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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
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غیرفنی است. 
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پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ ١ و…( کارگاه ١٢

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
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استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دوره متوسطه و در تداوم آن استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

٢ کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

٢ دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 
2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

ارزشیابی می شود. نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي 
گویند.

 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.
 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 

 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 
را کسب کرد. 

کسب  بر  تأکید  ارزشیابي،  و  یادگیري  گذاري،  هدف  در  همواره   
شایستگی است.

شایستگی )کل(

شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا 
است

اجزا و عناصر به صورت 
نیست شایستگی  جداگانه 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي





کلیات
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مقدمه

تربیت  دبستان،  از  پیش  دوران  در  متخصص  و  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  به ضرورت  توجه  با 
مربی کودک از اهمیت خاصی برخوردار است. باید توجه داشت در رویکرد جدید فنی و حرفه ای، 
آموزش بر مبنای شایستگی با به کاربردن دانش و مهارت مبتنی بر چهارچوب صالحیت حرفه ای 

ملی و عدالت آموزشی صورت می گیرد.
در واقع شایستگی به عنوان قدرت، توانایی و ظرفیت انجام دادن یک وظیفه است که موجب موفقیت 
فرد در آن حرفه می شود. در برنامه ریزی جدید نظام آموزشی محتوای بسته آموزشی ترکیبی از 
به  اثر بخش و رسیدن  به گونه ای  انجام یک نقش  برای  نیاز  مهارت ها، دانش و نگرش های مورد 

شایستگی تهیه و تدوین شده است.
کتاب همراه هنرجو یکی از اجزای این بسته آموزشی بوده و شامل آن دسته از اطالعاتی است که 
نگهداری آن در حافظه مانع از یادگیری های بعدی است مانند جداول، نمودارها، فرمول ها و سایر 

اطالعات مورد نیاز هنرجویان که در فرآیند کار عملی مورد استفاده قرار می گیرند.
هدف از ارائه این کتاب کاهش حجم کتاب درسی، کاهش حافظه محوری، تسهیل یادگیری، کاهش 
اضطراب و ترس از ارزشیابی است. الزم به یادآوری است که از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت 

نمی گیرد.
از آنجا که نهادینه سازی هر فرایند عملگرا لزوماً با اعمال برنامه های یادگیری و تجربی قابل دستیابی 
است این کتاب، هنرجو را برای انجام فعالیت های عملی راهنمایی می کند و مسیر دستیابی به مهارت 

حرفه را هموار می سازد و در نتیجه زمان بیشتری را صرف فعالیت های عملی خواهد کرد.
از طرفی هنرجو با استاندارد ها و مقررات ملی و بین المللی، آیین نامه ها و گواهینامه ها و صالحیت های 
شغلی خود آشنا می شود. این کتاب تا پایان دوره تحصیلی به همراه هنرجو باقی می ماند و او را در 

دستیابی به مهارت حرفه راهنمایی می کند. 
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هدايت تحصیلیـ  حرفه ای

هدایت تحصیلي ـ حرفه اي در رشته تربیت کودک شامل:
 هدایت از طریق دراختیار قرار دادن اطالعات شغلي و حرفه اي که در برنامه درسي رشته بخشي از آن 

وجود دارد و بخش هاي دیگر شامل مسیر توسعه حرفه اي از طریق بازدید و کارآموزي محقق می شود.
 مشاوره حرفه اي که در طول سال تحصیلي توسط مشاوران و با کمک آزمون هاي استاندارد انجام 

خواهد شد.
 هدایت آموزشي که توسط مشاوران و با ابزارهاي سنجش خاص به منظور هدایت فراگیران در 

مسیر هاي تحصیلي افقي و عمودي در متوسطه و بعد از آن انجام می شود.
در رشته تربیت کودک، دانش آموختگان دوره اول متوسطه عالوه برگذراندن دروس عمومی و پایه 
در سال های 10، 11 و 12 دوره دوم متوسطه، طبق نمودار زیر به گذراندن دروس تخصصی رشته 

می پردازند.

سال
10

سال
11

سال
12

مراقبت از 
سالمت کودک

پرورش مهارت های 
ارتباطی و مشارکتی

پرورش 
مهارت های عاطفی 
ـ اجتماعی کودک

کنترل ایمنی و 
بهداشت محیط مراکز 

پیش از دبستان

پرورش مهارت های 
کالمی کودک

پرورش 
مهارت های شناختی 

و خالق کودک

دوره اّول 
متوسطه

رشته 
تربیت 
کودک

ویژگی های شاغل و حرفه
فردی که شغل مربی کودک را انتخاب می کند باید توانایی های زیر را داشته باشد:

 توانایي هاي شناختي: قدرت استدالل، تفکر خالق، حافظه
 توانایي روان حرکتي: انجام کارهای ظریف با دست، کنترل حرکات، عکس العمل هاي مناسب 

زماني و سرعت عمل
 توانایي فیزیکي: قدرت جسماني، انعطاف پذیري، تعادل و هماهنگي

دانش 
فنی 

تخصصی

دانش 
فنی پایه
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 توانایی اجتماعی ـ عاطفی: برقراری ارتباط مؤثر، خود کنترلی، همدلی و مشارکت
 توانایي حسي: توانایی دیداري، شنیداري و گفتاری مناسب

 توانایی ویژگی های شخصیتی: روحیه هنری، اجتماعی، عالقه به کودک و آموزش او، مسئولیت پذیری، 
وجدان کاری، متانت و صبوری، پختگی، توجه به دیگران و...

حرفه ها و مشاغل مرتبط با رشته تربیت کودک
1 به عنوان مربی یار در مراکز پیش از دبستان فعالیت نمایند. 

2 مربی یار پس از سه سال کار تجربی به عنوان مربی فعالیت نماید.
3 مربیان به صورت گروهی، می توانند مراکزی را تأسیس نموده و خدماتی در زمینه های قصه گویی، 
نمایش خالق، مهارت کالمی، خودآگاهی کودک، ارتباط و مشارکت،... به مراکز پیش از دبستان ارائه 

دهند.
4 مربیان به صورت گروهی، می توانند مرکز پیش از دبستان تأسیس نمایند.

مؤلفه های متناسب با رشته و حرفه
بخش ها و فعالیت هاي اقتصادي مرتبط:

 سالمت: در این حوزه با وزارت بهداشت و مؤسسات وابسته ارتباط دارد.
 آموزش: در این حوزه با آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی ارتباط دارد.

 ارتباط با سایر فعالیت های اجتماعی و خدمات شخصی
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س هفتگی دوره دوم متوسطه ـ شاخه فنی و حرفه ای
ت تدری

جدول 1ـ مواد درسی و ساعا
ک

ت کود
رشته تحصیلی: تربی

کد رشته تحصیلی: 0٩2210
ت 

ت و سالم
گروه تحصیلی: بهداش

کد گروه: ٨
ت 

زمینه: خدما

ف
ردی

دامنه محتوایی 
پایه 10

پایه 11
پایه 12

س 
نام در

ت 
واحد/ ساع

س 
نام در

ت 
واحد / ساع

س 
نام در

ت 
واحد/ ساع

1
ت دینی و اخالقی

تربی
تعلیمات دینی )دین، قرآن و اخالق( 1

2
تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( 2

2
تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق( ٣

2
عربی، زبان قرآن 1

1
عربی، زبان قرآن 2

1
عربی، زبان قرآن ٣

1
2

زبان و ادبیات فارسی
فارسی 1

2
فارسی 2

2
فارسی ٣

2
٣

زبان های خارجی
زبان خارجی 1

2
زبان خارجی 2

2
ــ

ــ

٤
س:

خوشه درو
مطالعات اجتماعی

جغرافیای عمومی و استان شناسی
2

علوم اجتماعی
2

تاریخ معاصر 
2

٥
س:

خوشه درو
ت 

 انسان و سالم
ت بدنی 1

تربی
2

ت بدنی 2
تربی

2
ت بدنی ٣

تربی
2

ــ
ــ

ت 
انسان و محیط زیس

2
ت 

ت و بهداش
سالم

2
ــ

ــ
آمادگی دفاعی 

2

٦
س:

خوشه درو
انسان و مهارت های زندگی 

ــ
ــ

س انتخابی )1ـ هنر 2ـ تفکر و سواد رسانه ای(
در

2
ک زندگی 

ت خانواده و سب
مدیری

2

٧
س:

خوشه درو
شایستگی های غیرفنی

الزامات محیط کار 
2

کارگاه نوآوری و کارآفرینی 
٣

اخالق حرفه ای 
2

ــ
ــ

س انتخابی )1ـ کاربرد فناوری های نوین 
در

ت تولید(
2ـ مدیری

2
ــ

ــ

٨
س:

خوشه درو
های پایه فنی )ریاضی،  شایستگی 

ت شناسی(
ک، شیمی، زیس

فیزی

ریاضی1
2

ریاضی 2
2

ــ
ــ

ت شناسی
زیس

2
شیمی 

2
ــ

ــ

٩

س: 
خوشه درو

شایستگی های فنی
ک

ت کود
ت از سالم

مراقب
٨

ش مهارت های ارتباطی و مشارکتی
پرور

٨
ک 

ش مهارت های شناختی و خالق کود
پرور

٨
ت و ایمنی محیط مراکز 

کنترل بهداش
ش از دبستان 

پی
٨

ک
س کود

ش مهارت های کال
پرور

٨
ش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی 

پرور
ک 

کود
٨

ش فنی پایه 
دان

٣
ــ

ــ
ش فنی تخصصی

دان
٤

ارتباط مؤثر 
٤

ــ
ــ

کارآموزی 
تجمیعی *

جمع 
٤0

جمع 
 ٤0

جمع
٣٨

10
برنامه ویژه مدرسه 

ش مهارت تأمین 
ش و ارائه خالقانه )سمینار( یادگیری پروژه محور و آموز

سازی برای اجرای بند ٥ـ٥ سند تحول بنیادین و بند 2ـ1٣ برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند پژوه زمینه 
ت( 

ش حالل )ساالنه ٥0 تا 100 ساع
معا

ب به صورت متوالی در طول سال اجرا می شود.
ت ترتی

س شایستگی های فنی پایۀ دهم و یازدهم صرفاً تا پایان سال تحصیلی ٩٧ـ٩٦ با رعای
ت خوشه درو

س ٨ واحد/ ساع
1ـ دو در

ص می یابد. 
ب شایستگی اختصا

ت کس
ش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جه

2ـ مدت زمان آموز
ت اجرا می شود.

ب با رشته 2٤0ـ 120 ساع
* کارآموزی متناس
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مراقبت 
از سالمت 

کودک

توسعه 
شاخص های 

رشد 
جسمی_ 

حرکتی

نظارت 
بر بهداشت 

فردی 
کودک

 کنترل 
بیماری های 

شایع 
کودک

نظارت 
بر تغذیه 

سالم 
کودک

انجام 
کمک های 
اولیه به 

هنگام بروز 
حوادث

سازماندهی محتوای دروس کارگاهی

هر یک از دروس کارگاهی رشته تربیت کودک در قالب پنج پودمان مستقل از یکدیگر به صورت 
خطی ارائه می شود که عبارت اند از: 

1 درس مراقبت از سالمت کودک در سال دهم شامل:

2 درس کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان در سال دهم شامل:

3 درس پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی در سال یازدهم شامل:

4 درس پرورش مهارت های کالمی در سال یازدهم شامل:

کنترل 
بهداشت 
و ایمنی 
محیط 
مراکز 

پیش از 
دبستان

کنترل 
بهداشتی 
محیط باز 
با همکاری 

مدیر

کنترل 
ایمنی 

محیط باز 
با همکاری 

مدیر

کنترل 
بهداشتی 

محیط بسته 
با همکاری 

مدیر

کنترل 
ایمنی محیط 

بسته با 
همکاری 

مدیر

کنترل 
بهداشت و 

ایمنی خواب، 
استراحت 
و اوقات 
فراغت 
کودک

پرورش 
مهارت های 
ارتباطی و 
مشارکتی

توسعه 
ارتباط و 
مشارکت 
مربی با 
کودک

توسعه 
ارتباط و 
مشارکت 
مربی با 

مدیر

توسعه 
ارتباط و 
مشارکت 
مربی با 
کارکنان 

  توسعه 
ارتباط و 
مشارکت 
مربی با 
والدین

کنترل 
ورود و 
خروج 

کودک با 
همکاری 

سایر 
کارکنان   

پرورش 
مهارت های 

کالمی 
کودک

توسعۀ 
واژگان 
کودک

توسعۀ 
مهارت های 
شنیداری 

کودک

توسعۀ 
مهارت های 
بیانی کودک

آماده کردن 
کودک برای 

خواندن

آماده کردن 
کودک برای 

نوشتن
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5 درس پرورش مهارت های شناختی و خالق کودک در سال دوازدهم شامل: 

6 درس پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک در سال دهم شامل:  

پرورش 
مهارت های 
شناختی 
و خالق 
کودک

پرورش 
مهارت های 
عاطفیـ  
اجتماعی 

کودک

پرورش 
توانمندی های 

شناختی 
کودک

پرورش 
خودآگاهی 

کودک

پرورش 
حواس 
کودک

پرورش 
آگاهی 

کودک از 
احساسات 

دیگران

پرورش 
شناخت 
کودک 

از محیط 
طبیعی

توسعه 
برقراری 
ارتباط 

کودک با 
دیگران

پرورش 
کودک 

برای درک 
مفاهیم 
ریاضی

پرورش 
آگاهی 

کودک از 
فرهنگ 

جامعه

توسعه 
ویژگی های 
تفکر خالق

پرورش 
مشارکت 
کودک در 
فعالیت ها



٨



٩

فصل 2: اصول، قواعد روابط پایه …

فصل 1

اصول، قواعد، مقررات و آیین نامه ها
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جدول1ـ تقسیم بندی گروه های سنی پیش از دبستان در ایران

سن برحسب سال سن برحسب 
ماه

تقسیم بندی سنی
نام دوره گروه سنی

پایان سن شروع سن

1 سال تمام ٦ ماهگی تا 
1   سالگی

تولد تا 
12ماهگی

تا پایان سال 
اول شش ماهگی** شیرخوار1

شیرخوار*
2 سال تمام 1 تا 2 سالگی 12 تا 

2٤ماهگی
تا پایان سال 

دوم از پایان سال اول شیرخوار2

٣ سال تمام 2 تا ٣ سالگی 2٥ تا ٣٦ 
ماهگی

تا پایان سال 
سوم از پایان سال دوم نوپا نوپا

٤ سال تمام ٣ تا ٤ سالگی ٣٧ تا ٤٨ 
ماهگی

تا پایان سال 
چهارم از پایان سال سوم نوباوه  نوباوه

٥ سال تمام ٤ تا ٥ سالگی ٤٩ تا ٦0 
ماهگی

تا پایان سال 
پنجم از پایان سال چهارم پیش دبستانی 

1
پیش دبستانی 

٦ سال تمام ٥ تا ٦ سالگی ٦1 تا ٧2 
ماهگی

تا پایان سال 
ششم از پایان سال پنجم پیش دبستانی 

2

نکته: 2٨ روز اول زندگی کودک را نوزادی می گویند.
* گروه سنی شیرخوار در بعضی از منابع علمی از یک ماهگی تا پایان 1٥ ماهگی یا 1٨ ماهگی تعیین شده است. این تقسیم بندی 

در بعضی از مهد های کودک اجرا می شود.
** سن شروع مهد کودک از شش ماهگی می باشد.
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ويژگی های رشد جسمیـ  حرکتی

ویژگی های رشد جسمی ـ حرکتی در سنین پیش از دبستان براساس استانداردهای بین المللی و 
ملی در جدول 2، به منظور آشنایی هنرجویان و استفاده در فعالیت های آموزشی آورده شده است.

جدول 2ـ رشد جسمی ـ حرکتی

تولد تا یک سالگی

 در ٤ ماهگی شروع به گرفتن اشیا می کند و به آنها چنگ می اندازد.
 دست ها و اشیا را به دهان مي برد. 

 اشیا را با دست مي گیرد. 
 در پنج ماهگی سرخود را کاماًل نگه می دارد. 

 در شش ماهگی احتماالً صاحب اولین دندان می شود.
 در شش ماهگی خزیدن را شروع می نماید.

 در ٦ تا ٨ ماهگی می تواند تعادل خود در حالت نشسته حفظ کند.
 می تواند شیشه شیر خود را نگه دارد. 

 اشیایی مانند قاشق را با دست مي گیرد.
 در هشت ماهگی بدون کمک بلند می شود و خود را باال می کشد تا بایستد.

 در نه ماهگی چهاردست و پا راه می رود.
 در دوازده ماهگی اولین قدم ها را بر می دارد.

یک تا دو سالگی

 کودک راه می رود در حالی که پاها از هم باز و دست ها به سمت خارج و سر به جلو متمایل است.
 با کمک دیگران لباس می پوشد )به عنوان نمونه، دست ها را در آستین مي کند(.

 مداد رنگي را با دست مي گیرد و می تواند کاغذ را خط خطي کند.
 در 1٨ ماهگی، از پله ها باال می رود اما باید دست خود را به جایی بگیرد و هر دو پایش را روی یک 

پله بگذارد و بعد به پلۀ بعدی صعود کند.
 دوست دارد اشیا را بکشد و هل دهد.

 برداشتن چیزها و انداختن آنها، فعالیت مورد عالقه اش است.
 ایستادن را به نشستن ترجیح می دهد.

 راه می رود و می تواند بدود ولی معموالً زمین می خورد. 
 از وسایل خانه باال مي رود.

 کنترل ادرار روزانه را شروع می کنند.
 تا دو سالگی، هر بیست عدد دندان او، روییده است. 
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دو تا سه سالگی

 پله ها را یکی یکی باال و پایین می رود.
 خودش غذا می خورد.
 از وسایل باال می رود.

 کنترل ادرار شروع می شود.
 لیوان را با دو دستش می گیرد.

 می تواند بپرد.
 به توپ ضربه مي زند.

 یک سه چرخه کوچک را حرکت می دهد.
سه تا چهار سالگی

 کودک در غذا خوردن با قاشق و چنگال مهارت دارد.
 قلم مو را مثل بزرگترها به دست مي گیرد، ولی مداد را در مشت خود نگه مي دارد.

 در نقاشي هایش شکل هاي قابل تشخیص تري مي کشد )مثاًل با چند دایره صورت و چشم هاي یک 
انسان را می کشد و براي صورت دست و پا مي گذارد(. 

 اگر براي او گردي بکشید به آن نگاه مي کند و مثل آن را مي کشد.
 هنگام پایین رفتن از پله به تناوب از پاها استفاده می کند. 

 یک ثانیه روي یک پا مي ایستد و بین یک تا سه قدم لي لي مي کند.
 مي تواند سوار سه چرخه شود، پا بزند و موانع را با سه چرخه دور بزند.

 مي تواند چند قدم روي میله تعادل راه برود ولي زود تعادلش را از دست مي دهد.
 هر وقت که اراده کند مي تواند بایستد، بچرخد و یورتمه برود.

 پازلي با ٣ تا پنج قطعه ای را درست می کند.
 مهره هاي با سوراخ هاي درشت را به نخ مي کشد.

چهار تا پنج سالگی

 کودک با قاشق، چنگال غذا مي خورد و مي تواند با کارد تکه هاي بزرگ را ببرد اما در این کار مسلط 
نیست. 

 در نقاشي هایش به جزئیات بیشتري مي پردازد براي کشیدن تنه از دایره یا بیضي استفاده مي کند. 
ولي وقتي تصمیم مي گیرد نقاشي بکشد نمي داند چه چیزي را مي خواهد بکشد. 

 مهره هاي ریز را به نخ مي کشد، گل رس را پهن مي کند، با آن گلوله درست مي کند ویا آن را به 
شکل  هاي مختلف در مي آورد. 

 تصاویر را بدون اینکه از خط بیرون بزند رنگ مي کند.
 با سرعت و مهارت بیشتري از پله ها باال و پایین مي رود، پسران این مهارت را سریع تر کسب می کنند. 
 در پایان این دوره بند کمربندش را مي بندد و با کمک بزرگ ترها مي تواند بند کفشش را هم ببندد. 
 مي تواند یک فنجان مایع را بدون اینکه بریزد حمل کند، کارهاي ظریف مثل چیدن سفره و شستن 

دست و صورت را با مهارت بیشتري انجام مي دهد. 
 ده قدم پي درپي لي لي مي کند ولي مهارت کافي ندارد. 

 با سرعت بیشتري مي دود و ماهرانه از موانع عبور مي کند و اگر به زمین بیفتد به سرعت از زمین 
بلند مي شود. 

 به یک توپ ثابت مي تواند با پا ضربه بزند ولي مهارت الزم براي شوت کردن یک توپ در حال 
ندارد.  را  حرکت 

 بدون نظارت از توالت استفاده می کند.
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پنج تا شش سالگی

 بر روی پنجه های پا به راحتی می دود.
 در این سن دندان های شیری اش لق می شود.

 برتری استفاده از یک دست مشهود است.
 از روی خط با قیچی می برد.

 در نقاشي هایش شکل  یک شخص قابل تشخیص را مي کشد.
 توپ را از فاصله یک متری می گیرد.

 از پریدن، دویدن و انجام شیرین کاری لذت می برد.
 عالوه بر سه چرخه؛می تواند سوار دوچرخه شود.

 تعادلش را بر روی میله تعادل حفظ می کند.
 بدون کمک از پله ها به راحتی پایین و باال می رود.

 با یک پا به طور یک درمیان می پرد و جست و خیز می کند.
 کنترل بیشتر روی حرکات ماهیچه های ظریف بدن دارد.

 لباس پوشیدن را خودش به طور کامل انجام می دهد هرچند احتماالً در بستن بند کفش نیاز به 
کمک داشته باشد.

بازتاب ها

در طول چهار ماهگی پیش از تولد و پنج ماه اول بعد از تولد، حرکات کودکان، شامل حرکاتی 
است که بازتاب نامیده می شوند. بازتاب ها، پاسخ غیرارادی و قالبی به محرک هایی خاص است. 

حرکات ارادی تدریجاً جایگزین بازتاب ها می شوند.

جدول3ـ بازتاب های نوزادان

سن ازبین 
رفتن بازتاب واکنش کودک چگونگی راه اندازی بازتاب نام بازتاب

٣ تا ٤ ماهگی چرخش سر به طرف قسمت تحریک 
شده و باز کردن دهان برای مکیدن

به آرامی لمس کردن گوشه دهان 
کودک باز تاب گونه

٣ ماهگی لمس کردن کام کودک با انگشت اشاره  مکیدن انگشت بازتاب مکیدن

از ٤ تا ٦ 
ماهگی

ابتدا باز کردن دست ها و پاها سپس 
جمع کردن آنها

گرفتن کودک به حالت یک دست در زیر 
سر و یک دست در زیر باسن او و پایین 
آوردن دست زیر سر به اندازه دو سانتی متر

بازتاب مورو

٥ تا ٦ ماهگی زانوها یک در میان باز و بسته 
می شوند

کودک را در یک سطح صاف، سر پا 
متمایل به یک جهت نگهداشتن بازتاب راه رفتن

حدود ٣ 
ماهگی گرفتن انگشت دست  قرار دادن انگشت خود در کف دست 

کودک
بازتاب چنگ زدن 

با کف دست

حدود 12 
ماهگی

انگشتان پا منقبض می شود به 
حالت چنگ زدن

قرار دادن شیئی یا انگشت در کف پای 
کودک

بازتاب چنگ 
زدن با کف پا

حدود 12 
ماهگی

باز کردن انگشت بزرگ و جدا کردن 
بقیه انگشتان در جهت بیرون.

غلغلک دادن کف یا پاشنه پا به طرف 
انگشتان بازتاب بابینسکی
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سیر رشد و تفسیر فعالیت های هنری کودکان
اولین فرم ترسیم، بازی تمرینی خالص و به صورت خط خطی، بدون هدف است. بعداً خط خطی 
از حافظه ایجاد می شود و بیشتر جنبه تقلیدی و تصوری دارد ترسیم در هر مرحله، به مکان یا 

فضا مربوط است و نماینده هوش می شود.
در ترسیم ابتدا جاگذاری، بعد شکل، سپس طرح و در آخر جنبه های تصویری به وجود می آید. 

این مراحل در تمام کودکان دنیا دیده می شود.
مرحله اول: خط خطی است که انعکاسی از خطوط خمیده، عمودی یا افقی دارد. عموماً کودک 

به مرز کاغذ توجهی ندارد.
مرحله دوم: از 1٦ تا 20 ماهگی شروع می شود و کودک توجه به فرم و محل و کیفیت خط ها 
می کند و یا ارائه خط می کند و سعی دارد در مرکز صفحه کار  کند. بیشتر حلقه ای می کشد که 

شبیه صورت انسان است و کودک رابطه بین فعالیت ها و رفتارهای خود را می فهمد.
مرحله سوم: نمونه های جدید مثل حلقوی و بیضوی می کشد و نقطه گذاری ممتد و تکراری می کند.

زاویه دار،  اشکال  قوس،  شامل کشیدن  که  می شود  بعد شروع  به  سالگی   2 از  مرحله چهارم: 
خطوط مستقیم، نقطه گذاری یا ترکیباتی از آنها می باشد. در این مرحله کودک در اندازه ها تغییر 
می دهد، اعضای داخلی یک شیء را می کشد، ترسیمی که کودک در این مرحله به شکل بسته 

می کشد نماینده انسان است.
را  الفبا  حروف  است  ممکن  می کند،  نام گذاری  را  شده  کشیده  خطوط  کودک  پنجم:  مرحله 
بنویسد یا از دیگران بخواهد برایش بنویسند. استفاده از رنگ ها و جهت رنگ آمیزی در این مرحله 
ابتدای خط خطی  در  استفاده می کند.  رنگ  از یک  بیش  رنگ آمیزی  در  رشد می کند. کودک 
کردن، کودکان این کار را توسط باال بردن بازو انجام می دهند و بعد با پیشرفت بیشتر با چرخش 

مچ خط می کشند و شکل سازی می کنند.
به طور کلی سیر نقاشی بدین ترتیب است:

12 ماهگی: از روی تقلید خطوطی به جلو و عقب می کشد.
15 ماهگی: نقطه نقطه می کند.

1٨ ماهگی: به خودی خود خط خطی می کند.
2 سالگی: خطوط عمودی را تقلید می کند.

2/5 سالگی: خطوط حلقوی، افقی، عمودی و دو خط به عنوان X )غیر قرینه( می کشد.
3 سالگی: مداد را مثل بزرگ ها می گیرد. بنا به تقاضای دیگران روی نقاشی هایش اسم می گذارد.
4 سالگی: انسان را با دو عضو می کشد X را تقلید می کند. به شکل ناقص انسان، عضوی اضافه می کند.

4/5 سالگی: مربع می کشد.
5 سالگی: مثلث می کشد عکس آدم را با بدن و گردن می کشد.

6 سالگی: شکل آدم را دو بعدی می کشد اشکال ادغام شده می کشد.
٩ـ ٨ سالگی: اعضای داخلی را می کشد.

از   12 سالگی به بعد عکس ماشین می کشد و کم کم آنرا کامل تر می کند عکس می کشد و می گوید 
که عکس خودش یا مادرش است. پرنده، خانه، ماشین رخت شویی، هواپیما می کشد و از آنها سخن 
می گوید. درباره عکس های کشیده شده قصه کوتاه می گوید. برای خانه ای که کشیده در و پنجره 

می گذارد. ماشین را با چرخ ها و نور چراغ ورود می کشد به نقاشی انگشتی1 عالقه مند است.

Finger Painting ـ1
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جدول 4ـ رشد طراحی کودکان

ویژگی هادوره سنی

تولد 
تا یک 
سالگی

 از اعمال و حرکات با همه بدن تقلید می کنند.
 از الگوهایی که تضادهای شدید دارند و شبیه چهره انسان هستند، آگاهند.

تا  می کشند  سطوح  روی  را  غذا  دست،  یا  انگشت  با  مثاًل  می کشند.  خطوطی   
شود. ایجاد  خطوطی 

 آگاهند که با حرکت دادن دست و انگشتان روی سطوح خطوطی ایجاد می کنند.

یک تا دو 
سالگی

 خطوطی متنوع می کشند، گاهی خط خطی می کنند.
 می دانند که حرکات مختلف منجر به ایجاد خطوط مختلف می شود.

 با کف دست، مداد را در دستشان می گیرند.
 خطوطی می کشند که بازنمایی حرکات بدن آنها یا اشیای دیگر است.

دو تا سه 
سالگی

 برای گرفتن مواد گرافیک از پنس استفاده می کنند.
 برای بازنمایی درون و بیرون، خط ممتد و شکل بسته می کشند.

 اشکال و خطوط را با هم ترکیب می کنند.
 اشکال جداگانه ولی مرتبط را با هم ترکیب می کنند.

سه تا 
چهار 
سالگی

 خطوط را نام می برند و بازنمایی نمادی بروز می کند.
 با استفاده از مواد گرافیک، ابزارها و سطوح مختلف خطوط مختلفی می کشند.

به آن   بدون کمک دیگران، خط، و دایره می کشند که نمایانگرآدم است و غالباً 
می گویند. قورباغه ای  آدم 

 به تدریج شروع به ایجاد روایت های بصری می کند.

چهار 
تا پنج 
سالگی

 قادرند اشکال مختلفی بسازند و گاهی آنها را با هم ترکیب کنند.مثاًل خورشید 
بکشند.

 اشکالی می کشند که به نظر می رسد روی صفحه کاغذ در حال پروازند.
 اشکالی که جرئیات بیشتری دارند مثل بازو، ران، دست، انگشتان و ابرو می کشند.
 برای نشان دادن باالتر و پایین تر، فضا را به اجزای کوچک تری تقسیم می کنند.

شش 
سالگی

 با خطوط زمین و آسمان می کشند.
 برای نشان دادن عمق، اشکالی را کوچک تر می کشند تا دور بودن آن را نشان دهند.

 در طراحی خود جزئیات بیشتری را نشان می دهند. مثاًل پنجره، در و دودکش 
باالی ساختمان.

 در طراحی ها جنبه روایت گری بیشتر می شود و مثاًل ممکن است یک طراحی در 
برگیرنده قسمت های مختلف یک داستان باشد.
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جدول 5  ـ رشد نقاشی کودکان

ویژگی هادوره سنی

تولد تا یک 
سالگی

 با استفاده از همه حس های خود جنس را کاوش می کنند. مثالً جنِس کاغذ.
 از رنگ و روشنایی به خصوص رنگ های روشن و واضح مثل قرمز آگاه 

هستند.

یک تا دو 
سالگی

 با استفاده از پا، دست ها و دهان جنس رنگ را کاوش می کنند.
 با استفاده از دست، پا و انگشتان رنگ را روی سطوح دست کاری می کنند.

 از رنگ در محیط خود آگاه هستند.
 با استفاده از رنگ، عمداً خطوطی می کشند.

دو تا سه 
سالگی

 با استفاده از رنگ، خطوط جداگانه می کشند.
 رنگ اشیا را می پرسند و بعضی از رنگ ها را می شناسند.

 می توانند رنگ ها را طبقه بندی و جفت و جور کنند.

سه تا چهار 
سالگی

 رنگ های اصلی را می شناسند.
 به مخلوط کردن رنگ ها عالقه مند هستند.

 قلم موها و سطوح مختلف را می آزمایند و از این کار لّذت می برند.
 با استفاده از قلم مو تکه های جداگانه و همپوش رنگ را به کار می برند.

 می توانند سایه های رنگ را با هم جور کنند.

چهار تا پنج 
سالگی

 می توانند رنگ های فرعی را نام ببرند.
 می توانند رنگ ها را با هم ترکیب کنند و می دانند که اضافه کردن رنگ 
سفید باعث روشن شدن رنگ و رنگ سیاه باعث تیره شدن رنگ می شود.

 قلم موها و کاغذ مناسب انتخاب می کنند. برای مثال می دانند با قلم موی 
نازک می توانند خط نازک بکشند.

 با استفاده از رنگ، اشکال و طرح های نمادی می کشند.
 مقاصد و پیشنهاد های خود را در مورد نتیجه کار نقاشی خود توضیح 

می دهند.
 رنگ های به کار رفته در نقاشی را با رنگ های واقعی اشیا، جفت و جور 

می کنند.

شش سالگی

 در نقاشی هایشان، جزئیات ظریف دیده می شود.
 می توانند رنگ های مختلف را به دّقت به کار برند.

 به دّقت، جاهای کوچک را رنگ می کنند.
 رنگ ها را به دّقت در کنار هم قرار می دهند.
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جدول 6 ـ رشدآگاهی و مهارت موسیقیایی کودکان

ویژگی هادوره سنی

تولد تا یک 
سالگی

 در برابر دینامیک و طنین حساس هستند مثالً در برابر صدای بلند 
یکه  می خورند.

یک تا دو 
سالگی

 از صدای بزرگساالن تقلید می کنند و ریتم به صدای خود می دهند.
 در برنامه های موسیقی شرکت می کنند.

دستکاری  را  مواد  و  می دهند  نشان  توجه  صدا  تولید  مبدأ  به   
می کنند تا صدا تولید کنند. مثاًل در قوطی را باز و بسته می کنند.

 با هر دو دست صدا تولید می کنند.

دو تا سه 
سالگی

 می کوشند تا از صدا یا آهنگ تقلید کنند و به یک باره ملودی هایی 
را که از آواز آموخته اند، به کار می برند. 

 پتانسیل صدای اشیای خانگی را کاوش می کنند.
با   می توانند دست ها را جداگانه به کار برند و یا برای هماهنگی 

ریتم آوازی آنها را به هم بکوبند.

سه تا چهار 
سالگی

 به تدریج می توانند بر صدای خود کنترل داشته باشند.
 می توانند ابزارهای ساده ریتمی را بنوازند و به ریتمی واکنش نشان دهند.

و  می شناسند  را  بعضی  ببرند،  نام  را  آشنا  آهنگ های  می توانند   
می توانند آن را با دیگران بخوانند.

چهار تا پنج 
سالگی

بلند/  ، پایین   / باال  مانند  را می شناسند.  اصلی  از مفاهیم  بعضی   
کوتاه، تند / کند.

 تعدادی از ابزارهای موسیقی را می شناسند.
 می توانند آوازهای کامل را به یاد آورند و تقریباً دقیق و درست 

بخوانند.
 به یک باره آواز می خوانند و از آواز خواندن گروهی لّذت می برند.

 به کمک دیگران به موسیقی ضبط شده گوش می کنند. 

شش سالگی

 زیر و بمی، ریتم و ملودی را درک می کنند.
 می توانند بعضی از مفاهیم موسیقیایی را نشان دهند.

 با دّقت رو به افزایشی آواز می خوانند.
 هارمونی را درک می کنند.

 می توانند از دست و پا به طور جداگانه استفاده کنند.



1٨

جدول 7  ـ رشدآگاهی کودکان از بافت ها و مهارت های مربوط به شناختن منسوجات

ویژگی هادوره سنی

تولد 
تا یک 
سالگی

 از تماس با پوست و موی مراقبت کننده احساس آرامش می کنند.
 با دهانشان جنس غذا و اشیا را کاوش می کنند.

 با استفاده از دست پارچه هایی را که در آن پوشیده اند و اسباب بازی های نرم 
و پوست و موی مراقبت کننده را کاوش می کنند.

 از تماس با بعضی منسوجات احساس آرامش می کنند و از بعضی دیگر احساس 
ناراحتی می کنند.

یک تا دو 
سالگی

 از جنس لباس ها و مالفه های مختلف آگاه هستند و بعضی اجناس را ترجیح می دهند.
 از حس کردن و مقایسه پارچه ها و بافت های مختلف لّذت می برند.

 از خصوصیات لباس های محبوبشان، مالفه ها و اسباب بازی ها آگاه هستند.
 می دانند چه لباسی برای چه موقعیتی مناسب است، برای مثال می دانند 

کت را باید موقع سرما پوشید.

دو تا سه 
سالگی

 از پوشاندن لباس به عروسک و درآوردن لباس عروسک ها لّذت می برند.
 می توانند جنس سطوح را به زبان ساده بیان کنند. برای مثال می توانند به 

شلوار پشمی، زبر بگویند.
 می دانند که برای موقعیت های مختلف باید لباس مخصوص بپوشند. برای 

مثال پیشبند برای موقع نقاشی.

سه تا 
چهار 
سالگی

 عالقه مند هستند بدانند که لباس ها، اسباب بازی ها و... از چه درست شده اند.
 می توانند خصوصیات مواد مختلف را توضیح دهند. برای مثال حوله زبر و 

مخمل نرم است.
 به خصوصیات مواد مختلف مثاًل لباس ضد آب عالقه مند هستند.

می توانند  و  کنند  کند و کاو  آن  لمس  با  را  مختلف  بافت سطوح  می توانند   
اشیای مختلف را بر اساس جنسشان جدا کنند.

 از بافتن مثل خیاطی یا بافتنی لّذت می برند. 

چهار 
تا پنج 
سالگی

 می توانند چیزهایی را با استفاده از روش های نقاشی تولید کنند.

 برای توضیح بافت های مختلف گنجینه واژگان گسترده ای دارند.
 برای دوختن چیزهای ساده می توانند از پارچه استفاده کنند.

شش 
سالگی

 مهارت بیشتری در تولید منسوجات پیدا می کنند. مثاًل در بافندگی می توانند 
نخ را به طور دقیق زیر و رو بزنند.

 می توانند خیاطی کنند و لباس های ساده برای عروسک و اسباب بازی بدوزند.
 می دانند که بعضی لباس ها نشان دهنده عضویت در گروه فرهنگی، اجتماعی 

و مذهبی خاصی است.
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جدول٨ ـ رشدآگاهی سه بعدی و بازنمایی کودکان

ویژگی هادوره سنی

تولد تا یک 
سالگی

 جهان سه بعدی را تجربه می کنند.
 با استفاده از دست، انگشت و دهان اشیای سه بعدی را حس و 

دست کاری می کنند.
 با چشم، شکل را کاوش می کنند.

 از دستکاری غذا لّذت می برند.
کنار  آویزهای  مثل  می کنند  پیدا  بعدی سروکار  اشیای سه  با   

تختشان.

یک تا دو 
سالگی

 اشیا را روی هم می گذارند و خراب می کنند.
 آب و آرد را با هم مخلوط می کنند و هم می زنند.

 با گل و خمیر بازی می کنند.
 کاغذ و روزنامه را پاره می کنند.

سه تا چهار 
سالگی

 با استفاده از مواد خام مثل گل، چوب و کارت چیزهایی می سازند.
 با دست و ابزار مواد را دست کاری می کنند و اشکالی می سازند.

 با استفاده از ابزار و انگشتان می توانند به سطوح حالت برجستگی 
بدهند.

 از مکعب های بازی به طور عمدی استفاده می کنند. مثاًل مکعب ها 
را طوری روی هم می گذارند که تعادل برقرار شود.

چهار تا پنج 
سالگی

 با استفاده از انگشتان و ابزار اشکالی می سازند که نشان دهنده 
مفاهیمی است.

 با مکعب های بازی چیزهای پیچیده ای درست می کنند. مثاًل با 
استفاده از این مکعب ها ساختمان سازی می کنند.

شش سالگی

 از اشکال مختلف مصنوعی و طبیعی آگاهی دارند.
 به طرق مختلف عقاید خود را ابراز می کنند.

 می توانند طرح هایی برای ساختارهای سه بعدی ایجاد کنند و 
آنها را پیگیری کنند.
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1- Laura E. Berk. Development throught the lifespan.4  thread. 2007

ويژگی های رشد کالمی کودک

ویژگی های رشد کالمی کودک در سنین پیش از دبستان بر اساس استانداردهای بین المللی و 
ملی در جداول ٩ و10  به منظور آشنایی هنرجویان و استفاده در فعالیت های آموزشی آورده 

است. شده 

جدول ٩  ـ مراحل رشد کالمي تولد تا 6 سالگی1

ویژگی هاسن

تولد تا ٦ 
ماهگي

 به صداهاي گفتار حساس است و صداي انسان را به صداهاي دیگر ترجیح می دهد.
 ابتدا زمزمه و بعد غان و غون می کند.

 به تبادل صدا با مراقبت کننده می پردازد.
 با مراقبت کننده ای که اشیا و رویدادها را نام می برد، توجه مشترک برقرار می کند.

٧ تا 12 ماهگي

 غان و غون کردن گسترش می یابد و صداهاي زبان گفتاري و زبان جامعه کودک 
را دربر  می گیرد.

 برخي کلمات را درک می کند.
 از ایما و اشارات پیش کالمي براي ارتباط برقرار کردن استفاده می کند.

1٣ تا 1٨ 
ماهگي

 توجه مشترک به مراقبت کننده دقیق تر می شود.
 در بازی هایی مانند دالي موِشه، نوبت را رعایت می کند.

 اولین کلمات را بیان می کند.
1٩ تا 2٤ 

ماهگي
 در حدود 200 کلمه را بیان می کند.

 دو کلمه را ترکیب می کند.

2 سالگي

 واژگان به سرعت افزایش می یابد.
 می تواند از ساختار جمله و نشانه های اجتماعي به معناي کلمات پي   ببرد.

 جمالت از ترتیب کلمه زبان بومي تبعیت می کنند.
 مهارت های محاوره ای کارآمدي را نشان می دهد.

٣ تا ٤ سالگي

 بر ساختارهاي دستوري پیچیده تسلط می یابد.
 گاهي قواعد دستوري را به موارد بیشتری گسترش می دهد.

 گفتار را براي متناسب شدن با سن، جنسیت، و جایگاه اجتماعي سخنگویان و 
شنوندگان تنظیم می کند.

٥ تا ٦ سالگي

 واژگان به تقریباً 10000 کلمه می رسد.
 از قواعد دستوري پیچیده استفاده می کند.

 می فهمد که حروف و صداها به صورت منظم با هم ارتباط دارند.
 از هجي کردن ابداعي استفاده می کند.
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جدول 10ـ مراحل رشد شنوایی1

ویژگی هاسن

 کودک با صدا آرام می شود. با استفاده از آوا می توان فعالیت کودک یک ماهگی 
را کم کرد.

 به آوای انسان گوش می دهد.دوماهگی 
 به منبع صدا نگاه می کند.با چشمانش  صدای زنگ را دنبال می کند.سه ماهگی 

 سرش را به سمت صدا بر می گرداند. به دنبال صدا می گردد.چهار ماهگی 
 بین کالم دوستانه و کالم توأم با عصبانیت تفاوت می گذارد.پنج ماهگی 
 سرش را به اندازه دوازده اینچ از هر گوش به سمت زنگ برمی گرداند.شش ماهگی 
 وقتی که او را به اسم صدا می کنیم، عکس العمل نشان می دهد.هفت ماهگی 
 به سمت اشیا یا اشخاص نامیده شده نگاه می کند.هشت ماهگی 

 وقتی که عبارت »  نه! نه!« یا اسم خود را می شنود، فعالیت خود را نه ماهگی 
متوقف می کند.

 اگر از او بخواهیم بای بای می کند.ده ماهگی 
 از گوش دادن به آواهای زبانی و موسیقی لذت می برد.یازده ماهگی 
 نسبت به پرسش »  اینو به من بده« عکس العمل نشان می دهد.دوازده ماهگی 
 اگر از او بخواهیم، اسباب بازی هایش را می دهد.سیزده ماهگی 
 به تصاویر نامیده شده اشاره می کند.پانزده ماهگی 
 دو دستور را با توپ تعقیب می کند.هیجده ماهگی 

 به اعضای نامیده شده عروسک اشاره می کند.بیست و یک ماهگی 
 چهار دستور را با توپ تعقیب می کند.بیست و چهار ماهگی 

سی ماهگی 
 قسمت های مختلف بدن را شناسایی می کند.

 حروف اضافه را تشخیص می دهد.
 به اشیای نامیده شده اشاره می کند. 

 با کارکردن با اشیا، آنها را شناسایی می کند.

سی و شش ماهگی 
 دستورهای ساده را اطاعت می کند.

 نوبت گیری )در مکالمه ( را می فهمد.
 دو دستور هم زمان را اجرا می کند.

 اندازه ها را تمیز می دهد.

چهل و هشت ماهگی 
 مفاهیم »خواب آلود« و »سرد« را می فهمد.

 چهار دستور را به خاطر می آورد.
 شباهت ها و تفاوت ها را درک می کند.

 حروف اضافه را می فهمد.

شصت ماهگی 
 سکه ها را شناسایی می کند.

 چهار رنگ را می شناسد.
 دستور سه مرحله ای را اجرا می کند.

1ـ به نقل از شریفی، هدیه، 1٣٨٥، تأثیر ادبیات بر زبان کودک، انتشارات نویسندگان کودک و نوجوان.
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ويژگی های رشد شناختی و خالق کودک

ویژگی های رشد شناختی و خالق کودک بر اساس نظریه های شناختی در جداول 11 و 12 به منظور 
آشنایی هنرجویان و استفاده در فعالیت های آموزشی آورده شده است.

جدول 11ـ مراحل رشد شناختی از نظر ژان پیاژه1

ویژگی هامرحله

حسی ـ حرکتی )تولد تا 2 
سالگی2( 

 خود را از اشیا اطراف متمایز می داند.
 به مفهوم پایـداری شیء دست پیدا می کنـد؛ به این معنـا که 
می فهمد اشیا حتی اگر از جلوی چشمش دور شوند همچنان وجود 

دارند. 
 فعالیت های هدفمند انجام می دهد مثالً نخ اسباب بازی اش را می کشد 

تا اسباب بازی را به سمت خود بیاورد.

پیش عملیاتی )2 تا ٧ سالگی(

 عالقمند به تقلید و انجام بازی های نمادین است )مثالً از جعبه 
خالی دستمال کاغذی به عنوان ماشین استفاده می کند(.

 توانایی طبقه بندی اشیاء را دارد )البته معموالً آنها را بر اساس 
یک ویژگی مثالً رنگ آنها طبقه بندی می کند(

 تفکر خودمحورانه دارد؛ یعنی درک دیدگاه دیگران برایش مشکل 
است.

عملیات عینی )٧ تا 11 
سالگی(

 به راحتی اشیا را بر اساس دو یا چند ویژگی طبقه بندی می کند و 
اشیا هر طبقه را به ترتیب مرتب می کند )مثالً می تواند تمام مدادها 
را ابتدا بر اساس رنگ طبقه بندی کند و سپس همه مدادهای قرمز را 

بر اساس طول آنها مرتب کند(
 تا اندازه ای به انجام فعالیت های ذهنی مسلط می شود.

عملیات صوری )11 سالگی 
به بعد(

 به انجام فعالیت های ذهنی تسلط کامل دارد.
 در حل یک مسئله، می توانـد به صورت ساختارمنـد به آزمـون 

فرضیه ها بپردازد.
 می تواند به صورت منطقی درباره مسائل فکر کند. 

1ـ پیاژه یکی از با نفوذترین روانشناسان قرن بیستم است که درباره رشد شناختی کودکان نظریه ای بیان کرده است. در نظریه 
شناختی پیاژه، بیشتر به مهارت حل مسئله توجه شده و به کارکردهای شناختی نظیر توجه، ادراک و حافظه تأکید کمتری 
شده است. ترتیب این مراحل در نظریه پیاژه اهمیت زیادی دارد؛ به این معنا که ورود به یک مرحله نیازمند اتمام موفقیت آمیز 

مرحله قبلی است. 
2ـ معموالً ویژگی های هر مرحله در سنین اشاره شده مشاهده می شوند. با این حال باید توجه داشت هوش، عوامل فرهنگی ـ 

اجتماعی ـ اقتصادی در وقوع سریع تر یا کندتر هرکدام از این مراحل تأثیر دارند.
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جدول 12ـ رشد بازی های تخیلی1

1 تا 2 سالگی

 از رفتار بزرگسال بعد از بروز آن تقلید می کند. 

 عالقمند به کشف کارکرد اشیا روزمره است.

 کم کم می تواند نمادسازی کند و اشیا واقعی و غیر واقعی را برای بازی های 
نمادی به کار برد.

2 تا ٣ سالگی

 از تقلید رفتار همساالن خود لذت می برد.

 در بازی سناریوهای ساده روزمره مثالً غذا پختن را وارد می کند.

 از نقش بازی کردن لذت می برد و با رفتارهایش ویژگی های نقش خود را 
عروسک خود را بغل می کند و وانمود می کند که مادر  نشان می دهد. مثالً 

است.

٣ تا ٤ سالگی
 کم کم قصه یا روایتی را وارد بازی خود می کند.

 به عنوان جزئی از یک گروه قصه یا روایتی را بازی می کند و یا نقشی ایفا 
می کند.

یا شخصیت های داستان های ٤ تا ٥ سالگی تلویزیونی  به نقش هایی مثل شخصیت های   
تخیلی عالقه نشان می دهد. 

 در بازی های تخیلی خود روایت های پیچیده را اجرا می کند که به مرور ٥ تا ٦ سالگی
تعداد شخصیت ها بیشتر می شود و اعمال و موضوعات پیچیده تر می شوند. 

1ـ به نقل از دافی )1٩٩٨( ترجمه یاسایی
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ويژگی های رشد اجتماعی و عاطفی کودک

استانداردهای  بر اساس  دبستان  از  پیش  در سنین  عاطفی کودک  و  اجتماعی  رشد  ویژگی های 
فعالیت های  در  استفاده  و  هنرجویان  آشنایی  به منظور   1٤ و  در جداول 1٣  ملی  و  بین المللی 

آموزشی آورده شده است.

جدول 13  ـ رشد اجتماعی از تولد تا 6 سالگی1

تولد تا یک سالگی

 صورتش را به سمت صدای انسان بر می گرداند.
 در پاسخ به لبخند، لبخند می زند.

 اگر تنها بماند گریه می کند.
 دالی موشه بازی می کند.

 از ٦ ماهگی تا یک سالگی، غریبی کردن به تدریج  نمایان می شود و دلبستگی به مراقبان اصلی 
کامالً مشهود است.

 مادر و سایر اعضای اصلی خانواده را می شناسد.
یک تا دو سالگی

 اشیا را از دیگران می گیرد. وقتی از خودش شی ء را می گیرند، قیل و قال راه می اندازد.
 می خواهد به نیازهایش فوراً پاسخ داده شود.

 کاماًل خود محور است.
 اعضای بدن خود را تشخیص می دهد.

 به موسیقی توجه دارد و به آن عکس العمل نشان می دهد.
 دوست دارد کارها را به تنهایی انجام دهد.

 خود را به اسم می شناسد.
 اغلب با خودش حرف می زند.

 رفتار بزرگ ترها را تقلید می کند.
دو تا سه سالگی

 خود محور است.
 حواسش به راحتی پرت می شود.

 هل می دهد و تنه می زند.
 بازی های موازی )تنها بازي کردن در کنار دیگر بچه ها( می کند.

 از مراقب اصلی به راحتی جدا می شود.
 از وجود همساالن در اطراف خود لّذت می برد.

1ـ به نقل از کتاب: قاسم زاده، فاطمه و همکاران )1٣٩٥(، روش های یاددهیـ یادگیری مبتنی بر رویکرد رشدمحور، انتشارات 
فنی تهران.
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سه تا چهار سالگی

 عالقه مند است در نقش والدین، پزشک، مربی و غیره به بازی بپردازد.
 برخی مقررات ساده )رعایت نوبت، اجازه گرفتن و غیره( را می تواند رعایت کند.

 در پایان این دوره کم کم تحت تأثیر گروه قرار می گیرد و عالقه به بازی های گروهی با کودکان 
در او افزایش می یابد.

 عالقه زیادی دارد که در کارهای خانه )خرید کردن، چیدن سفره و غیره( به بزرگ ترها کمک کند.
 مفهوم شریک شدن در اسباب بازی ها و خوراکی ها را درک می کند.

 بیشتر مواقع درک می کند که چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام دهد.
 فعالیت های بزرگ ترها را مشاهده و تقلید می کند.

چهار تا پنج سالگی

 از بازی های گروهی لّذت می برد و بیشتر ترجیح می دهد با دوستانش باشد.
 بودن و مورد توجه بودن در گروه دوستان برایش مهم می شود.

 مفهوم »دوست صمیمی« در ذهن او شکل می گیرد و بیشتر تمایل دارد دوستانش را از میان 
همجنسان خودش انتخاب کند.

 همچنان که در گروه همساالن قرار می گیرد، خیال پردازی های خود را بیان می کند و اکثر اوقات 
پیشنهاد خود را با صدای بلند در جمع مطرح می کند.

 در کارهای خانه کمک می کند و عالقه مند است کارهای شخصی اش )بستن دکمه و زیپ، 
پوشیدن کفش، مسواک زدن و غیره( را خودش انجام دهد.

 مقررات ساده )ایستادن در صف، رعایت نوبت، اجازه گرفتن از دیگران برای دست زدن به وسایلشان و 
غیره( را در خالل بازی ها یاد می گیرد و رعایت می کند.

 بیشتر از طریق کالم با دوستانش ارتباط برقرار می کند و سعی می کند مشکالتش را حل کند 
)مثالً به جای گریه کردن می گوید: تو ناراحتم کردی، دیگر با تو بازی نمی کنم( و در بعضی مواقع 

از القاب نامناسب استفاده می کند.
 گاهی در مقابل خواسته های شما مقاومت می کند و به تقاضای شما برای لباس عوض کردن، 
نشستن و غیره پاسخ »  نه« می دهد و به  حرف شما گوش نمی کند. او از این طریق درصدد به دست 

آوردن استقالل است.

پنج تا شش سالگی

 همساالن اهمیت بیشتری پیدا می کنند.
 در کارهایش خودکفایی بیشتری نشان می دهد.

 فعالیت ها را می تواند طرح ریزی و اجرا کند.
 به بازی با دو یا سه نفر بیشتر گرایش دارد. این بازی ها اغلب کوتاه می باشد.

 برای اّول شدن اشتیاق دارد.
 در این سن به اینکه دختر یا پسر هستند خیلی توجه می کنند و اغلب با همجنس های خود 

بازی می کنند و بازی گروهی را به تنهایی بازی کردن ترجیح می دهند.
 کودک قبل از انجام هر کاری اجازه می گیرد، به این دلیل که او تازه شروع به یاد گرفتن قوانین 

کرده و می خواهد بداند کدام کار درست و کدام کار نادرست است. 
 توانایي پرداختن به بازي هاي نمادی به اوج خود می رسد، براي مثال بر تکه اي چوب سوار شده، 

این طرف و آن طرف مي رود، مانند اینکه سوار بر اسبي شده و آن را هدایت مي کند.
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جدول 14ـ رشد عاطفی کودک از تولد تا شش سالگی1

تولد تا یک سالگی

 حس اعتماد کردن یا نکردن از طریق تعامل با مراقبان رشد می کند.
 به چند مراقب دلبستگی پیدا می کند.

 عواطف خود را از طریق تکان دادن تمام بدن، لگد زدن، حرکات دست ها و نیز در قیافۀ خود 
نشان می دهد.

 با حضور دائمی یک مراقب اصلی در محیط، به دلیل وجود پایگاهی امن، بیشتر به کاوش در 
پیرامون خود می پردازد. 

 در ٧ تا ٨ ماهگی غریبی کردن و اضطراب جدایی نمایان می شود.
 عالئم ترس را بروز می دهد. 

 به افراد آشنا محبت نشان می دهد.
 خوشحالي و هیجان را با لبخند نشان مي دهد.

 بیزاري خود را با باال بردن لب و چین خوردگي بیني نشان مي دهد. 
 از ٦ ماهگي به بازي با دیگري مانند دالي بازي عالقمند مي شود.

یک تا دو سالگی

 تمایالت خود را اظهار می کند.
 از مراقبان اصلی به سختی جدا می شود.

 عالقه دارد که به او توجه شود. 
 در بازی قایم باشک با صدای بلند می خندد.

 در خندیدن و جهیدن به اطراف زیاده روی می کند. 
 در تقلید پیشرو است و به همین دلیل بازي با کودکان بزرگ تر یا بزرگساالن را ترجیح مي دهد 

و رفتار آنها را تقلید مي کند.
 براي اثبات توانمندي خود، در مورد خواسته هایش اصرار و پافشاري مي کند.

بازگشتن را  از 1٨ ماهگي اضطراب جدایي کمتر مي شود، چون مي تواند مفهوم رفتن و   بعد 
درک کند.

 به تنهایي اما در کنار دیگران بازي مي کند.
 هنگام دور کردن اسباب بازي ها گریه مي کند.

 رفتارهاي همراه با مهرباني نشان مي دهد.

1ـ برگرفته از کتاب: قاسم زاده، فاطمه و همکاران، )1٣٩٥(، »روش های یاددهی ـ یادگیری مبتنی بر رویکرد رشدمحور، 
انتشارات فنی تهران.
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دو تا سه سالگی

 تأخیر در برآورده شدن نیازها را می پذیرد. 
 با مشاهدۀ توانمندی هایش هیجان زده می شود. 

 به سرعت دست از کاری برمی دارد و ناامید می شود.
 تکانشی است و به طور ناگهانی فعالیت ها را تغییر می دهد.

 مي تواند در بازي با هم ساالن نوبت را رعایت کند. 
 به مرور مستقل مي شود و مي تواند از خود مراقبت کند.

از خوشحال شدن  باالتر  احساس چیزي  این  کند.  را درک  به خود  افتخار  احساس  مي تواند   
صرف است.

 ترس را به ویژه در شب و تنهایي تجربه مي کند. 
 مي تواند در بازي با دیگر هم ساالن خود شریک شود و به آنها بپیوندد.

 نسبت به توجه بزرگ ترها به دیگران )به جز خودش( حساسیت نشان داده و احساس حسادت 
مي کند.

اثر تغییر ناگهاني هیجان و تحریک پذیري باال ممکن است کج خلقي و بداخالقي از خود   در 
نشان دهد. 

سه تا چهار سالگی

 آرام، سازگار و اجتماعی است و به کمک کردن به دیگران عالقه دارد.
 تمایل زیادی به تقلید از والدینش دارد و از دستورات آنها پیروی می کند تا تحسین و ستایش 

و محبت دریافت کند. 
 احساسات و عواطفی مانند شادی، غم، عصبانیت و ترس را تجربه می کند. 

 احساس ترس آغاز می شود که ممکن است تا ٥ سالگی ادامه یابد )ترس از موجودات خاص، 
صدای بلند مثل رعدوبرق، تاریکی و ...(. 

 احساسات و عواطفش را با کالم بیان می کند و مهارت های زبانی اش به طور فوق العاده و شگرفی 
گسترش می یابد. 

و تالش  به طرفش می رود  کند  گریه  اگر کودکی  )مثالً  کند  دیگران همدردی  با  است  قادر   
می کند او را آرام کند(.

 ترجیح می دهد با یک یا دو کودک خاص بازی کند، ولی ممکن است در طول روز چندین بار 
با آنها قهر و آشتی کند. 

 به اشتراک گذاشتن چیزهایي که به او تعلق دارد را تجربه مي کند. 
 بیش از تمرکز بر بازي یا اسباب بازي ها، بر دوستانش تمرکز دارد و در فعالیت ها به آنها توجه 

مي کند. 
یکدیگر،  به  توجه  مانند:  اجتماعي  مهارت هاي  و  کند  خلق  جدیدي  بازي هاي  دارد  دوست   
مشارکت و همکاري، استفاده از کلمات براي بیان مقاصد و به درستي پاسخ دادن به یکدیگر را 

آغاز مي کند.
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 در استفاده از کلمات براي بیان احساس و عاطفه اش پیشرفت خوبي دارد و براي کار اشتباه 
خود عذرخواهي مي کند.

 با وجود برخي بدرفتاري ها، مي داند که باید مطابق نظر والدین و مربي رفتار کند. 
 براي نشان دادن استقالل و توانایي خود، جلوتر از بزرگساالن راه مي رود.

غذا، خودش  و  لباس  انتخاب  مانند  کارهایی  در  دارد  تمایل  و  مي کند  آغاز  را  قدرت  چالش   
عهده دار آن باشد.

 هر چند در کارهاي گروهي و فعالیت با دیگران توانمند است اما خودمداري در رفتارهایش دیده 
مي شود و به همین دلیل، صبر کردن براي رسیدن به نوبت برایش گاهي سخت و غیرممکن است. 
 بودن با دوستان مشخص و کار در گروه هاي کوچک را دوست دارد و دوست صمیمي براي خود 

انتخاب مي کنند. 
 تمایل به کارکردن با بزرگ ترها دارد و از کمک کردن به آنها لذت مي برد.

 مفهوم خطر را مي فهمد. 

چهار تا پنج  سالگی

 اگر آسیب ببیند گریه را سر می دهد و هنوز نیاز به دلداری و حمایت دارد. 
 به والدینش با تمام وجود عشق می ورزد و این عشق را با در آغوش گرفتن، بوسیدن و گفتن 

جمالتی مثل: »به اندازۀ دنیا دوستت دارم!«، نشان می دهد. 
 نسبت به ٣ سالگی، تحمل بیشتری برای انتظار کشیدن دارد اما هنوز نیازهایش بسیار فوری 
است. اگر به او بگویید بعد از غذا به پارک می رویم، گاهی با شکیبایی منتظر می ماند و گاهی شروع 

به مخالفت می کند و از شما می خواهد هر چه سریع تر او را به آنجا ببرید. 
 در این سن هنوز نمی تواند به آسانی تخیل را از واقعیت تشخیص  دهد و به همین دلیل از خیلی 

چیزها می ترسد )صداهای بلند مثل رعدوبرق، حیوانات، موجودات خیالی و ...(. 
 نقاشی کردن از فعالیت های مهم او محسوب می شود و از این طریق افکار و احساسات خود را 

بیان می کند. 
 حسادت در او بروز می کند و گاهی آن را به شکل رفتارهای منفی با دیگران، به خصوص خواهر 

یا برادرش، نشان می دهد، زیرا تحمل سهیم شدن محبت و توجه شما با دیگران را ندارد. 
 خشم یکی دیگر از احساساتی است که ممکن است در این سن به صورت های مختلف بروز کند. 

او ممکن است خشمش را با پرخاشگری و استفاده از الفاظ و کلمات نامناسب بیان کند. 
 در پایان این دوره، کم کم ترس های مختلف در او کاهش می یابد و به تدریج می تواند بر اضطراب 

خود غلبه کند. 
 از والدین یا مربي خود تشکر مي کند و در عین حال به دنبال راه هاي فرار از تنبیه و مورد 

سرزنش قرار گرفتن از سوي والدین و مربي است.
 بازي هاي او گسترش پیدا مي کند و داراي قوانین و مقررات خاصي مي شود. 

 توجه بیشتري از آنها به کودکان کوچک تر، حیوانات و افراد آسیب دیده مشاهده مي شود.
 به موفقیت هایش افتخار مي کند و افتخارات خود به راحتي براي دیگران بازگو مي کند.
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 قادر است دوستي ها را آغاز کند اما براي حل برخي اختالفات به کمک احتیاج دارد.
 از داشتن مسئولیت و کمک کردن به دیگران لذت مي برد. 

 به آنچه مربوط و متعلق به او است، حساسیت دارد و کنترل مي کند.
 به حرف زدن و گفت وگو با والدین عالقمند است.

پنج تا شش سالگی

 به علت نوسان و ناپایداری در عواطف و احساسات با دوستانش زود قهر و آشتی می کند.
 خود نما است.

 هیجانات را نمی تواند تحمل کند.
 حالت تحکم آمیز دارد.
 خشن و پرحرف است.

 حالت شوخی در او دیده می شود.
 رقابت طلب است.

 از اینکه دیگران اشتباهات او را یادآوری کنند می رنجد.
 زود آزرده خاطر و دلسرد می شود.

 می خواهد مرکز توجه باشد و در همه امور حق را به او بدهند.
 نیاز به ستایش و تمجید دارد.

مقررات و آئین نامه های مراکز پیش از دبستان

 الف ـ الزامات کلی1 

1 هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات کلی2 در زمینه ضوابط فضای فیزیکی، اصول مکان یابی، 
نیروی انسانی، تغذیه، بهداشت، ایمنی، اهداف آموزشی و تجهیزات مورد نیاز در مهدکودک می باشد.

این استاندارد کلیه مراکز پیش دبستانی اعم از دولتی و غیردولتی را در بر  می گیرد.

2 مراجع الزامی
مدارک الزامی صفحه بعد حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده 
یا تجدید نظرهای بعدی  یا تجدید نظر اصالحیه ها و  تاریخ چاپ و  است. در مورد مراجع دارای 
این مدرک موردنظر نیست. ولی بهتر است کاربران ذی نفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین 

1ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
2ـ باید توجه داشت که این استاندارد شامل مقررات مربوط به کسب مجوز از ارگان های مربوطه جهت راه اندازی و تأسیس 

مهدکودک، نمی باشد.



30

اصالحیه ها و یا تجدید نظر های مدارک الزامی  زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون 
تاریخ چاپ یا تجدید نظر آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی  ارجاع شده موردنظر است.

2ـ1ـ استاندارد ملی ایران1ـ  ٦٤٣٦ تجهیزات زمین بازی ـ  مقررات ایمنی عمومی
2ـ2ـ استاندارد ملی ایران2ـ ٦٤٣٦ تجهیزات زمین بازی ـ مقررات ایمنی انواع تاب 

2ـ3ـ استاندارد ملی ایران  ٣ـ٣٦٤٣٦ تجهیزات زمین بازی ـ مقررات ایمنی انواع سرسره  
2ـ4ـ  استاندارد ملی ایران ٤ـ٦٤٣٦ تجهیزات زمین بازیـ   مقررات ایمنی انواع ریل های ریسمانی
2ـ5 ـ استاندارد ملی ایران ٥ ـ ٦٤٣٦ تجهیزات زمین بازی ـ مقررات ایمنی انواع چرخ و  فلک  

2ـ6 ـ استاندارد ملی ایران٦ ـ ٦٤٣٦ تجهیزات زمین بازی ـ مقررات ایمنی انواع االکلنگ 
2ـ7ـ استاندارد ملی ایران٧ـ ٦٤٣٦ تجهیزات زمین بازی ـ مقررات تعمیر و نگهداری و بازرسی 

تجهیزات زمین بازی
2ـ٨ ـ استاندارد ملی ایران ٦٤٣٧ سطوح جذب ضربه زمین های بازی ـ مقررات ایمنی و روش های 

آزمون
2ـ ٩ـ استاندارد ملی ایران ٦20٤ ایمنی اسباب بازیـ  مقررات ایمنی از نقطه نظر فیزیکی و مکانیکی

3 اصطالحات یا تعاریف
در این استاندارد اصطالحات و واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود.

برای  الزم  امکانات  که  می شود  گفته  مراکزی  به  )مهدکودک(:  مراکز پیش دبستانی  ـ   1ـ  3
نگهداری، پرورش و آموزش پیش از دبستان کودکان سالم از پایان شش ماهگی تا پایان شش سالگی 

را تهیه و استفاده نماید.
3ـ2ـ کودک سالم: کودکی است که مبتال به عقب ماندگی ذهنی نبوده و در صورت ابتال به 

معلولیت جسمی  توان تطبیق و همراهی با برنامه های مهدکودک را داشته باشد.
یادآوری: با توجه به گرایش جهانی در جهت یکپارچه سازی پرورش و آموزش کودکان، کودکان 
مبتال به هرگونه اختالل رفتاری درصورتی که با تشخیص مراکز مشاوره کودکان استثنایی بتوانند با 
برنامه های مهدکودک تطبیق داشته باشند می توانند به طور آزمایشی از امکانات این مراکز استفاده 

کنند. ادامه این روند بستگی به گزارش کارشناسی مهدکودک خواهد داشت.
3ـ3ـ کارکنان مهدکودک:  به کلیه افرادی که در چهارچوب وظایف محوله به هر نحو )مستقیم 
گفته  مهدکودک  کارکنان  هستند،  ارتباط  و  تماس  در  مهدکودک  کودکان  با   ) غیر مستقیم یا 
می شود. این افراد شامل مدیر، کارکنان مخصوص کودکان، کارکنان اداری، بهداشتی و خدماتی 

می باشد.
3ـ4ـ  مدیر مهدکودک: مدیر فردی است که مسئولیت اداره مهدکودک را به عهده دارد.

ـ 5  ـ معاون مهدکودک: معاون فردی است که از سوی مدیر در چهارچوب مقررات جاری  3
وظایف تعیین شده را انجام می دهد.

3ـ6  ـ کارکنان مخصوص کودکان: این کارکنان افرادی هستند که به طور مستقیم با کودکان 
در ارتباط بوده و شامل مربی و مربی یار می باشند.

3ـ7ـ کارکنان اداری مهدکودک: به کارکنانی گفته می شود که امور اداری و مالی مهدکودک 
را زیر نظر مستقیم مدیر مهدکودک انجام می دهند مانند معاون، دفتردار، حساب دار، کارپرداز.

3ـ٨ ـ کارکنان خدماتی مهدکودک: به کارکنانی مانند آشپز، کمک آشپز، راننده، سرایدار و دیگر 
افرادی که به طور غیرمستقیم خدماتی را به کودکان ارائه می دهند، کارکنان خدماتی گفته می شود.
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4 شرایط کارکنان
ـ  1ـ کلیات 4

ـ  1ـ کلیه کارکنان مهدکودک باید از لحاظ جسمی  و روانی از سالمت کامل برخوردار بوده و  ـ  1 4
اطالعات، آگاهی ها و تجارب الزم در رابطه با مسئولیت شغلی خویش در مهدکودک داشته باشند.

ـ  1ـ2ـ تعداد کارکنانی که به طور مستقیم با کودکان در ارتباط هستند باید با توجه به تعداد، سن  4
و گروه بندی سنی کودکان مهدکودک تعیین شود.

ـ  1ـ3ـ نسبت بین تعداد کودکان و مربیان باید به صورت زیر تعیین شود: 4
الف( برای هر ده کودک شیرخوار باید حداقل یک مربی و یک مربی یار درنظر گرفته شود.

ب( برای هر 1٥ کودک نوپا باید حداقل یک مربی و یک مربی یار درنظر گرفته شود.
پ( برای هر1٥ کودک نوباوه باید حداقل یک مربی و یک مربی یار درنظر گرفته شود.

ـ  1ـ4ـ چنانچه تعداد کودکان یک گروه سنی به نصف تعداد مندرج در بند ٤ـ1ـ٣ تقلیل یابد،  4
می توان کودکان گروه سنی نزدیک به هم را در یکدیگر ادغام کرد. شرایط ادغام به شرح زیر است:

الف(کودکان گروه سنی شیرخوار 2 و نوپا را می توان درهم ادغام کرد.
ب( کودکان گروه سنی نوپا و نوباوه را می توان درهم ادغام کرد.

پ( امکان ادغام گروه سنی آمادگی با گروه های دیگر وجود ندارد.
برای تعیین تعداد مربیان باید میانگین سنی کودکان را محاسبه کرد. عدد میانگین در هر گروه سنی 

که قرارگرفت، بر اساس آن نسبت بین تعداد کارکنان مخصوص و تعداد کودکان تعیین می شود.
یادآوری1: درصورت نیاز به ادغام دو گروه سنی، الزم است ویژگی های رشد جسمی ـ عاطفی هر 
گروه درنظر گرفته شود و اگر کودکان گروه های سنی نسبت به یکدیگر خطرآفرین نبودند، در یک 

کالس ادغام می شوند.
یادآوری2: درصورت ادغام دو گروه سنی الزم است سایر شرایط این استاندارد که در بر گیرنده 

هر دو گروه سنی است رعایت شود.
ـ  5  ـ چنانچه تعداد کودکان یک گروه سنی از نسبت های مندرج در بند ٤ـ1ـ٣  بیشتر شود  ـ  1 4

به ازای نصف به عالوه یک تعداد آن گروه باید:
الف( برای کودکان شیرخوار و نوپا، یک اتاق نگهداری، یک مربی و یک مربی یار اضافه شود.

ب( برای کودکان نوباوه و آمادگی، یک کالس و کارکنان مخصوص اضافه شود.

4ـ2ـ شرایط مدیر
ـ  1ـ شرایط سنی: مدیر مهدکودک باید خانم بوده و حداقل 2٥ سال و حداکثر ٦0 سال داشته  4ـ2

باشد.
4ـ2ـ2ـ شرایط تحصیلی: مدیر مهدکودک باید حداقل دارای یکی از شرایط تحصیلی زیر باشد:

الف( لیسانس یا باالتر در یکی از رشته های علوم تربیتی و روان شناسی با گرایش های مربوطه با 
حداقل یک سال سابقه کار پرورشی و آموزشی با کودکان پیش دبستانی، خدمات اجتماعی با حداقل 

سه سال سابقۀ کار پرورشی و آموزشی با کودکان پیش دبستانی.
ب( فوق دیپلم در یکی از رشته های مذکور در بند الف با داشتن حداقل پنج سال سابقه کار 

پرورشی و آموزشی با کودکان پیش دبستانی.
4ـ2ـ3ـ سایر شرایط: مدیر باید؛

الف( هر یک سال یک بار کارت معاینه پزشکی معتبر ارائه دهد.
ب( گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی را ارائه نماید.
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پ( در بدو شروع به کار صالحیت روانی وی باید توسط یک روانپزشک و یک روان شناس معتمد 
سازمان ذی ربط مورد تأیید قرار گرفته و گواهی را به سازمان ذی ربط ارائه نماید.

ت( رضایت نامه از محل گذراندن سابقه کار پرورشی و آموزشی با کودکان پیش دبستانی را ارائه 
دهد.

ث( در بدو شروع به کار برگه صالحیت اداره اماکن را به سازمان ذی ربط ارائه نماید.
ج( درارتباط با پیشگیری از حوادث احتمالی، کمک های اولیه و استفاده از کپسول های آتش نشانی 

دارای آگاهی های الزم باشد.
یادآوری: درصورتی که مدیر برای خود جانشین تعیین کند، فرد موردنظر باید دارای کلیه شرایط 

مربوط به مدیر مندرج در این استاندارد باشد.

4ـ3ـ شرایط معاون
ـ  1ـ چنانچه تعداد کودکان در یک مهدکودک بیش از 100 نفر باشد آن مهدکودک باید  4ـ3

معاون داشته باشد.
4ـ3ـ2ـ معاون مهدکودک باید دارای کلیه شرایط مربوط به مدیر مندرج در بند ٤ـ 2 باشد.

4ـ4ـ شرایط کارکنان مخصوص کودکان
ـ  1ـ افرادی که زیر 1٨ سال سن دارند از نظر ضوابط اداری جزء افراد واجد شرایط کار با  4ـ4

کودکان محسوب نمی شوند. همچنین کارکنان مخصوص کودک باید مؤنث باشند.
4ـ4ـ2ـ شرایط تحصیلی مربی

مربی کودکان باید حداقل دارای یکی از شرایط تحصیلی زیر باشد:
الف( لیسانس علوم تربیتی با گرایش پیش دبستانی.

ب( لیسانس در رشته های روان شناسی و علوم تربیتی با گذراندن شش ماه دوره کارآموزی یا 
سابقه کار پرورشی و آموزشی با کودکان پیش دبستانی.

پ( لیسانس در رشته های دبیری و هنر با گذراندن یک سال کارآموزی یا سابقۀ کار پرورشی و 
آموزشی با کودکان پیش دبستانی.

ت( فوق دیپلم رشته کودکیاری یا مربی کودک.
ث( دیپلم کودکیاری با گذراندن دو سال دوره کارآموزی یا سابقۀ کار پرورشی و آموزشی با کودکان 

پیش دبستانی.
4ـ4ـ3ـ شرایط تحصیلی مربی یار: مربی یار کودکان باید حداقل دارای دیپلم کودکیاری یا سایر 

رشته های مشابه باشد.
4ـ4ـ4ـ سایر شرایط

کارکنان مخصوص کودکان باید:
الف( هر یک سال یک بار کارت معاینه پزشکی معتبر ارائه دهند.

ب( گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی  را ارائه نمایند.
پ( در بدو شروع به کار صالحیت روانی وی باید توسط یک روانپزشک و یک روان شناس معتمد 

سازمان ذی ربط مورد تأیید قرار گرفته و گواهی را به سازمان ذی ربط ارائه نمایند.
ت( رضایت نامه از محل گذراندن سابقه کار پرورشی و آموزشی با کودکان پیش دبستانی را ارائه دهند.

ث( در بدو شروع به کار برگه صالحیت اداره اماکن را به سازمان ذی ربط ارائه نمایند.
ج( در ارتباط با پیشگیری از حوادث احتمالی، کمک های اولیه و استفاده از کپسول های آتش نشانی 

دارای آگاهی های الزم باشند.
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ـ  5 ـ شرایط کارکنان اداری 4
کارکنان اداری باید:

الف( حداقل دارای مدرک دیپلم متوسطه باشند.
ب( هریک سال یک بار کارت معاینه پزشکی معتبر ارائه دهند.

پ ( گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی  را ارائه نمایند.
ت( در بدو شروع به کار صالحیت روانی وی باید توسط یک روانپزشک و یک روانشناس معتمد 

سازمان ذی ربط مورد تأیید قرار گرفته و گواهی را به سازمان ذی ربط ارائه نمایند.
ث( در بدو شروع به کار برگه صالحیت اداره اماکن را به سازمان ذی ربط ارائه نمایند.

ج( در ارتباط با پیشگیری از حوادث احتمالی، کمک های اولیه و استفاده از کپسول های آتش نشانی 
دارای آگاهی های الزم باشند.

چ( دانش و تجربه کافی در مورد کاری که مسئولیت آن را به عهده گرفته اند، داشته باشند.

4ـ6  ـ شرایط کارکنان خدماتی
ـ  1ـ کارکنان خدماتی باید: 4ـ6  

الف( دارای حداقل مدرک سیکل باشند.
ب( هر شش ماه یک بار کارت معاینه پزشکی معتبر ارائه دهند.

پ( گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی  را ارائه نمایند.
ت( در بدو شروع به کار صالحیت روانی وی باید توسط یک روانپزشک ویک روان شناس معتمد 

سازمان ذی ربط مورد تأیید قرار گرفته و گواهی را به سازمان ذی ربط ارائه نمایند.
ث( در بدو شروع به کار برگه صالحیت اداره اماکن را به سازمان ذی ربط ارائه نمایند.

ج( در ارتباط با پیشگیری از حوادث احتمالی، کمک های اولیه و استفاده از کپسول های آتش نشانی 
دارای آگاهی های الزم باشند.

چ( دانش و تجربه کافی در مورد کاری که مسئولیت آن را به عهده گرفته اند داشته باشند.
4ـ6  ـ2ـ کارکنان خدماتی در اجرای برنامه های پرورشی و آموزشی نباید هیچ گونه ارتباطی با کودک 

داشته باشند.
4ـ6  ـ3ـ چنانچه مهدکودک برای جابه جایی کودکان از سرویس استفاده نماید، راننده آن عالوه بر 

شرایط مندرج برای کارکنان خدماتی، باید دارای شرایط زیر باشد: 
الف( حداقل ٣0 سال سن داشته و متأهل باشد.

ب( از سالمت جسمانی کامل برخوردار باشد.
4ـ6   ـ4ـ جهت حمل ونقل کودکان باالی سه سال نسبت بین کودک و میهمان دار سرویس باید 

براساس نسبت بین کودک و مربی بر اساس بند ٤ـ1ـ٣ تعیین شود.
یادآوری: به لحاظ رعایت جوانب ایمنی، کودکان زیر سه سال نباید از سرویس استفاده کنند.

ـ  7 ـ ویژگی های کارکنان 4
ـ  1ـ مدیر مهدکودک باید دارای ویژگی های زیر باشد. این ویژگی ها می تواند از طریق انجام  ـ 7  4

مصاحبه با متقاضیان از طرف کارشناسان سازمان ذی ربط مورد بررسی قرار گیرد.
الف( درزمینه شناخت کودکان تخصص و آگاهی داشته باشد.

ب( اعتماد به نفس، قدرت بیان و تکلم شیوا و صحیح داشته باشد.
پ( توانایی برقراری ارتباط خوب و صمیمانه با کودکان، والدین و کارکنان را داشته باشد.

ت( توانایی سازماندهی، تصمیم گیری و برنامه ریزی آموزشی در چهارچوب سازمان مهدکودک را 
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داشته باشد.
ث( عالقه مند به مطالعه بوده و به مسائل و پیشرفت های زمان آشنا باشد.

ج( ظاهری آراسته داشته و بهداشت فردی را رعایت نماید.
چ( دارای نقص عضو بارز یا هرگونه نقصی که مانع انجام وظایف شود، نباشد.

ـ 7 ـ2ـ کارکنان مخصوص کودکان باید دارای ویژگی های زیر باشند. این ویژگی ها می تواند از  4
طریق انجام مصاحبه با متقاضیان توسط کارشناسان سازمان ذی ربط یا مدیریت مهد کودک مورد 

بررسی قرار گیرد.
الف( در زمینه شناخت کودکان تخصص و آگاهی داشته باشند.

ب( اعتماد به نفس و صبر و حوصله کافی برای کار با کودکان را داشته باشند.
پ( از قدرت بیان و تکلم صحیح برخوردار بوده و بتوانند با کودکان ارتباط کالمی برقرار کنند.

ت( توانایی برقراری ارتباطی گرم و دوستانه با کودکان، والدین و کارکنان را داشته باشند.
ث( عالقه مند به مطالعه بوده و به مسائل و پیشرفت های زمان آشنا باشند.

ج( ظاهری آراسته و روحیه ای شاد داشته باشند و بهداشت فردی را رعایت نمایند.
چ( دارای نقص عضو بارز یا هرگونه نقصی که مانع انجام وظایف شود، نباشند.

ح( امین و رازدار بوده و به اصول اخالقی پایبند باشند.

ـ ٨   ـ کارکنان خدماتی 4
وظایف کارکنان خدماتی به شرح زیر است:

ـ  1ـ آشپز ـ  ٨    4
الف( حضور در مهدکودک در تمام ساعات موظف.

ب( رعایت بهداشت فردی وکوتاه نگه داشتن ناخن ها و پوشیدن لباس ویژه آشپزخانه به رنگ سفید )شامل 
روپوش، کاله، شلوار، کفش ویژه( و استفاده از دستکش مخصوص.

پ( کنترل کامل نظافت و بهداشت محوطه آشپزخانه، ظروف و وسایل طبخ غذا.
ت( همکاری با کارشناس تغذیه در تهیه و تنظیم برنامه غذایی.

ث( دقت کافی در تهیه غذاهایی که در طول روز باید به کودکان داده شود با رعایت کامل بهداشت 
مطابق برنامه های تهیه شده.

ج( مسئولیت در قبال حفظ و نگهداری وسایل آشپزخانه و مواد غذایی و مراقبت در سالم بودن 
مواد غذایی.

چ( کمک در تمیز کردن مواد اولیه غذا.
ح( تهیه لیست مواد موردنیاز غذای کودکان در طول هفته.

خ( توزیع غذا.
د( همکاری در شست وشو و جمع آوری ظروف.

ذ( حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت به تشخیص مدیر مهدکودک.
ـ ٨ ـ2ـ کمک آشپز 4

الف( حضور در مهدکودک در تمام ساعات موظف.
ب( رعایت بهداشت فردی و کوتاه نگه داشتن ناخن ها و پوشیدن لباس ویژه آشپزخانه به رنگ

سفید )شامل روپوش، کاله، شلوار، کفش ویژه( و استفاده از دستکش مخصوص.
پ( همکاری با آشپز در انجام امور محوله.
ت( آماده کردن مواد اولیه غذا جهت طبخ.

ث( شست وشو و جمع آوری ظروف.
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ج( کمک در توزیع غذا.
چ( نظافت روزانه و ضدعفونی کردن آشپزخانه.

ح( همکاری در خرید وسایل و مواد مورد نیاز آشپزخانه.
خ( حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت به تشخیص مدیر مهدکودک.

ـ ٨  ـ3ـ راننده سرویس 4
وظایف راننده سرویس به شرح زیر است:

الف( درنظر گرفتن و رعایت کلیه جوانب ایمنی جهت پیاده و سوارکردن کودکان.

ب( حضور تمام وقت در وسیله نقلیه هنگامی که کودکان در وسیله حضور دارند.
پ( تعیین مسیر و زمان حرکت وسیله نقلیه و ارائه یک نسخه از آن به والدین کودک.

ت( رعایت دستورالعمل های آموزشی و تربیتی ابالغ شده از سوی مدیر مهدکودک در طول مدت 
انجام وظیفه.

ـ ٨  ـ4ـ میهمان دار سرویس 4
وظایف میهمان دار سرویس به شرح زیر است:

الف( پیاده کردن کودکان در محل های از پیش تعیین شده و تحویل آنان به افراد مشخص.
ب( قبول مسئولیت نظارت و حفاظت کودکان از زمان ورود به وسیله نقلیه تا زمان خروج.

پ( درنظر گرفتن و رعایت کلیه جوانب ایمنی جهت پیاده و سوارکردن کودکان.
ت( حضور تمام وقت در وسیله نقلیه هنگامی که کودکان در وسیله حضور دارند.

ث( رعایت کلیه نکات ایمنی در مورد کودکان از جمله جلوگیری از ایستادن کودکان در وسیله نقلیه 
و یا بیرون بودن اعضای بدن کودک از پنجره وسیله نقلیه.

ج( تهیه لیست کودکانی که از سرویس استفاده می کنند و یادداشت نشانی و شماره تلفن محل سکونت 
آنها تا بتوان در مواقع ضروری با والدین آنها تماس حاصل کرد.

چ( تعیین مسیر و زمان حرکت وسیله نقلیه و ارائه یک نسخه از آن به والدین کودک.
ـ 5 ـ خدمتگزار ـ ٨  4

وظایف خدمتگزار به شرح زیر است:
الف( نظافت و مرتب کردن کلیه قسمت های مهدکودک و ضدعفونی کردن آنها زیر نظر مدیریت.

ب( انجام سایر امور محوله زیرنظر مسئولین ذی ربط.
ـ ٨ ـ6  ـ نگهبان و سرایدار 4

وظایف نگهبان و سرایدار به شرح زیر است:
الف( نظارت و کنترل بر ورود و خروج کودکان به مهدکودک.

ب( نظارت و کنترل بر ورود و خروج اقالم و اجناس متعلق به مهدکودک.
پ( جلوگیری از خروج کودکان از مهدکودک بدون والدین یا همراهان.

ت( حضور سرایدار در تمام ساعات شبانه روز و مراقبت کامل از کلیه وسایل و ملزومات مهدکودک.
از هرگونه خطرات و حوادث  به منظور جلوگیری  تأسیسات مهدکودک  از  بازرسی  و  مراقبت  ث( 

احتمالی.
ج( دادن گزارش در مواقع ضروری به مدیریت مهدکودک جهت اموری که از حیث تعمیرات یا 

تأسیسات تعمیر فوری الزم دارند.
چ( انجام سایر امور محوله زیرنظر مسئولین ذی ربط.
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  ب ـ آئین نامه مقررات بهداشتی مهد کودک 
رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در مراکز پیش از دبستان مطابق آیین نامه های سازمان 

بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش است.
1 ماده 1ـ کلیه متصدیان و شاغلین و اشخاصی که در مهد کودک ها اشتغال دارند موظفند دوره 
ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

تعیین و اعالم می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.
2 تبصره 1ـ مدیریت و یا تصدی و اشتغال به کار در مهد کودک بدون داشتن گواهینامه معتبر 

موضوع ماده 1 ممنوع است.
این   1 ماده  در  مندرج  معتبر  گواهینامه  فاقد  اشخاص  به کارگیری  یا  استخدام  تبصره 2ـ   3

آئین نامه در مهد کودک ها ممنوع است.
4 تبصره 3ـ اشخاصی مانند صندوق دار، باغبان، نگهبان و نظایر آنها که در مهد کودک شاغل 
بوده لیکن با کودکان و مواد غذایی مهد کودک ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده و تبصره های 

1 و 2 آن مستثنی می باشند.
این   1 ماده  مشمول  که  مهد کودک  شاغلین  و  کارکنان  مدیران،  متصدیان،  کلیه  ماده  2ـ   5
آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه 

بازرسین بهداشت ارائه نمایند.
کارت  و  ماده 1  معتبر  گواهینامه  اشخاص  استخدام  هنگام  موظفند  کارفرمایان  تبصره  1ـ   6
نگهداری  آن، در محل مهد کودک  اعتبار  از  اطمینان  را مالحظه و ضمن  آنان  پزشکی  معاینه 

نمایند.
7 تبصره 2ـ کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مرکز بهداشت شهرستان و یا مراکز بهداشتی 
درمانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت 

فوق برای شاغلین و کارکنان مهد کودک حداکثر ٦ ماه می باشد.
نظافت  و  فردی  بهداشت  کامل  رعایت  موظفند  کودک ها  مهد  شاغلین  و  مدیران  ماده 3ـ   ٨
عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل 

نمایند.
٩ ماده 4ـ کلیه اشخاصی که در مهد کودک ها کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش 

تمیز و به رنگ روشن باشند.
10 تبصره  1ـ کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان و اشخاصی که در مهد کودک با تهیه 
و توزیع مواد غذایی سر و کار دارند ملزم به پوشیدن روپوش و کاله تمیز و سفید و استفاده از 

دستکش یک بار مصرف در حین کار می باشند.
11 تبصره 2ـ برای هر نوبت تعویض و شست و شوی هر کودک باید از دستکش یکبار مصرف 

جداگانه استفاده شود.
مناسب  و  از دستکش مخصوص  کار  موظفند حین  کودک  مهد  نظافتچی های  تبصره 3ـ   12

استفاده کنند.
جایگاه  شاغلین خود  از  هر یک  برای  موظفند  کودک ها  مهد  مدیران  و  متصدیان  ماده 5ـ   13

محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل شخصی در محل تهیه نمایند.
14 ماده 6  ـ متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تهیه 

و طبخ و توزیع مواد غذایی و هر گونه ارتباط با کودکان جلوگیری نمایند.
15 ماده 7ـ متصدیان و مدیران مهد کودک ها موظفند به تناسب تعداد شاغلین مهد کودک، به ازای 
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هر نفر حداقل دو و نیم متر مربع اتاق استراحت با موازین بهداشتی تهیه نمایند.
16 تبصره ـ در هر حال مساحت اتاق استراحت نباید کمتر از هفت و نیم متر مربع و ارتفاع آن 

نباید کمتر از دو و هشت دهم متر باشد.
17 ماده ٨ـ هر فرد شاغل در مهد کودک موظف به داشتن وسایل نظافت، شست و شو و استحمام 

اختصاصی می باشد.
1٨ ماده ٩ـ جعبه کمک های اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز، به تعداد کافی در محل های مناسب 

مهد کودک نصب گردد.
1٩ ماده 10ـ آشپزان و سایر اشخاصی که در مهد کودک با پخت و پز مواد غذایی سر و کار دارند 

موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند.
20 ماده 11ـ استعمال دخانیات توسط شاغلین مهد کودک در محیط کار ممنوع است.

21 ماده 12ـ مصرف هر گونه محصوالت دخانیاتی در محوطه عمومی مهد کودک ها ممنوع است.
22 تبصره 1ـ متصدیان و مدیران مهد کودک ها مسئول اجرای مفاد ماده 12 بوده و موظفند 
ضمن نصب تابلوهای هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از مصرف دخانیات در مهد 

کودک جلوگیری کنند.
23 ماده 13ـ کلیه کودکان باید دارای پرونده پزشکی و گواهی صحت مزاج باشند.

24 ماده 14ـ کلیه کودکان باید دارای دمپایی و یا کفش اختصاصی برای استفاده در محیط 
مهد کودک باشند.

25 ماده 15ـ کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شست و شو باشد.

ب( حسب مورد دارای کف شور به تعداد مورد نیاز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی 
آن اجباریست.

ج( حسب مورد دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضالب باشد.
د( کلیه کف شورها باید مجهز به سیفون )شترگلو( باشند.

26 ماده 16ـ کف اتاق بخش نوپا دارای پوشش مناسب و قابل شست و شو و نرم و تمیز )فوم( بوده 
و اندازه آن معادل نصف مساحت اتاق باشد.

با پوشش نرم و تمیز و مناسب و قابل  باید به طور کامل  اتاق بازی کودکان  27 ماده 17ـ کف 
شست و شو )فوم(  پوشش داده شود و استفاده از پوشش هایی مانند فرش و گلیم و موکت ممنوع 

است.
قرار  اطفال  استفاده  موردنیاز  که  کودک  مهد  عمومی  محوطه  از  بخشی  پوشش  ماده 1٨ـ   2٨
می گیرد باید از موادی مانند شن، ماسه، چمن و خورده های الستیک که حالت ارتجاعی دارند 
باشد و از سطوح سخت مانند بتون، آسفالت، موزاییک فرش و امثال آنکه حالت ارتجاعی ندارند 

نباید در زیر وسایل بازی استفاده شود.
2٩ ماده 1٩ـ پوشش سطوح بین لوازم بازی باید چمن باشد.

30 ماده 20ـ پوشش سطوح اطراف و زیر لوازم بازی اگر ارتفاع سقوط از وسیله بازی بیشتر از ٦0 
سانتی متر باشد، باید از مواد جاذب ضربه و غیر متراکم مانند ماسه و... باشد.

31 ماده 21ـ ساختمان دیوار باید از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که از ورود 
حشرات و جوندگان جلوگیری به عمل آورد.

32 تبصره ـ سطح دیوار باید صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد.
نوع  برحسب  و  به کار  مربوط  لوازم  و  احتیاجات  با  متناسب  باید  دیوارها  پوشش  ماده 22ـ   33

فعالیت به شرح تبصره های ذیل باشد.
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34 تبصره  1ـ پوشش بدنه دیوار آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد  غذایی، حمام، مستراح، دستشویی 
و رخت شویی خانه باید از کف تا زیر سقف، سنگ، کاشی یا سرامیک و همواره صاف و صیقلی و 

به رنگ روشن باشد.
35 تبصره 2ـ سطح دیوار سالن غذاخوری تا ارتفاع 120 سانتی متر از کف با سنگ های صیقلی 
یا سرامیک و یا کاشی و از ارتفاع 120 سانتی متری تا زیر سقف با رنگ روشن قابل شست و شو 

پوشیده شود.
36 تبصره 3ـ پوشش سطح دیوار اتاق های کودکان از باالی قرنیز تا ارتفاع یک متر باید به وسیله 
روکش های قابل ارتجاع و قابل شست و شو و بهداشتی )روکش هایی از قبیل ابر و اسفنج با روکش 
چرم یا چرم مصنوعی مشابه پشتی مبل( باشد که مانع از آسیب دیدگی کودکان هنگام برخورد 
احتمالی سر آنها با دیوار گردد. بدیهی است از ارتفاع یک متری تا زیر سقف باید صاف و صیقلی 

و قابل شست و شو و به رنگ روشن باشد.
37 تبصره 4ـ پوشش سطح دیوار سایر اطاق و راهروها باید صاف، بدون درز و شکاف، به رنگ 

روشن و همیشه تمیز باشد.
3٨ تبصره 5ـ پوشش دیوارها و ستون ها نباید زبر باشد.

3٩ تبصره 6ـ در سطوح دیوارها و ستون ها و سایر عناصر نباید قسمت های تیز و برنده وجود 
داشته باشد.

40 تبصره 7ـ گوشه ها و زوایای برآمده دیوارها و سایر عناصر باید به شعاع حداقل 10 سانتی متر 
گرد شود.

41 ماده 23ـ سقف باید صاف، حتی االمکان مسطح، بدون ترک خوردگی و درز و شکاف بوده و 
همیشه تمیز باشد.

قابل  از جنس  باید  و دوش حمام  نوع محل طبخ  و هر  آشپزخانه  پوشش سقف  تبصره ـ   42
شست و شو و به رنگ روشن باشد.

43 ماده 24ـ وضع درها و پنجره ها باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی و قابل 

شست و شو بوده و همیشه تمیز باشد.
ب( پنجره های باز شونده باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد به نحوی که از ورود حشرات 

به داخل جلوگیری نماید.
باشد  دار  فنر  و همچنین  مناسب  و  سالم  توری  به  مجهز  باید  باز  فضای  به  درهای مشرف  ج( 

به طوری که از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید.
د( پنجره های اتاق های کودکان باید از داخل دارای شبکه محافظ باشند.

44 ماده 25ـ اتاق مناسب با شرایط بهداشتی برای نگهداری کودکان بیمار و همچنین اتاق معاینه 
اطفال در مهد کودک پیش بینی شود.

45 ماده 26ـ اتاق محل تعویض کودکان شیرخوار باید دارای شرایط کاماًل بهداشتی و مجهز به 
دوش و انشعاب آب سرد و گرم و میز مخصوص تعویض پوشاک اطفال باشد.

46 ماده 27ـ برای گروه شیر خوار باید محل مناسبی برای جوشاندن شیر پیش بینی شود که 
دارای یخچال و ظروف بهداشتی برای جوشاندن شیر باشد.

47 ماده 2٩ـ کلیه پریزهای اتاق ها و راهروها باید دارای حفاظ و درپوش مناسب و ایمن باشند.
4٨ ماده 30ـ کلیه وسایل آموزشی برقی باید از ایمنی الزم برخوردار باشند.

4٩ ماده 31ـ کلیه وسایل بازی کودکان ضمن برخورداری از شرایط ایمنی باید تمیز و بهداشتی باشند.
50 ماده 32ـ نباید هیچ گونه وسایل لبه دار و تیز و برنده در دسترس کودکان باشد.
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51 ماده 33ـ چنانچه در مهد کودک از چرخ و فلک، سرسره و تاب استفاده می شود باید کاماًل 
سالم و ایمن بوده و شرایط آنها به ترتیب منطبق با استانداردهای شماره ٤2٨٧، ٤2٧٩، ٤0٧٥ 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
52 ماده 34ـ در سطوح تمام شده وسایل بازی نباید لبه های تیز فلزی یا تراشه های چوب وجود 

داشته باشد.
53 ماده 35ـ محل بازی با ماسه باید باالتر از سطوح زمین واقع شده و در معرض تابش نور 
قرار  استفاده  مورد  که  زمانی  در  محل  این  شود.  ماسه ها ضدعفونی  تا  باشد  خورشید  مستقیم 

نمی گیرد باید به نحوی پوشانیده شود تا از آلوده شدن توسط حیوانات محفوظ بماند.
54 ماده 36ـ محل بازی با ماسه نباید در معرض جریان باد واقع شده باشد.

ضوابط  رعایت  باشد،  داشته  وجود  شنا  استخر  کودک  مهد  محوطه  در  چنانچه  ماده 37ـ   55
آشامیدنی،  خوردنی،  مواد  قانون   1٣ ماده  اصالح  قانون  اجرایی  آئین نامه  در  مندرج  بهداشتی 
آرایشی و بهداشتی مربوط به استخرهای شنا الزامی است. ضمن آنکه برای پوشش کف اطراف 
استخر مهد کودک باید از ورقه های پالستیکی مشبک که مانع از لغزش اطفال گردد استفاده شود.

56 ماده 3٨ـ محل های پرتگاه مانند کنار استخر و حوض و پله و لبه بالکن و ایوان باید با نرده 
ایمنی به ارتفاع حداقل ٦0 سانتی متر مجهز شوند.

57 ماده  3٩ـ سیم کشی ها و نصب وسایل الکتریکی و کلیه کلیدها و پریزها در محوطه باید با 
رعایت کامل مقررات ایمنی صورت پذیرد.

5٨ ماده 40ـ آب مصرفی مهد کودک باید مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.
5٩ ماده 41ـ مهد کودک باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب مورد تأیید 

مقامات بهداشتی باشد.
60 تبصره ـ هدایت و تخلیه هر گونه فاضالب و پساب تصفیه نشده مهد کودک به معابر و جوی 

و انهار عمومی اکیداً ممنوع است.
61 ماده 42ـ وضع و تعداد دستشویی شاغلین بهداشتی و متناسب و برای شاغلین مرد و زن 

به صورت جدا و مستقل از هم باشد.
62 ماده 43ـ وضع و تعداد توالت و دستشویی شاغلین بهداشتی و متناسب و برای شاغلین مرد 

به صورت جدا و مستقل از هم باشد.
63 تبصرهـ  دستشویی ها باید مجهز به صابون مایع و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده و وجود 

زباله دان در کنار دستشویی الزامی است.
64 ماده 44ـ وضعیت توالت و دستشویی های مورد استفاده اطفال باید بهداشتی و مناسب و 
تعداد آنها متناسب با تعداد اطفال بوده و ارتفاع لبه باالی کاسه دستشویی حداکثر ٥0 سانتی متر 

باشد.
65 ماده 45ـ حمام مورد نیاز برای استحمام مذکور در ماده 10 این آئین نامه باید دارای شرایط 
مندرج در مواد 1٥ لغایت 22،20، 2٧، ٣٧ و ٣٨ آئین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 12 قانون 
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده و مشابه توالت و دستشویی برای شاغلین مرد 

و زن به صورت کاماًل جدا و مستقل از هم وجود داشته باشد.
66 ماده 46ـ مدیران و مسئولین مهد کودک ها موظفند زباله تولیدی را همواره به طریقه کاماًل 
بهداشتی جمع آوری، نگهداری موقت، حمل و نقل و دفع نمایند به طوری که اقدامات آنها مورد 

تأیید مقامات بهداشتی باشد.
67 تبصره 1ـ در مهد کودک باید زباله دان در پوش دار، زنگ نزن، قابل شست و شو، قابل حمل  و   نقل 

و با حجم مناسب و تعداد کافی وجود داشته باشد.
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6٨ تبصره 2ـ زباله دان باید مجهز به کیسه زباله بوده و در محل مناسب قرار گرفته و اطراف آن 
همواره تمیز باشد.

6٩ ماده 47ـ مگس، پشه و سایر حشرات، سگ، گربه و موش و سایر حیوانات به هیچ وجه نباید 
در داخل مهد کودک دیده شوند.

باید  احتمالی در مهد کودک  انفجار و سایر خطرات  و  از حریق  برای جلوگیری  ماده 4٨ـ   70
پیش بینی های الزم با توجه به حجم کار و تعداد شاغلین و اطفال به عمل آید.

71 ماده 4٩ـ دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق به صورت کامل 
انجام گیرد.

72 ماده 50ـ نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش 
کافی باالی دستگاه پخت الزامی است.

73 ماده 51ـ محل شست و شو و نگهداری ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از 
آن باشد.

74 ماده 52ـ ظروف باید در ظرف شویی سه مرحله ای )شست و شو، آبکشی، ضدعفونی( یا توسط 
دستگاه اتوماتیک شسته شود.

75 تبصره 1ـ تعداد و ظرفیت هر ظرف شویی باید متناسب با تعداد ظروف باشد.
76 تبصره 2ـ هر لگن یا واحد ظرف شویی باید مجهز به انشعاب آب گرم و سرد باشد.

77 تبصره 3ـ در صورت نداشتن ماشین ظرف شویی، ظروف پس از شست و شو و ضدعفونی، در 
محل مناسب )قفسه مجهز به آب چکان( و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال آن خشک و 

سپس در قفسه مخصوص ظروف نگهداری شود.
باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و  7٨ ماده 53ـ قفسه، ویترین و گنجه ها 

همیشه تمیز و فاصله کف آنها از زمین حدود 20 سانتی متر باشد.
7٩ ماده 54ـ پیشخوان و میز کار باید سالم و سطح آن از جنس قابل شست و شو باشد.

٨0 تبصره ـ میز کاری که صرفاً برای تهیه مواد غذایی به کار می رود باید فاقد کشو و یا قفسه 
بوده و فضای زیر آن نیز نباید مورد استفاده قرار بگیرد.

٨1 ماده 55ـ کلیه میزها و صندلی های مورد استفاده کودکان باید سالم و بهداشتی و ابعاد و 
ارتفاع پایه آنها متناسب با سن کودکان باشد.

٨2 تبصره  1ـ ارتفاع پایه میز برای استفاده اطفال در حالت ایستاده ٥٣ سانتی متر و در حالت 
نشسته ٤2 سانتی متر و اندازه سطح آن حداقل ٥٥ دسی متر مربع باشد.

٨3 تبصره 2ـ ارتفاع نشیمنگاه صندلی اطفال باید 2٥، عمق آن 2٤ و پهنای آن 2٥ سانتی متر 
باشد.

٨4 تبصره 3ـ ارتفاع نشیمنگاه صندلی مخصوص غذا دادن به کودکان باید ٥٥ سانتی متر باشد.
و  کودکان  اختیار  در  خام  به صورت  کودک  مهد  در  و صیفی جاتی که  ماده 56ـ سبزیجات   ٨5
شاغلین گذارده می شود باید در محل مخصوص، تمیز و با آب سالم و مایع ظرف شویی شست و شو 

شده و پس از گندزدایی، آبکشی و مصرف شود.
با شرایط  باید قابل تمیز کردن بوده وضعیت داخلی آن مطابق  ٨6 ماده 57  ـ انبار مواد غذایی 
قانون   1٣ ماده  اصالح  قانون  اجرایی  آئین نامه  لغایت ٤0   ٣٨ و  لغایت 20   1٦ مواد  در  مندرج 
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و حجم و فضای آن متناسب با نیاز و احتیاجات 

مهد کودک باشد.
٨7 تبصره 1ـ انبار مواد غذایی باید به نحو مطلوب تهویه و میزان حرارت و رطوبت آن همواره 

مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.
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٨٨ تبصره 2ـ قفسه بندی و پالت گذاری در انبار به نحو مطلوب انجام شود.
٨٩ ماده 5٨ـ کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداری و 

مدت آن بیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید.
٩0 تبصره ـ یخچال و سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم باشد.

٩1 ماده 5٩  ـ قرار دادن مواد غذایی پخته، خام، شسته و نشسته در کنار هم در داخل یخچال 
ممنوع بوده و یخچال و سردخانه همواره باید تمیز و عاری از هر گونه بوی نامطبوع باشد.

٩2 ماده 60ـ تهویه مناسب باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل مهد کودک سالم، 
تازه، کافی و عاری از بو باشد.

٩3 ماده 61ـ درجه حرارت داخل مهد کودک به تناسب فصول سال حداکثر 2٥ تا 2٧ و حداقل 
20 درجه سانتی گراد باشد.

٩4 تبصره ـ هوادهی با کولر یا سایر سیستم های برودتی الزاماً باید از زیر سقف یا قسمت های 
فوقانی دیوار انجام و پره های پخش هوا به گونه ای تنظیم شود که از برخورد مستقیم هوای سرد 

به کودکان جلوگیری شود.
٩5 ماده 62ـ شدت روشنایی نور طبیعی یا مصنوعی در فضاهای مربوط به نقاشی و کاردستی 
کودکان ٥00 تا ٧00 لوکس، برای میز مطالعه ٣00 تا ٥00 لوکس، برای دفاتر 200 تا ٥00 
لوکس، آشپزخانه 100 تا 200 لوکس، در محوطه عمومی و انبار حداقل 100 لوکس و در راهرو، 

سرسرا، رختکن، توالت، دستشویی و حمام باید بین ٥0 تا 1٥0 لوکس باشد.
٩6 ماده 63ـ نقشه ساختمان مهد کودک به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا باید 

به تصویب مقامات مسئول برسد.
کافی )حداقل 100  روشنایی  و  ارتفاع ٦0 سانتی متر  به  دارای حفاظ  باید  پله  ماده 64ـ   ٩7
تا ٣٣  تا 1٥ سانتی متر و عرض آن 2٧  پله کودکان 12  ارتفاع  نباشد.  لغزنده  و  بوده  لوکس( 

سانتی متر باشد.
٩٨ ماده 65  ـ البسه و لوازم پارچه ای مانند )حوله، ملحفه، روبالشی، پرده، پتو و امثالهم( باید 
اتوماتیک در محل مناسب که مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت، درمان و  با دستگاه های 

آموزش پزشکی باشد شست و شو، ضدعفونی، خشک و اطو شود.
٩٩ ماده 66ـ وجود هرگونه حوض یا حوضچه پاشوی و امثال آن ممنوع می باشد مگر در استخر 
مواد  قانون   }1٣ }احتماالً   12 ماده  اصالح  قانون  اجرایی  آئین نامه   ٥٨ ماده  مفاد  مطابق  شنا 

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.
100 ماده 67ـ نگهداری هر گونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذایی غیر قابل 

مصرف و ضایعات در محل مهد کودک ممنوع است.
101 ماده 6٨ـ ظروف مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد.

1ـ ظروف شکستنی باید تمیز، بدون ترک خوردگی و لب پریدگی باشد.
2ـ وسایل و ظروف فلزی که برای تهیه و نگهداری و مصرف مواد غذایی به کار می روند باید سالم، 

صاف و بدون زنگ زدگی باشند.
٣ـ وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شسته، تمیز و برحسب ضرورت ضد عفونی 

گردیده و در ویترین یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداری شود.
٤ـ سیخ های کباب باید از جنس استیل ضد زنگ یا آلومینیوم باشد.

102 ماده 6٩  ـ استفاده از ظروف و وسایل مشروحه زیر ممنوع می باشد.
1ـ دیگ و ظروف مسی اعم از اینکه سفید کاری شده یا نشده باشد.

2ـ گوشت کوب و قاشق چوبی و سربی
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٣ـ قندان بدون درپوش مناسب
٤ـ ظروف فاقد درب ثابت و مخصوص برای عرضه موادی از قبیل نمک، فلفل، سماق، شکر و 

امثال آنها.
٥ـ هر نوع ظروف و ابزاری که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیر مجاز شناخته 

و آگهی می شود.
103 ماده 70ـ مواد غذایی مانند بستنی، آبمیوه، انواع لبنیات و امثال آن باید در ظروف بسته بندی 
یکبار مصرف مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخته شده از مواد اولیه نو 

)غیر بازیافتی( و مرغوب و حتی االمکان تجزیه پذیر و همواره تمیز و بهداشتی عرضه گردد.
104 تبصره ـ آن دسته از مواد غذایی مذکور در ماده فوق که توسط واحدهای تولیدی مجاز و 
دارای پروانه های معتبر بهداشتی و به طرق مجاز دیگر بسته بندی و عرضه می شوند از شمول ماده 

مذکور مستثنی می باشند.
قابل  جنس  از  آنها  روکش  و  درز  بدون  سالم،  تمیز،  صاف،  باید  میزها  سطح  ماده  71ـ   105

شست و شو و به رنگ روشن باشد.
106 ماده  72ـ صندلی ها و نیمکت ها باید سالم و تمیز باشند.

107 ماده  73ـ برای هر کودک تازه وارد باید از ملحفه، روبالشی و شمد تمیز و سالم استفاده 
شود و تعویض و حفظ نظافت آنها به طور مستمر اجباریست.

10٨ ماده 74ـ استفاده از لحاف، پتو، تشک و بالش کثیف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است.
10٩ ماده  75ـ استفاده از تختخواب هایی که دارای پارگی یا شکستگی و یا گودرفتگی باشد و 

ایجاد سروصدای غیر طبیعی نماید ممنوع است.
110 ماده  76ـ برای حمل و نقل و جابه جایی مواد غذایی فاسد شدنی مهد کودک مانند انواع 
گوشت دام و طیور و آبزیان، مواد پروتئینی، فراورده های خام و پخته غذایی دام و طیور، شیر و 
محصوالت لبنی و امثال آنها باید منحصراً از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و 

مناسب استفاده شود.
111 ماده  77ـ برای حمل و نقل و جابه جایی هر نوع ماده غذایی مورد نیاز مهد کودک که بدون 
شست و شو و پخت و پز مجدد به مصرف می رسند، انواع نان، شیرینی جات و خشکبار و امثال آنها 
باید از وسایط نقلیه مخصوص و مجهز به اتاقک محفوظ و مناسب و بهداشتی و تمیز استفاده شود.
112 ماده 7٨ـ کلیه افرادی که در وسایط نقلیه موضوع مواد ٧٦ و ٧٧ فوق الذکر با جابه جایی 
مواد غذایی سر و کار دارند مشمول ماده 2 این آئین نامه در خصوص اخذ کارت معاینه پزشکی و 

تبصره های ذیل آن می باشند.
113 صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند قبل از بهره برداری از آنها مجوز حمل 

و نقل مواد غذایی توسط وسیله نقلیه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمایند.
114 ماده ٨0ـ حمل و نقل مواد غذایی موضوع مواد ٧٦ لغایت ٧٩ این آئین نامه توسط وسایط 
نقلیه غیر مجاز، ممنوع و عالوه بر اخذ جریمه موجب توقف وسیله نقلیه به مدت حداقل یک ماه 

خواهد شد.
دانه های  برداشتن  برای  استیل  استنلس  جنس  از  مخصوص  انبرک  از  استفاده  ماده ٨1ـ   115

شیرینی جات، خرما، خیارشور، قطعات پنیر، حلوا و امثال آنها الزامی است.
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 ج ـ دستورالعمل تأسیس، اداره و انحالل انواع مهدهای کودک 

ماده 1ـ اهداف
1ـ1. ایجاد بستری مناسب در راستای رشد همه جانبه کودکان مشتمل بر ابعاد روانی، اخالقی، 

معنوی، اجتماعی و جسمی کودکان.
2ـ1. پرورش درک و نگرش صحیح کودکان نسبت به وقایع محیط زندگی و محیط اجتماعی و 

شکوفایی استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف.
٣ـ 1. توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده از آموزش 

مهارت های زندگی، هنری، کالمی، بازی، شعر و نمایش.
٤ـ1. ایجاد پایگاهی برای اجرای سیاست ها و برنامه های رشد و تکامل یکپارچه کودکان کشور.

٥ ـ1. ارتقای هشیاری اخالقی و توجه به ارزش های دینی و مذهبی.
ارزش های  و  ایثار، همکاری  دوستی، گذشت،  نوع  تعاون،  نظیر  اجتماعی  مفاهیم  آموزش  ٦ـ1. 
مطلوب زندگی و آموزش مهارت های زندگی از طریق آموزش غیرمستقیم و کسب تجارب گوناگون

٧ ـ1. کمک به اولیا در مراقبت، نگهداری و پرورش کودکان و ایجاد ارتباط مؤثر دو جانبه 
بین کودک و اولیا.

٨ـ1. آماده سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش رسمی کشور.

ماده 2ـ تعاریف 
مهد کودک: به مرکزی اطالق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرایند یاددهی، یادگیری کودکان 
تجارب  و  فرصت ها  آوردن  فراهم  با  و  می باشد  عهده دار  را  اجتماعی  و  روانی  زیستی،  ابعاد  در 
یادگیری متنوع برای یادگیری کودکان از سن ٦ ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق این امر 

را میسر می سازد.
 

تعاریف انواع مهدهای کودک 
ابعاد  مهد قرآنی: مهد کودکی است که عالوه بر انجام مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان در 

مختلف، به امر آموزش قرآن و مفاهیم دینی به کودکان نیز فعالیت دارد.
مهد مساجد: مهدکودکی است که با استفاده از امکانات و فضای فیزیکی مساجد برای ارائه خدمات 

فرهنگی، آموزشی به کودکان منطقه و نمازگزاران تأسیس می گردد. 
آدینه مهد: مهد کودکی است که در روزهای جمعه از ساعت 10 لغایت 1٤ جهت ارائه خدمات 

مهدهای کودک به کودکانی که والدین آنها در نماز جمعه حضور دارند تشکیل می گردد.
روستا مهد: مهد کودکی است که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی وبا همکاری شورای اسالمی 
و تحت نظارت سازمان بهزیستی تأسیس می گردد و مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان روستایی 

در ابعاد مختلف از آغاز سه سالگی تا ٦ سالگی را عهده دار می باشد. 
موافقت اصولی: موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل 
تا  برای متقاضیان صادر می گردد  اعتبار یک ساله  با  استان  عمومی توسط کمیسیون ماده 2٦ 
نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و کسب تأییدیه های 
الزم اقدام نماید. شایان ذکر است اعتبار موافقت اصولی یک بار به مدت ٦ ماه قابل تمدید می باشد.
مؤسس: به شخص حقیقی یا حقوقی اطالق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق 

به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد. 
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مسئول فنی: فرد مؤنث واجد شرایطی است که از طرف مؤسس )حقیقی یا حقوقی(، به سازمان 
بهزیستی استان معرفی تا پس از تأیید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و 

در مهدکودک مربوطه مطابق با این دستورالعمل انجام وظیفه نماید.
پروانه فعالیت: مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مهدکودک پس از تجهیز و تأمین و 

معرفی نیروی انسانی موردنیاز با اعتبار سه ساله صادر می گردد.

ماده 3ـ نظارت 
1ـ3. کمیته نظارت تخصصی ستادی 

1ـ1ـ٣. اعضا
1ـ1ـ1ـ٣. معاون پیشگیری و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور )رئیس کمیته(؛

2ـ1ـ1ـ٣. مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان )نایب رئیس کمیته(؛
٣ـ1ـ1ـ٣. رئیس گروه توسعه و راهبری مهدهای کودک )دبیر کمیته(؛

٤ـ1ـ1ـ٣.نمایندۀ دفتر حقوقی سازمان
٥ـ1ـ1ـ٣. رئیس هیئت مدیرۀ کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور. 

٦ـ1ـ1ـ٣. دو نفر کارشناس و صاحب نظر در حوزۀ مسائل تعلیم و تربیت کودکان با انتخاب و 
معرفی ریاست سازمان 

با  یافته و تصمیمات متخذه  اعضا رسمیت  اکثریت  با حضور  جلسات کمیته ستادی  تبصره 1ـ 
اکثریت آرا معتبر می باشد.

تبصره 2ـ در صورت لزوم از معاون پیشگیری و اجتماعی استان جهت شرکت در جلسه کمیته 
ستادی بدون حق رأی دعوت به عمل می آید. 

تبصره 3ـ هنگام طرح تخلفات مهدهای کودک خودکفا و قرآنی حضور نماینده سازمان مربوطه 
در جلسه کمیته ستادی الزامی است. 

2ـ1ـ٣. وظایف 
عالی،  کمیسیون  از  ارجاعی  پرونده های  و  گزارش ها  مورد  در  نظر  اعالم  و  بررسی  1ـ2ـ1ـ٣. 

کمیسیون استانی و مؤسسین و یا مسؤالن فنی )مدیران( مهدهای کودک.
2ـ2ـ1ـ٣. اعزام کارشناسان جهت بازدید و ارزیابی عملکرد مهدهای کودک استان ها در صورت 

لزوم. 
2ـ3. کمیته نظارت تخصصی بهزیستی استان

1ـ2ـ٣. اعضا
1ـ1ـ2ـ٣. معاون پیشگیری و اجتماعی بهزیستی استان )رئیس کمیته(.

2ـ1ـ2ـ٣. کارشناس امور کودکان بهزیستی استان )دبیر کمیته(.
٣ـ1ـ2ـ٣. دو نفر صاحب نظر در رشتۀ علوم تربیتی به انتخاب مدیرکل استان.

٤ـ1ـ2ـ٣. نمایندۀ دفتر حقوقی بهزیستی استان.
٥ـ1ـ2ـ٣. رئیس هیئت مدیرۀ کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان.

تبصره 4ـ جلسات کمیته استانی با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با 
اکثریت آرا معتبر می باشد.

تبصره 5ـ هنگام بررسی شکایات و تخلفات مهد کودک باید از مسئول فنی جهت شرکت در 
جلسه و پاسخ گویی دعوت به عمل آید. 

تبصره  6ـ هنگام طرح تخلفات مهدهای کودک قرآنی حضور نماینده سازمان مربوطه در جلسه 
کمیته استانی الزامی است. 
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تبصره 7ـ هنگام طرح پرونده مهدهای کودک در کمیته استانی رئیس بهزیستی شهرستان نیز 
به تشخیص کمیته استانی می تواند بدون حق رأی در جلسه شرکت نماید.

تبصره ٨ـ مصوبات کمیته استانی با ابالغ مدیر کل بهزیستی استان قابلیت اجرا می یابد.
2ـ2ـ٣( وظایف 

1ـ2ـ2ـ٣. نظارت بر فرایند تأسیس و اداره مهدهای کودک بر اساس ضوابط و مقررات جاری
2ـ2ـ2ـ٣. بررسی شکایات و تخلفات مهدهای کودک.

٣ـ2ـ2ـ٣. بررسی گزارش های کارشناسی در خصوص عملکرد مهدهای کودک.
٤ـ2ـ2ـ٣. بررسی و تأیید گزارش شهرستان در مورد ساختمان، تعیین ظرفیت، نام و آرم مهد کودک 

به هنگام صدور پروانه فعالیت.
گزارشات  اخذ  و  استان  کل  مهدهای  برای  نظارت  زمان بندی  برنامه  تدوین  و  تهیه  ٥ـ2ـ2ـ٣. 

نظارتی از شهرستان ها.
٦ـ2ـ2ـ٣. تهیه و تنظیم صورت جلسات تشکیل کمیته استانی و ارسال به موقع به کمیسیون 

استانی.
٧ـ2ـ2ـ٣. تعیین شهریه مهدهای کودک در هر سال و ابالغ آن به مهدهای کودک جهت اجرا و 

نظارت بر آن)مطابق آیین نامۀ اجرایی تعیین شهریه(.
٨ـ2ـ2ـ٣. اعالم نقشه جایابی مهدهای کودک به شهرستانهای تابعه.

٩ـ2ـ2ـ٣. ارسال دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، و بخشنامه های مرتبط به ادارات بهزیستی شهرستان ها 
جهت ارسال به مهدهای کودک. 

11ـ2ـ2ـ٣. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تعطیلی موقت مهدکودک. 
12ـ2ـ2ـ٣ ـ1٣. بررسی مدارک متقاضیان دریافت پروانه فعالیت ارجاعی از کمیسیون استانی و 

تطبیق مندرجات آن با مفاد این دستورالعمل.
1٣ـ2ـ2ـ٣. پیشنهاد تذکر یا ابطال پروانه به کمیسیون ماده 2٦ استان.

ماده4ـ نحوۀ تأسیس مهدکودک 
1ـ4. شرایط نیروی انسانی 

1ـ1ـ٤. مؤسس
1ـ1ـ1ـ٤. شرایط عمومی 

از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی  1ـ1ـ1ـ1ـ٤. اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی 
جمهوری اسالمی ایران. 

2ـ1ـ1ـ1ـ٤. تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
٣ـ1ـ1ـ1ـ٤. عدم اعتیاد به مواد مخدر 
٤ـ1ـ1ـ1ـ٤. عدم سوء پیشینۀ کیفری 

٥ـ1ـ1ـ1ـ٤. داشتن تأییدیه صالحیت فردی حراست 
٦ـ1ـ1ـ1ـ٤ داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای برادران 

٧ـ1ـ1ـ1ـ٤. برخورداری از سالمت جسم و روان به تأیید روان پزشک معتمد سازمان. 
٨ـ1ـ1ـ1ـ٤. داشتن تأییدیه گزینش برای انتخاب اصلح 

تبصره ٩ـ برای اشخاص حقوقی تأسیس مهدکودک باید در اساسنامه قید شده باشد. 
تبصره 10ـ معلولین با تأیید کمیته توانبخشی مبنی برتوانایی انجام وظایف مؤسس و داشتن 

سالمت روان مستثنی از بند ٧ـ1ـ1ـ1ـ٤ می باشند. 
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2ـ1ـ1ـ٤( شرایط اختصاصی 
1ـ2ـ1ـ1ـ٤. دارا بودن تحصیالت کارشناسی یا باالتر.

2ـ2ـ1ـ1ـ٤.طی دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی.
دارای  افراد  باالتر،  یا  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  با  متقاضیان  فقدان  صورت  در  ٣ـ2ـ1ـ1ـ٤. 
مدرک تحصیلی کاردانی می توانند متقاضی تأسیس روستا مهد و یا متقاضی تأسیس مهدکودک 

در مناطق کم برخوردار شهری باشند.
2ـ1ـ٤. مسئول فنی

1ـ2ـ1ـ٤. شرایط عمومی شده در بند 1ـ1ـ1ـ٤ 
2ـ2ـ1ـ٤. شرایط اختصاصی 

1ـ1ـ2ـ1ـ٤.کلیه شرایط الزم ذکر
1ـ2ـ2ـ1ـ٤. طی دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی.

2ـ2ـ2ـ1ـ٤. موفقیت در مصاحبه تخصصی )مطابق با آئین نامه اجرایی مصاحبه تخصصی(
٣ـ2ـ2ـ1ـ٤. دارا بودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل: 

1ـ٣ـ2ـ2ـ1ـ٤. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته پیش دبستانی.
2ـ٣ـ2ـ2ـ1ـ٤. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته های روان شناسی، علوم اجتماعی 
فقط با گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت 
آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری با شش ماه سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک 
با تأیید کمیته تخصصی و یا گذراندن 100 ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تأیید بهزیستی 

استان.
٣ـ٣ـ2ـ2ـ1ـ٤. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته های علوم قرآنی، الهیات یا 
سطح حوزوی معادل، با یک سال سابقه کار آموزشی در مهدهای کودک با تأیید کمیته تخصصی 

و یا گذراندن ٣00 ساعت کارورزی در مهدهای کودک.
٣ـ1ـ٤. مربی 

1ـ٣ـ1ـ٤. شرایط عمومی 
1ـ1ـ٣ـ1ـ٤. کلیۀ شرایط الزم ذکر شده در بند 1ـ1ـ1ـ٤ 
2ـ1ـ٣ـ1ـ٤. دارا بودن حداقل 20 و حداکثر ٦0 سال سن.

2ـ٣ـ1ـ٤. شرایط اختصاصی مربی 
و  کودک  مربی  رشته های  اولویت  با  باالتر  یا  کاردانی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  1ـ2ـ٣ـ1ـ٤. 

پیش دبستانی.
بوده و همچنین دارای یک سال سابقه  افرادی که دارای حداقل تحصیالت دیپلم  2ـ2ـ٣ـ1ـ٤. 

فعالیت در مهدکودک باشند در صورت داشتن سایر شرایط می توانند مربی مهدکودک باشند. 
٣ـ2ـ٣ـ1ـ٤. داشتن گواهی گذراندن دوره آموزشی مطابق دستورالعمل آموزشی.

٤ـ1ـ٤. ترکیب و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مهدکودک
1ـ٤ـ1ـ٤. یک نفر مسئول فنی به عنوان مدیر. 

یا 1٥  نوپا،  کودک  کودک شیرخوار، 1٥  هر 10  ازای  به  مهدکودک  مربی  نفر  یک  2ـ٤ـ1ـ٤. 
کودک نوباوه.

٣ـ٤ـ1ـ٤. یک نفر کمک مربی مهدکودک به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 1٥ کودک نوپا، یا 
1٥ کودک نوباوه.

٤ـ٤ـ1ـ٤. به ازای هر 10 کودک شیرخوار یک نفر مراقب.
٥ـ٤ـ1ـ٤. یک نفر خدمتگزار به ازای هر٥0 کودک. 
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٦ـ٤ـ1ـ٤. یک نفر آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه، شبانه روزی و ...
٧ـ٤ـ1ـ٤. یک نفر کمک آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه، و شبانه روزی با ظرفیت 

بیش از 100 کودک. 
٨ـ٤ـ1ـ٤. روان شناس و کارشناس بهداشت به صورت پاره وقت یک بار درماه.

2ـ4. مدارک مورد نیاز 
1ـ2ـ٤. موافقت اصولی

1ـ1ـ2ـ٤. اشخاص حقیقی 
1ـ1ـ1ـ2ـ٤. فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی )پیوست شمارۀ 1ـ1(

2ـ1ـ1ـ2ـ٤. تصویر تمامی صفحات شناسنامه
٣ـ1ـ1ـ2ـ٤. تصویر کارت ملی

٤ـ1ـ1ـ2ـ٤. دوقطعه عکس پرسنلی
٥ـ1ـ1ـ2ـ٤. تصویر گواهی وضعیت نظام وظیفه برای برادران )برابر اصل(

٦ـ1ـ1ـ2ـ٤. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
٧ـ1ـ1ـ2ـ٤. اصل گواهی عدم اعتیاد

٨ـ1ـ1ـ2ـ٤. تأییدیه صالحیت فردی از ادارات اماکن 
٩ـ1ـ1ـ2 ـ٤. تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی )برابر اصل (

10ـ1ـ1ـ2ـ٤. تأییدیه صالحیت فردی از حراست 
11ـ1ـ1ـ2ـ٤. اصل گواهی دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی 

تبصره 21ـ موافقت اصولی و پروانه فعالیت برای متقاضیانی که اقلیت های مذهبی می باشند با 
تأیید حراست سازمان و به صورت متمرکز توسط سازمان بهزیستی کشور صادر خواهد شد. 

2ـ1ـ2ـ٤ ( اشخاص حقوقی 
1ـ2ـ1ـ2ـ٤. فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی )پیوست شماره 2ـ1 (

2ـ2ـ1ـ2ـ٤. پروانه تأسیس معتبر از سازمان بهزیستی 
٣ـ2ـ1ـ2ـ٤. شماره ثبت از اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 

٤ـ2ـ1ـ2ـ٤. درج موضوع تأسیس مهدکودک در اهداف اساسنامه
٥ـ2ـ1ـ2ـ٤. آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

٦ـ2ـ1ـ2ـ٤. تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دو نفر از اعضای هیئت مدیره )برابر اصل( 
2ـ2ـ٤( پروانه فعالیت )حقیقی و حقوقی(

1ـ2ـ2ـ٤. فرم درخواست تکمیل شده پروانه فعالیت )پیوست شماره٤ـ1و٥ـ1(
2ـ2ـ2ـ٤. دارا بودن موافقت اصولی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی

دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیئت مدیره متقاضی حقوقی ٣ـ2ـ2ـ٤. 
تأییدیه دفتر فنی و مهندسی در خصوص مکان مهدکودک ٤ـ2ـ2ـ٤. 

٥ـ2ـ2ـ٤. تأییدیه انتظامی ترافیکی در خصوص مکان مهدکودک 
تأییدیه اداره بهداشت در خصوص مکان مهدکودک  ٦ـ2ـ2ـ٤. 

تأییدیه مکان مهدکودک توسط کارشناس حوزۀ کودکان  ٧ـ2ـ2ـ٤. 
تصویر مدرک تحصیلی مرتبط مسئول فنی )برابر اصل( ٨ـ2ـ2ـ٤. 

گواهینامه آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی  ٩ـ2ـ2ـ٤. 
10ـ2ـ2ـ٤. تأییدیه گزینش )مؤسس و مسئول فنی(

تبصره 22ـ روستا مهدها از داشتن تأییدیه انتظامی ترافیکی و پرداخت مبلغ تعیین شده جهت 
صدور پروانه فعالیت معاف می باشند.
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٣ـ2ـ٤ ( تمدیدپروانه فعالیت 
1ـ٣ـ2ـ٤. فرم درخواست تکمیل شده تمدید پروانه فعالیت )پیوست شماره ٤ـ1 و ٥ـ1(

2ـ٣ـ2ـ٤. تصویر پروانه فعالیت 
٣ـ٣ـ2ـ٤. دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هئیت مدیره متقاضی حقوقی 

٤ـ٣ـ2ـ٤. تأییدیۀ اماکن در صورت تغییر مکان مرکز
٥ـ٣ـ2ـ٤. تأییدیۀ ادارۀ بهداشت

٦ـ٣ـ2ـ٤. تأییدیۀ معتبر فنی و مهندسی )روستا مهدها از ارائه این تأییدیه معاف می باشند(
٧ـ٣ـ2ـ٤. تأییدیۀ کمیته تخصصی در خصوص عملکرد و مکان مرکز در صورت تغییر 

٨ـ٣ـ2ـ٤. تأییدیۀ صالحیت فردی از حراست سازمان 
٩ـ٣ـ2ـ٤. ارائه گواهی دوره های آموزشی که مطابق با دستورالعمل آموزشی گذرانده اند. 

10ـ٣ـ2ـ٤. تأییدیۀ عضویت در کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان 
٤ـ2ـ٤ ( پروانه مسئول فنی 

1ـ٤ـ2ـ٤. فرم درخواست تکمیل شده پروانه مسئول فنی )پیوست شماره ٨ـ1(
2ـ٤ـ2ـ٤. تصویر تمامی صفحات شناسنامه 

٣ـ٤ـ2ـ٤. تصویر کارت ملی 
٤ـ٤ـ2ـ٤. دو قطعه عکس پرسنلی 

٥ـ٤ـ2ـ٤. تصویر مدرک تحصیلی مطابق با بند ٣ـ2ـ2ـ1ـ٤ این دستورالعمل )برابر اصل(
٦ـ٤ـ2ـ٤. تأییدیۀ صالحیت فردی از حراست سازمان

٧ـ٤ـ2ـ٤. اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 
٨ـ٤ـ2ـ٤. اصل گواهی عدم اعتیاد 

٩ـ٤ـ2ـ٤. تأییدیۀ صالحیت فردی از ادارات اماکن 
10ـ٤ـ2ـ٤. اصل گواهی دوره آموزشی )مطابق با دستورالعمل آموزشی(

اعتبار  تاریخ  است  بدیهی  می باشد.  دوسال  مهدکودک  فنی  مسئول  پروانه  اعتبار  تبصره 23ـ 
پروانه مسئول فنی نباید بیشتر از تاریخ اعتبار پروانه فعالیت مهدکودک باشد. 

تبصره 24ـ چنانچه دارنده موافقت اصولی و مسئول فنی یک نفر باشند، نیازی به ارائه مجدد 
مدارک شخص نمی باشد و پروانه مسئول فنی برای افراد مذکور برای ٣ سال صادر خواهد شد. 

3ـ4( فرایند صدور و تمدید
1ـ٣ـ٤( موافقت اصولی 

1ـ1ـ٣ـ٤. مطابق پیوست شماره ٣ـ1 دستورالعمل عمومی. 
2ـ٣ـ٤( پروانه فعالیت 

1ـ2ـ٣ـ٤. مطابق پیوست شماره ٦ـ1
٣ـ٣ـ٤ . تمدید پروانه فعالیت 

1ـ٣ـ٣ـ٤. مطابق پیوست شماره ٧ـ1 
تبصره2٨ـ تمدید پروانه فعالیت مهدهای کودکی که طی سال های گذشته تحت عنوان »مهدکودک 
تخصصی« پروانه فعالیت دریافت نموده اند و در حال حاضر نیز عالوه بر انجام کلیه فعالیت های 
مهد کودک به طور تخصصی در یک رشته فرهنگی، هنری و ورزشی با حضور مدیر مسئول و مربیان 
واجد مدرک کارشناسی یا باالتر در رشته مربوطه فعالیت می نمایند به شرط انطباق با آیین نامه 

جدید بالمانع است.
تبصره 2٩ـ روستا مهدها از اخذ تأییدیه ترافیکی انتظامی و پرداخت هزینۀ صدور پروانه فعالیت 

معاف می باشند.
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ماده 5 ـ شرح وظایف
1ـ 5. کارشناس امور کودکان بهزیستی شهرستان 

1ـ1ـ ٥. اجرای دقیق دستورالعمل ها، و بخشنامه ها و انجام پیگیری های الزم.
2ـ1ـ٥. نظارت و بازدید مستمر بر عملکرد مهدهای کودک شهرستان.

٣ـ1ـ٥. نظارت بر اجرای محتوای آموزشی ابالغ شده از سازمان بهزیستی کشور 
٤ـ1ـ٥. ارائه اطالعات و آمار ها به سازمان بهزیستی استان.

٥ـ1ـ٥. معرفی متقاضیان جهت گذراندن دوره های آموزشی مسئولین فنی، مربیان و سایر کارکنان 
مهد.

٦ـ1ـ٥. تهیه آرشیوی از مشخصات افراد واجد شرایط تصدی مسئول فنی و مربی گری جهت معرفی 
به مهدهای کودک فعال و در شرف تأسیس.

٧ـ 1ـ٥. تهیه گزارش و اخذ مدارک جهت تکمیل پرونده متقاضیان موافقت اصولی، پروانه فعالیت، 
تمدید پروانه فعالیت، کارت مسئول فنی و ارجاع پرونده به کمیته استانی.

٨ـ1ـ ٥. تدوین نقشه جایابی مهدهای کودک شهرستان ها و ارائه آن به کمیته استانی.
٩ـ1ـ٥. بررسی شکایات و ارائه گزارش به کمیته استانی همراه با پیشنهادات.

10ـ1ـ٥. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف کاری.
2ـ 5. کارشناس امور کودکان بهزیستی استان

1ـ2ـ٥. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها، و بخشنامه ها در سطح استان و انجام پیگیری های 
الزم.

2ـ2ـ٥. نظارت بر عملکرد کارشناسان امور کودکان شهرستان ها.
٣ـ2ـ٥. نظارت بر اجرای محتوای آموزشی ابالغ شده از سازمان بهزیستی کشور 

٤ـ2ـ٥. ارائه اطالعات و آمار به سازمان بهزیستی کشور
٥ـ2ـ٥. انجام هماهنگی های الزم جهت برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی، مربیان و سایر 

کارکنان مهد.
٦ـ2ـ٥. معرفی مسئولین فنی و مربیان جهت شرکت در دوره های آموزشی.

٧ـ2ـ٥. تهیه آرشیوی از مشخصات افراد واجد شرایط تصدی مسئول فنی و مربیگری جهت معرفی 
به مهدهای کودک فعال و در شرف تأسیس.

٨ـ2ـ٥. بررسی و اعالم نظر در مورد پرونده متقاضیان موافقت اصولی، پروانه فعالیت، تمدید پروانه 
فعالیت، کارت مسئول فنی و ارجاع پرونده به کمیته استانی.

٩ـ2ـ ٥. تدوین نقشه جایابی مهدهای کودک شهرستان ها و ارائه آن به کمیته استانی.
٩ـ1ـ٥. بررسی شکایات و ارائه گزارش به کمیته استانی همراه با پیشنهادات.
10ـ2ـ٥. بازدید از مهدهای کودک استان و انجام راهنمایی و تدوین گزارش.

11ـ2ـ٥. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف کاری.
3ـ 5. مسئول پرداخت

ـ٣ـ ٥. حقوق و مزایا و حق بیمه کارکنان طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی و ارائه گزارش سه ماه یکبار 
پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان به بهزیستی شهرستان مربوطه.

1ـ٣ـ٥. اقدام به بیمه حوادث و مسئولیت کودکان و کارکنان مهدکودک.
2ـ٣ـ٥. معرفی مدیر واجد شرایط )با تأیید سازمان بهزیستی استان(.

این  بند های 1ـ٣ـ1ـ٤ و 2ـ٣ـ1ـ٤ ماده )٤(  با  ٣ـ٣ـ٥. استخدام مربیان دارای صالحیت مطابق 
دستورالعمل.

٤ـ٣ـ٥. معرفی ساختمان دارای استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی مهدکودک از نظر فنی، ایمنی 
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و بهداشتی به بهزیستی استان مطابق با ضوابط طراحی معماری مهدهای کودک، آئین نامه مقررات 
بهداشتی و مفاد این دستورالعمل.

٥ـ٣ـ٥. ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر و به روز نگهداشتن گزارش مالی مهدکودک. 
٦ـ٣ـ٥. سایر وظایف محوله و تعریف شده از سوی سازمان بهزیستی.

4ـ 5. مسئول فنی 
1ـ٤ـ٥. فراهم آوردن فرصت مناسب برای آشنایی کودکان با ارزش های اخالقی، اسالمی و آموزش 

مفاهیم قرآنی با بهره مندی از منابع علمی و مذهبی.
2ـ٤ـ٥. معرفی مربیان دوره دیده به مؤسس جهت استخدام.
٣ـ٤ـ٥. حضور مستمر در مهدکودک در ساعات فعالیت مقرر.

٤ـ٤ـ٥. برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مهدکودک، ادارۀ امور داخلی، و انجام مکاتبات اداری 
در چارچوب مقررات.

٥ـ٤ـ٥. اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ارسالی و همکاری با سازمان بهزیستی 
استان.

٦ـ٤ـ٥. تنظیم پرونده ثبت نام کودکان شامل مشخصات فردی، خانوادگی و گواهی واکسیناسیون 
و گواهی صحت سالمت.

بهداشت،  کارت  خانوادگی،  فردی،  مشخصات  شامل  انسانی  نیروی  پرونده های  تنظیم  ٧ـ٤ـ٥. 
تصویر مدرک تحصیلی و گواهینامه دوره آموزشی....

٨ـ٤ـ٥. برنامه ریزی و نظارت بر نحوۀ مراقبت، پرورش و آموزش کودکان توسط مربیان.
٩ـ٤ـ٥. رسیدگی به مسائل و مشکالت جاری مهدکودک و پاسخگویی به مراجعین. 

10ـ٤ـ٥. تشکیل جلسات منظم با اولیا جهت آشنا ساختن اولیا با امور تربیتی، آموزشی، بهداشتی 
و اجتماعی کودکان.

11ـ٤ـ٥. تشکیل جلسات منظم و نظرخواهی از مربیان در ارتباط با برنامه های آموزشی کودکان 
و نظارت بر حسن انجام وظایف آنان.

12ـ٤ـ٥. نصب فهرست اسامی تمامی کارکنان مهدکودک با ذکر رشته تحصیلی.
1٣ـ٤ـ٥. الزام کارکنان به توجه و پیش بینی احتمال وقوع کودک آزاری گزارش فوری و مورد 
قصور و غفلت قرار گرفتن کودکان و اطالع رسانی آنی شفاهی و مکتوب به بهزیستی شهرستان.

1٤ـ٤ـ٥. فراهم آوردن زمینه شرکت مربیان و کمک مربیان در کارگاه های آموزشی و بازآموزی 
سازمان.

1٥ـ٤ـ٥. تهیه و تنظیم گزارش ها و آمارهای الزم برای ارائه به سازمان.
1٦ـ٤ـ٥. معرفی جانشین واجد شرایط به سازمان بهزیستی و کسب تأییدیه آن سازمان به هنگام 

مرخصی.
1٧ـ٤ـ٥. شرکت فعال در دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل.

1٨ـ٤ـ٥. اطالع رسانی شفاهی و مکتوب از وضعیت کودک به اولیا تا حد ممکن.
1٩ـ٤ـ٥. نظارت بر حضور و غیاب کارکنان مهدکودک و حسن روابط کارکنان با مراجعان و 

اولیای کودکان و ایجاد هماهنگی و همکاری های صمیمانه بین کارکنان.
20ـ٤ـ٥. برنامه ریزی و نظارت در امر پذیرش و ترخیص کودکان و بررسی علل غیبت آنان.

21ـ٤ـ٥. نظارت بر بهداشت محیط، بهداشت فردی و وضعیت تغذیه  کودکان.
22ـ٤ـ٥. اتخاذ تدابیر الزم و اقدام سریع در انجام کمک های اولیه در مواقع بروز حادثه.

2٣ـ٤ـ٥. برنامه ریزی و برگزاری مراسم در روزهای خاص مانند اعیاد، مراسم سوگواری، روزهای 
ملی، مذهبی.
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2٤ـ٤ـ٥. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف کاری.
تبصره30ـ مؤسس واجدالشرایط بند 2ـ٥ می تواند به عنوان مسئول فنی نیز فعالیت کند.

5ـ 5. مربی 
1ـ٥ـ٥. حضورمنظم در مهدکودک و مراقبت، پرورش و آموزش کودکان در طی ساعات کار تعیین 

شده.
2ـ٥ـ٥. تالش جهت پرورش کودکان در ابعاد روانی و اجتماعی، معنوی، اخالقی و جسمی در پرتو 

مفاهیم دینی و مذهبی و مضامین علمی در چهارچوب برنامه های تبیینی منطبق بر ضوابط.
٣ـ٥ـ٥. تهیه و تنظیم طرح برنامه روزانه کودکان در چارچوب برنامه های پیش بینی شده و اجرای 

صحیح آن.
٤ـ٥ـ٥. توجه به حضور و غیاب کودکان، و اعالم غیبت آنها به مسئول فنی مهدکودک.

٥ـ٥ـ٥. جدا کردن کودک بیمار از سایر کودکان و اطالع موضوع به مسئول فنی در صورت مشاهدۀ 
کودک بیمار.

٦ـ٥ـ٥. اجرای صحیح برنامه تغذیه کودکان تحت مسئولیت، دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا 
و حضور در تمام ساعات صرف غذای کودکان.

٧ـ٥ـ٥. نظارت بر چگونگی وضع بهداشت فردی کودکان.
٨ـ٥ـ٥. رعایت بهداشت فردی و کوتاه نگه داشتن ناخن ها و استفاده از لباس ویژه مهدکودک با 

رنگ های شاد و روشن به غیر از سفید.
٩ـ٥ـ٥. نظارت بر خواب و استراحت کودکان و کنترل شرایط الزم. 

10ـ٥ـ٥. طرح مسائل و مشکالت کودکان با مسئول فنی مهدکودک همراه با پیگیری آنها.
11ـ٥ـ٥. اجتناب از تنبیه بدنی.

12ـ٥ـ٥. اجتناب از تهدید در مواردی چون عدم اثربخشی آموزش توالت و نظافت و همچنین عدم 
تطابق کودک با برنامه مهدکودک همچون تغذیه و استراحت. 

1٣ـ٥ـ٥. گزارش فوری به مسئول فنی مهدکودک در صورت احتمال وقوع کودک آزاری و مورد 
قصور و غفلت قرار گرفتن کودک.

1٤ـ٥ـ٥. کنترل وضع اتاق و وسایل و تجهیزات مربوطه، هنگام بروز حوادث احتمالی، ضمن اطالع 
به مسئول فنی مهدکودک و نیز اطالع به مراکز امدادی حسب مورد.

1٥ـ٥ـ٥. حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت به تشخیص مسئول فنی مهدکودک.
1٦ـ٥ـ٥. مراقبت از سالمت جسم و روان کودک. 

1٧ـ٥ـ٥. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف کاری.
6ـ 5. کمک مربی و مراقب

1ـ٦ـ٥. کمک به مربی در امر آموزش کودکان.
 2ـ٦ـ٥. نگهداری و زیرنظر گرفتن کودکان به منظور رفع نیازهای آنان با هماهنگی مربی مربوطه.
٣ـ٦ـ٥. تعویض ملحفه و لباس و پوشک کودکان و شست و شوی کودکان با رعایت اصول بهداشتی 

و مراقبت های الزم.
به کودکان  غذا  دادن  و  مربی  نظارت  با  تغذیه کودکان  برنامه  اجرای صحیح  در  ٤ـ٦ـ٥. کمک 

شیرخوار و نوپا.
٥ـ٦ـ٥. هدایت کودکان به توالت و دستشویی و شست و شوی آنان با دستکش یک بار مصرف 

جداگانه در هر نوبت تعویض یا شست و شوی هر کودک.
ویژه  مناسب  لباس  از  استفاده  و  ناخن ها  داشتن  نگه  کوتاه  و  فردی  بهداشت  رعایت  ٦ـ٦ـ٥. 

مهدکودک با رنگ های شاد و روشن به غیر از سفید.
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اتاق و وسایل خواب و بازی کودکان از لحاظ ایمنی و بهداشتی زیر  ٧ـ٦ـ٥.کنترل کامل وضع 
نظر مربی.

٨ـ٦ـ٥. ارائه گزارش به مربی مربوطه در صورت مشاهده هر گونه تغییرات خاص عاطفی و جسمی 
در کودک.

٩ـ٦ـ٥. همکاری با مربی در حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات مهدکودک و آماده نگهداشتن 
آنها برای فعالیت های مربوطه.

10ـ٦ـ٥. همکاری با مربی در امر پذیرش و ترخیص کودکان.
11ـ٦ـ٥. نظافت اتاق ها، وسایل و مسیر تردد کودکان زیر نظر مربی مربوطه. 

12ـ٦  ـ٥. اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف کاری.

ماده 6ـ مقررات تخصصی 
1ـ٦. مهدهای کودک از نظر زمان فعالیت به مهدهای کودک شبانه روزی )مهدکودکی که 2٤ 
ساعته فعال است (، شبانه )مهدکودکی که از ساعت 1٧ الی ٨ صبح روز بعد در تمام ایام هفته 
فعالیت دارد (، تمام وقت )مهدکودکی است که از ساعت ٧:٣0 صبح الی 1٥:٣0 فعالیت دارد(، 
نیمه وقت )مهدکودکی است که روزانه به مدت ٤ ساعت در نوبت صبح یا بعدازظهر فعالیت دارد(، 
پاره وقت )مهدکودکی است که روزانه کمتر از ٤ ساعت در تمام ایام هفته یا فقط در روزهای 

معینی از هفته فعالیت دارد( و... طبقه بندی می گردند.
1ـ٦. نصب تابلو ، مهر و سربرگ مهدکودک دقیقاً باید مطابق با بخشنامه ابالغی از سوی ریاست 

محترم سازمان باشد.
که  صورتی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  شده  پذیرفته  دینی  اقلیت های  2ـ٦. 
واجد شرایط مفاد این آئین نامه باشند، می توانند پس از طی مراحل الزم مؤسس یا مسئول فنی 

مهدکودکی باشند که فقط اقدام به پذیرش کودکان اقلیت دینی به جز مسلمان می نماید. 
٣ـ٦. اگر مؤسس به دلیل ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر 
کمیسیون عالی از وی سلب صالحیت گردد، پروانه فعالیت مهدکودک ابطال می شود. همچنین 
اگر مسئول فنی به دلیل ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر 

کمیسیون عالی از وی سلب صالحیت گردد، مجوز فعالیت مسئول فنی ابطال می شود.
٤ـ٦. اگر مؤسس خواستار تعطیل موقت مهدکودک خود باشد باید درخواست خود را به کمیته 
تخصصی استان ارائه، و کمیته نیز باید موضوع را در کمیسیون ماده 2٦ استان مطرح و اتخاذ 
فعالیت  دوره  طول  در  ماه  مدت شش  به  بار  یک  حداکثر  مؤسس  است  بدیهی  نماید.  تصمیم 

مهدکودک می تواند با موافقت کمیسیون ماده 2٦ آن را تعطیل نماید. 
٥ـ٦. مؤسسین حقوقی می توانند با رعایت مقررات این دستورالعمل و به کارگیری مربیان دوره 
دیده و تحصیل کرده در رشته های مرتبط، پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون وزارت کار و ارائه 
مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تأسیس حداکثر سه واحد مهدکودک در سطح 

استان اقدام نمایند منوط به آنکه دو واحد آن در مناطق کم برخودار باشد.
٦ـ٦. هیچ فرد حقیقی نمی تواند مجوز بیش از یک مهدکودک را دریافت نماید.

٧ـ٦. پروانه فعالیت و کارت مسئول فنی در محل رؤیت مراجعین نصب شود.
اعالنات مهدکودک جهت اطالع  تابلوی  استان در  بهزیستی  تلفن تماس  و  ابالغی  ٨ـ٦. شهریه 

مراجعین نصب شود.
٩ـ٦. شهریه کالس های فوق برنامه ابالغی بهزیستی استان در تابلوی اعالنات مهدکودک جهت 

اطالع مراجعین نصب شود.
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10ـ٦. چنانچه مؤسس خواستار تغییر مسئول فنی در طول سال باشد، می بایست یک فرد واجد 
الشرایط جهت تصدی به سازمان معرفی نماید. و چنانچه بهزیستی استان خواستار تغییر مسئول 

فنی باشد موضوع با ذکر دالیل و ارایه مستندات با مؤسس مطرح و اقدام الزم به عمل می آید.
وکالی  و  خانواده  مهدکودک،  مؤسس  شدن  مفقوداالثر  یا  محجوریت  فوت،  صورت  در  11ـ٦. 
نمایند، در  اقدام  الشرایط  واجد  به معرفی مؤسس  ماه نسبت  باید حداکثر طی مدت 2  قانونی 
به  باید نسبت  قانونی و کمیته تخصصی استان  ادامه فعالیت آن مهدکودک غیر  غیر این صورت 

پیشنهاد تعطیل آن به کمیسیون اقدام نماید. 
12ـ٦. هر مهد کودک می بایست حداقل دو گروه سنی از کودکان مندرج در این آیین نامه را 

مطابق پروانه فعالیت پذیرش نماید.
1٣ـ٦. مسئول فنی فقط مجاز به اخذ شهریه ابالغی سازمان بهزیستی استان می باشد.

1٤ـ٦. انتقال یا واگذاری ساختمان مهد کودک فعال به مؤسس واجد شرایط دیگر بدون تعطیلی 
موقت مهد کودک با رعایت مندرجات کامل دستورالعمل با تأیید کمیته بالمانع است. 

1٥ـ٦. در صورتی که اولیای کودکی پس از ثبت نام از ادامه استفاده کودک به هر دلیل منصرف 
شود. اگر کودک کمتر از یک هفته از خدمات مهدکودک استفاده نموده باشد شهریه به میزان 
هفت روز کسر و اگر بیش از یک هفته و کمتر از دوهفته استفاده کرده باشد شهریه به میزان 
استفاده کرده  از سه هفته  و کمتر  از دو هفته  بیش  و در صورتی که  دوهفته محاسبه می شود 
باشدشهریه به میزان سه هفته محاسبه و در صورتی که بیش از سه هفته از مهدکودک استفاده 
کرده باشد شهریه به میزان یک ماه دریافت می شود. این امر در هنگام ثبت نام باید به رویت و 

امضاء اولیا رسانده شود. 
و  قوانین  رعایت  با  باید  لزوماً  زمینه مهدکودک  آگهی در  و پخش  تبلیغ  انجام هر گونه  1٦ـ٦. 
تبلیغات کذب  از  بوده و عاری  مقررات جاری کشور، دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور 
باشد و عدم رعایت این امر منجر به صدور اخطارهای قانونی و ارجاع امر به کمیته تخصصی استان 

و در نهایت کمیسیون استانی و در صورت لزوم سایر مراجع قانونی خواهد شد. 
1٧ـ٦. افتتاح حساب جاری در یکی از بانک های رسمی کشور برای دریافت شهریه از خانواده هایی 

که تمایل به پرداخت شهریه از طریق سیستم بانکی را دارند.
1٨ـ٦. در قبال دریافت شهریه )نقدی یا فیش واریزی( مهد موظف به ارائه قبض در دو نسخه است 

که نسخه دوم در پرونده کودکان بایگانی می شود.
تاریخ  آموزشی،  گواهینامه  تصویر  بهداشت،  کارت  تصویر  شامل  کارکنان  پرونده  تنظیم  1٩ـ٦. 

شروع به کار، تصویر قرارداد و ...
20ـ٦. نصب فهرست اسامی کارکنان مهدکودک با ذکر رشته تحصیلی، سوابق در محل دید اولیا.
21ـ٦. اجرای فوق برنامه منوط به دارا بودن فضای کافی، مربی متخصص و امکانات الزم جهت 

برگزاری کالس ها می باشد و می بایست با هماهنگی سازمان بهزیستی انجام شود. 
2٣ـ٦. تهیه و تنظیم دفاتر پذیرش، ثبت مشخصات کودکان، شهریه دریافتی و دفتر بازدید الزامی 

است.
2٦ـ٦. نصب فهرست برنامه غذایی و میان وعده در محل دید اولیا. بدیهی است برنامه غذایی و 
میان وعده های پیش بینی شده باید به تأیید کارشناس تغذیه رسیده و ممهور به مهر رسمی آن 

گردد. 
2٧ـ٦. ارائه برنامه فعالیت روزانه گروه های سنی کودکان به اولیا و نصب در هر کالس. 

2٨ـ٦. ابالغ شرح وظایف برای هر یک از کارکنان مهدکودک در 2 نسخه، و ارائه نسخه اّول به 
شاغل در آن شغل، ضبط نسخه دوم در پرونده مهدکودک.
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2٩ـ٦. رعایت کلیه موارد متداول در محیط های آموزشی مانند عدم استفاده از آرایش، عطر و 
با شعائر اسالمی( توسط  اسپری، داشتن ناخن کوتاه و لباس فرم مرتب و خوش رنگ )مطابق 

تمامی کارکنان مهدکودک. 
٣0ـ٦. رعایت قواعد رفتاری ابالغی از سوی سازمان در حوزه عفاف و حجاب توسط کلیه کارکنان 

مهد کودک.
٣1ـ٦. مسئول فنی یا مدیر مؤسس باید به طور تمام وقت در مهدکودک حضور داشته و اشتغال 

وی در حرفه دیگر در ساعات فعالیت مهدکودک ممنوع می باشد.
٣2ـ٦. برای پوشش سه نوبت فعالیت ٨ ساعته مهدکودک شبانه روزی در طی یک شبانه روز، وجود 
سه مدیر واجدالشرایط نوبتی الزامی است، و هریک از آنان در زمان فعالیت خود مسئول مستقیم 

تمام امور مهدکودک می باشد. 
٣٣ـ٦. هر گونه تحقیر، تبعیض و تنبیه بدنی کودکان ممنوع است. 

٣٤ـ٦. حداقل شعاع مهدهای کودک از یکدیگر )به جز مهدمساجد( به صورت زیر تعیین می شود:
1ـ٣٤ـ٦. در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت )نظیر کالن شهرهای تهران، مشهد، 
اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و اهواز( حداقل شعاع بین مهدهای کودک 1٥0 متر تعیین می گردد.
2ـ٣٤ـ٦. در سایر مراکز استان ها، حداقل شعاع بین مهدهای کودک 200 متر تعیین می گردد.

بین  شعاع  حداقل  الذکر  فوق  شهرهای  برخوردار  کم  مناطق  و  شهرستان ها  سایر  در  ٣ـ٣٤ـ٦. 
مهدهای کودک ٤00 متر در نظر گرفته شود. 

تبصره30: در مورد شعاع های فوق الذکر کمیته نظارت استانی می تواند با توجه به تراکم جمعیتی 
منطقه، کشش منطقه از نظر تعداد کودکان و عملکرد مهدهای کودک موجود همجوار نسبت به 

تغییر شعاع اقدام نماید.
٣٥ـ٦. مسؤلیت های قانونی کودکان تحت سرپرستی مهدکودک اعم از مسئولیت مدنی و کیفری 
و پاسخگویی در قبال بروز هرگونه آسیب جسمی و روانی به کودکان، اطالع سریع به سازمان های 

ذیربط و پیگیری های الزم بر عهده مؤسس، مسئول فنی و مربی می باشد.
٣٦ـ٦. حضور کودکان شیرخوار، نوپا با لباس راحت در مهدکودک.

٣٧ـ٦. عضویت در کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک.
٣٨ـ٦. در تعطیالت غیر رسمی، تعطیلی مهدکودک توسط مسئول فنی یا مؤسس بدون اطالع 
و موافقت بهزیستی استان تخلف محسوب می گردد. بدیهی است تعطیلی مهدکودک در شرایط 
سازمان  نظر  اعالم  طبق  فقط  مترقبه  غیر  وضعیت های  سایر  و  هوا  آلودگی  و  جوی  نامساعد 

بهزیستی صورت می گیرد. 
٣٩ـ٦. ترک مهدکودک توسط مربیان و سایر کارکنان در زمان فعالیت مهدکودک بدون هماهنگی 

با مدیر ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.
٤0ـ٦. در صورت تعطیل موقت یا دائم مهدکودک، تمام تعهدات حقوقی و قانونی بر عهده مؤسس 

می باشد.
هر  برای  پرسرعت  اینترنت  یک خط  داشتن  و  کامپیوتر  دستگاه  یک  حداقل  وجود  ٤1ـ٦. 

مهدکودک ضروری است. 
٤2ـ٦. مهدهای کودک به هیچ وجه مجاز به اجرای موسیقی های غیر مجاز و غیر بومی در 

مراکز مهدکودک نمی باشند. 
٤٣ـ٦. استفاده از برنامه های آموزشی فوق برنامه اجباری نبوده و ارائه خدمات فوق به کودکان 

منوط به رضایت کتبی والدین می باشد. 
٤٤ـ٦. هرگونه تخلف از برنامه های آموزشی مصوب سازمان و عدول از مقررات عمومی مراکز آموزشی 
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تخلف محسوب و موارد از طریق کمیته های تخصصی، کمیسیون و یا سایر مراجع قابل پیگیری می باشد. 
٤٥ـ٦. مهدهـای کـودک ملزم بـه رعـایت دستورالـعمل بهـداشتی ارسال شده از سوی سازمـان 

می باشند. 

ماده 7: مشخصات ساختمان و تجهیزات
1ـ7. ساختمان

1ـ1ـ٧. ساختمان مهدکودک باید در مالکیت یا اجاره رسمی مؤسس )دفاتر مشاور امالک دارای 
کد رسمی( باشد و ارائه اجاره نامه جهت صدور پروانه فعالیت الزامی است.

راه آهن،  پر سروصدا و خطوط  تردد، مراکز  پر  از خیابان  بودن مهدکودک  2ـ1ـ٧. رعایت دور 
آلودگی می نماید  و  بو، گردوغبار  تولید دود،  مراکزی که  و سایر  زباله  انباشت  کشتارگاه، محل 

ضروری است.
٣ـ1ـ٧. ساختمان مهدکودک ترجیحاً بهتر است در یک یا دو طبقه باشد و در صورت دو طبقه بودن 
طبقه فوقانی به گروه سنی شیرخوار و نوپا و طبقه پایین به گروه نوباوه اختصاص یابد و راه اندازی 
مهدکودک در ساختمان های چند طبقه با رعایت تمامی موارد ایمنی و تأیید کمیته بالمانع می باشد. 
از  ورودی حیاط مهد  و همچنین  باشد  لنگه  دو  و  بزرگ  باید  ورودی مهدکودک  ٤ـ1ـ٧. درب 

پارکینگ مجزا باشد و ضمناً در حیاط مهدکودک به هیچ عنوان نباید وسیله نقلیه پارک گردد. 
٥ـ1ـ٧. سکونت اشخاص حقیقی و حقوقی در طبقه فوقانی مهدکودک در صورت مجزا بودن در 

ورودی و خروجی آن از مهدکودک بالمانع است.
٦ـ1ـ٧. رعایت تعداد و اندازه سرویس های بهداشتی )توالت و دستشویی( مناسب الزامی می باشد 
به صورتی که به ازای هر 20 کودک یک چشمه توالت و یک دستگاه دستشویی تعبیه شده باشد 
و در ضمن داشتن یک چشمه توالت و یک دستگاه دشتشویی در فضای باز مهدکودک پیشنهاد 

می شود. 
٧ـ1ـ٧. فضایی جهت ثبت نام و بایگانی پرونده کودکان و کارکنان مجهز به لوازم اداری نظیر میز، 

صندلی، فایل پرونده کودکان، تلفن و )ترجیحاً اتاق(.
٨ـ1ـ٧. فضای سرانه با احتساب ٣ مترمربع برای هر کودک شیرخوار، 2 مترمربع برای هر کودک نوپا 

و 1 متر مربع برای هر کودک نوباوه. 
٩ـ1ـ٧. ساختمان مهدکودک فقط باید برای مهدکودک مورد استفاده قرار گیرد و حتی در ساعات 

غیر فعال مهدکودک نیز استفاده از ساختمان مهدکودک برای فعالیت دیگر ممنوع می باشد. 
10ـ1ـ٧. حیاط یا فضای بازی ایمن سازی شده حداقل به مساحت ٥0 متر مربع، مجهز به وسایل 
بازی مانند تاب، سرسره، االکلنگ و ...؛ در مناطق کم برخوردار با تشخیص و تأیید کمیته مساحت 

حیاط و فضای بازی مهدکودک قابل تغییر خواهد بود.
2ـ7. تجهیزات

کودکان  قد  با  متناسب  باید  قفسه ها...(  )صندلی،  کودکان  استفاده  مورد  لوازم  و  1ـ2ـ٧.وسایل 
تهیه شود.

2ـ2ـ٧. حداکثر ظرفیت کالس های آموزشی برای کودکان نوپا 1٥ نفر و نوباوه با احتساب فضای 
سرانه مربوطه 20 نفر می باشد.

٣ـ2ـ٧. وجود یک دستگاه کامپیوتر برای ورود اطالعات مربوط به کودکان و... 
٤ـ2ـ٧. اتاق فعالیت کودکان مجهز به میز، صندلی، وسایل آموزشی، کمک آموزشی، وسایل بازی 

مناسب گروه های سنی و...
٥ـ2ـ٧. اتاق بازی مجهز به خانه عروسکی و دیگر اسباب و لوازم مناسب بازی گروه های سنی.
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٦ـ2ـ٧. ناهارخوری مجهز به میز و صندلی و وسایل غذاخوری مناسب.
٧ـ2ـ٧. آشپزخانه مجهز به تجهیزات الزم نظیر یخچال، فریزر، اجاق گاز، کابینت، ظروف مناسب 

و ... و با رعایت شرایط بهداشتی.
٨ـ2ـ٧. اتاق خواب کودکان مجهز به تشک، بالش، ملحفه، و تخت خواب برای هر کودک شیرخوار.

میز  شو،  و  شست  مخصوص  وان  متحرک،  دوش  به  مجهز  شست و شو  و  تعویض  اتاق  ٩ـ2ـ٧. 
تعویض، دستشویی با آب سرد و گرم، سطل درب دار، دستکش یک بار مصرف و... .

10ـ2ـ٧. سیستم سرمایش و گرمایش متناسب با مناطق جغرافیایی کشور )رادیاتور، فن کوئل 
با  باید  کودکان  دسترس  در  تمامی سیستم های  در ضمن  و   )... کولر  پکیج،  بخاری،  شوفاژ،  یا 

پوشش های امن محفوظ شده باشند. 
11ـ2ـ٧. وجود سیستم یا حداقل کپسول اطفای حریق، دارای کنترل فنی و بررسی ادواری با 

درج تاریخ و مشخصات بازدید کننده برای هر طبقه ضروری و الزامی می باشد. 
12ـ2ـ٧. ایمن سازی پلکان، شیشه ها، ارتفاعات، پریزها، وسایل حرارتی، برودتی و غیره.

1٣ـ2ـ٧. نصب هواکش و استفاده از کف پوش مناسب، مواد الزم بهداشتی و ....
1٤ـ2ـ٧. درجه حرارت مناسب مهدکودک متناسب با فصول سال. 

محل  در   )... بتادین  استریل،  گاز  باند،  چسب،  )شامل  اولیه  کمک های  جعبه  وجود  1٥ـ2ـ٧. 
مناسب به دور از دسترس کودکان. 

ماده ٨ : ضوابط رسیدگی به تخلفات و شکایات 
1ـ٨. رسیدگی به تخلفات مهدهای کودک و شکایات واصله بر اساس مفاد »دستور العمل ارزیابی 
و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیردولتی ماده 2٦ سازمان بهزیستی کشور« و فرایند ترسیم شده 

در آن می باشد. 
2ـ٨. نظارت بر مهدهای کودک مطابق با دستورالعمل نظارت می باشد.

٣ـ٨. سازمان بهزیستی استان باید لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مهدکودک را از طریق درج آگهی 
در یکی از روزنامه های استانی به اطالع عموم برساند. 

تبصره 31: در موارد ضروری که مصالح عمومی و امنیت جسمانی و روانی کودک یا کودکان و 
جنبه های اعتقادی و مذهبی آنان در معرض خطر قرار  گیرد تیمی که متشکل از مدیر کل استان، 
به  استان،بازرسی و حراست می باشد می تواند حداکثر ظرف یک هفته نسبت  اجتماعی  معاون 

تعطیلی مهدکودک اقدام نموده و پرونده را جهت طرح کمیسیون عالی ارسال نماید. 
از  پیشگیری  و  اموراجتماعی  معاونت  درخواست  با  و  بار  یک  سالی  دستورالعمل  این  ماده ٩ـ 
قابل  معاونین  نهایی شورای  تصویب  و  ماده 2٦  عالی  بررسی در کمیسیون  و  و بحث  آسیب ها 

اصالح خواهد بود. 
ماده 10ـ این دستورالعمل در 10ماده تنظیم شده است و از زمان ابالغ جایگزین دستورالعمل های 

قبلی می شود. 
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مستندات درس مراقبت از سالمت کودک

 الف ـ نمونه کاربرگ های پیشنهادی پروندۀ سالمت کودک
)این کاربرگ با توجه به مناطق جغرافیایی و نیاز کودکان متفاوت است(

اطالعات عمومی کودک
جدول 1ـ مشخصات کودک

مشخصات کودک

نام خانوادگی:نام: 
شمارۀ شناسنامه:تاریخ تولد:../../..1٣

نوع بیمۀ پایه:گروه خونی:
زبان های گفتاری کودک:

نشانی منزل:

مشخصات والدین
جدول2ـ مشخصات والدین

مشخصات پدر

نام خانوادگی:نام: 
شغل: تحصیالت:

تلفن منزل:نشانی منزل: 
تلفن همراه:

تلفن محل کار:نشانی محل کار:

مشخصات مادر

نام خانوادگی:نام:
شغل: تحصیالت:

تلفن همراه:نشانی منزل:
تلفن محل کار:نشانی محل کار:

 در صورت فوت، متارکه و....... والدین، کودک با چه کسی زندگی می کند؟ )ذکر شود(.
 تعداد افراد خانواده:..........

 کودک، چندمین فرزند خانواده است:
 مشخصات شخص قابل اعتمادی که می تواند کودک را تحویل بگیرد.
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جدول3ـ مشخصات شخص قابل اعتماد

مشخصات شخص قابل اعتماد

نسبت با کودک:نام: 
تلفن همراه:تلفن منزل:نام خانوادگی: 

سوابق پزشکی
 آیا کودک شما بیماری خاصی )تاالسمی، آلرژی، هپاتیت، بیماری های قلبی و عروقی، مشکالت 
حرکتی و ...  ( دارد که به رسیدگی ویژه نیاز داشته باشد؟ لطفاً نوع بیماری و مراقبت مورد  نیاز را 

ذکر کنید؟
 آیا کودک شما نسبت به غذا یا مادۀ غذایی، گزش حشره و دارو حساسیت دارد؟ 

جدول4ـ سوابق پزشکی

سوابق پزشکی

نوع حساسیت 
عالیم

اقدامات مورد نیاز

 کودک از چه ابزار کمکی )مانند سمعک، عینک و ... ( استفاده می کند؟

معاینات غربالگری ساالنه

جدول5  ـ ثبت نتایج معاینات غربالگری ساالنۀ کودک

ثبت نتایج معاینات غربالگری ساالنۀ کودک

تاریخ معاینات

تنبلی چشم

دهان و دندان

اضطراب

وضعیت عاطفی ــ اجتماعی کودک
1 کودک شما از انجام دادن چه بازی هایی لذت می برد؟

2 آیا فعالیت هایی وجود دارد که کودک شما دوست نداشته باشد و از آنها اجتناب کند؟
3 کودک شما از چه چیزهایی می ترسد؟ ذکر کنید.
4 عکس العمل کودک شما در مواقع ترس چیست؟

5 آیا کودک شما توانایی ابراز نیازهایش را دارد؟
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6 آیا کودک شما به خواب بعدازظهر عادت دارد؟
7 دلیل اصلی شما برای استفاده از مهدکودک چیست؟

٨ انتظارات شما از مهدکودک در زمینه های آموزشی و پرورشی چیست؟
٩ چنانچه مسئله یا مشکل خاصی در مورد خانواده یا کودکتان وجود دارد که بخواهید با مهد 

در میان بگذارید، ذکر نمایید.

ارزیابی رشدی کودک
جدول ارزیابی رشدی شامل پنج جنبۀ رشد )جسمی ــ حرکتی، عاطفی، اجتماعی، شناختی، زبانی 
و خالقّیت( است که در ابتدا و پایان هر سن برای کودک به وسیلۀ مربی یا والد تکمیل می شود. در 
این مدت کنترل کسب نمره مدنظر نیست، بلکه هدف این است مربی یا والد بداند کودک مهارت 

موردنظر را دارد و اگر ندارد برای تقویت آن برنامه ریزی و تالش شود.
در جدول زیر برای نمونه جنبۀ رشد جسمی ــ حرکتی آورده شده است. لطفاً هر عبارت را بخوانید 

و توانایی های کودک را با عالمت زدن در ستون مناسب مشخص کنید.

جدول 6 ـ جدول ارزیابی رشد جسمی ـ حرکتی

جدول ارزیابی رشد جسمی ـ حرکتی

انجام گویه ها
می دهد

تاحدی انجام
 می دهد

انجام 
نمی دهد

تولد تا یک سالگی

در ٤ ماهگی شروع به گرفتن اشیا می کند و به آنها چنگ می اندازد.

دست ها و اشیا را به دهان می برد.                               

اشیا را با دست می گیرد.                                         

در پنج ماهگی سر خود را کاماًل نگه می دارد.   

در شش ماهگی احتماالً صاحب اولین دندان می شود.

در شش ماهگی خزیدن را شروع می نماید.

در ٦ تا ٨ ماهگی می تواند تعادل خود را در حالت نشسته حفظ کند.

می تواند شیشه شیر خود را  نگه دارد. 

اشیایی مانند قاشق را با دست می گیرد.

در هشت  ماهگی بدون کمک بلند می شود و خود را باال می کشد تا 
بایستد.

در نه ماهگی چهاردست و پا راه می رود.

در دوازده  ماهگی اولین قدم ها را برمی دارد.
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گویه ها
انجام 
می دهد

تاحدی انجام
 می دهد

انجام 
نمی دهد

یک تا دو  سالگی

کودک راه می رود در حالی که پاها از هم باز و دست ها به سمت 
خارج و سر به جلو متمایل است.

با کمک دیگران لباس می پوشد )به عنوان نمونه، دست ها را در آستین 
می کند(.

مداد رنگی را با دست می گیرد و می تواند کاغذ را خط خطی کند.

در 1٨ ماهگی، از پله ها باال می رود، اما باید دست خود را به جایی بگیرد 
و هر دو پایش را روی یک پله بگذارد و بعد به پلۀ بعدی صعود کند.

دوست دارد اشیا را بکشد و هل دهد.

برداشتن چیزها و انداختن آنها را دوست دارد.

ایستادن را به نشستن ترجیح می دهد.

راه می رود و می تواند بدود. ولی معموالً زمین می خورد. 

از وسایل خانه باال می رود.

کنترل ادرار روزانه را شروع می کند.

تا دو سالگی، هر بیست عدد دندان او، روییده است. 

دو تا سه  سالگی

پله ها را یکی  یکی باال و پایین می رود.

خودش غذا می خورد.

از وسایل باال می رود.

کنترل ادرار شروع می شود.

لیوان را با دو دستش می گیرد.

می تواند بپرد.

به توپ ضربه می زند.

سه چرخه کوچک را حرکت می دهد.

سه تا چهار سالگی

کودک در غذا خوردن با  قاشق و چنگال مهارت دارد.
قلم مو را مثل بزرگ ترها به دست می گیرد، ولی مداد را در مشت خود 

نگه می دارد.
در نقاشی هایش شکل های قابل تشخیص تری می کشد )مثاًل با چند 
دایره صورت و چشم های یک انسان را می کشد و برای صورت دست 

و پا می گذارد(.
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انجام گویه ها
می دهد

تاحدی انجام
 می دهد

انجام 
نمی دهد

اگر برای او گردی بکشید به آن نگاه می کند و مثل آن را می کشد.

هنگام پایین رفتن از پله به تناوب از پاها استفاده می کند. 

یک ثانیه روی یک پا می ایستد و  بین یک تا سه قدم لی لی می کند.

می تواند سوار سه چرخه شود، پا بزند و موانع را با سه چرخه دور بزند.

می تواند چند قدم روی میله تعادل راه برود ولی زود تعادلش را از 
می دهد. دست 

هر وقت که اراده کند می تواند بایستد، بچرخد و یورتمه برود.

 پازلی با ٣ تا پنج قطعه ای را درست می کند.

مهره های با سوراخ های درشت را به نخ می کشد.

چهار تا پنج سالگی

تکه های  کارد  با  می تواند  و  می خورد  غذا  قاشق، چنگال  با  کودک 
نیست.  این کار مسلط  اما در  ببرد  را  بزرگ 

در نقاشی هایش به جزئیات بیشتری می پردازد برای کشیدن تنه از 
دایره یا بیضی استفاده می کند. ولی وقتی تصمیم می گیرد نقاشی 

بکشد نمی داند چه چیزی را می خواهد بکشد. 

مهره های ریز را به نخ می کشد، گل رس را پهن می کند، با آن گلوله 
درست می کند و یا آن را به شکل  های مختلف درمی آورد. 

تصاویر را بدون اینکه از خط بیرون بزند رنگ می کند.

با سرعت و مهارت بیشتری از پله ها باال و پایین می رود، پسران این 
مهارت را سریع تر کسب می کنند. 

در پایان این دوره بند کمربندش را می بندد و با کمک بزرگ ترها 
می تواند بند کفشش را هم ببندد. 

می تواند یک فنجان مایع را بدون اینکه بریزد حمل کند، کارهای 
مهارت  با  را  صورت  و  دست  شستن  و  سفره  چیدن  مثل  ظریف 

می دهد. انجام  بیشتری 
ده قدم پی درپی لی لی می کند ولی مهارت کافی ندارد.

با سرعت بیشتری می دود و ماهرانه از موانع عبور می کند و اگر به 
زمین بیفتد به سرعت از زمین بلند می شود.

برای  مهارت الزم  ولی  بزند  پا ضربه  با  می تواند  ثابت  توپ  به یک 
ندارد.  را  حال حرکت  در  توپ  یک  کردن  شوت 

بدون نظارت از توالت استفاده می کند.
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گویه ها
انجام 
می دهد

تاحدی انجام
 می دهد

انجام 
نمی دهد

پنج تا شش سالگی

بر روی پنجه های پا به راحتی می دود.

در این سن دندان های شیری اش لق می شود.

برتری استفاده از یک دست مشهود است.

از روی خط با قیچی می برد.

در نقاشی هایش شکل  یک شخص قابل تشخیص را می کشد.

توپ را از فاصله یک متری می گیرد.

از پریدن، دویدن و انجام شیرین کاری لذت می برد.

عالوه بر سه چرخه؛ می تواند سوار دوچرخه شود.

تعادلش را بر روی میلۀ تعادل حفظ می کند.

بدون کمک از پله ها به  راحتی پایین و باال می رود.

با یک پا به طور یک درمیان می پرد و جست وخیز می کند.

کنترل بیشتر روی حرکات ماهیچه های ظریف بدن دارد.
لباس پوشیدن را خودش به طور کامل انجام می دهد، هرچند احتماالً 

در بستن بند کفش نیاز به کمک داشته باشد.

  
ثبت و پیگیری نتایج ارجاعات کودک

جدول7ـ ثبت و پیگیری نتایج ارجاعات کودک 

نتیجۀ اقداماتتاریخ ارجاعنوع مشکلتاریخ معاینه
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ثبت نتایج معاینات دوره ای کودک
الف( جدول پایش رشد

جدول٨  ـ ثبت نتایج معاینات دوره ای کودک

سن
موارد

 6
ماهگی

 12
ماهگی

 1٨ 
ماهگی

 24
ماهگی

 30
ماهگی

 36
ماهگی

 42
ماهگی

 4٨
ماهگی

 54
ماهگی

 60
ماهگی

قد 

وزن

         
ب( ثبت معاینات

جدول٩ـ ثبت معاینات

کودک ................................ معاینه  شد. کودک سالم است            کودک سالم نیست              
مبتال به بیماری/ اختالل.................................................... است. 

مهر و امضای پزشک
تاریخ

کودک ................................ معاینه  شد. کودک سالم است             کودک سالم نیست           
 مبتال به بیماری/ اختالل............................................... است.

مهر و امضای پزشک
تاریخ

کودک ................................ معاینه  شد. کودک سالم است             کودک سالم نیست              
 مبتال به بیماری/ اختالل.................................................. است.

مهر و امضای پزشک
تاریخ
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ب ـ نمودارهای نمایه توده بدن

در نمودارهای زیر نمایه توده بدن برای سنین ٥ تا 1٩ سال ویژه دختران و پسران نشان داده 
است. شده 

اضافه وزن شدید

اضافه وزن

در معرض اضافه وزن

طبیعی

الغری

الغری شدید

سن )ماه و سال کامل(

ماه
سال

سن )ماه و سال کامل(

ماه
سال

اضافه وزن شدید

اضافه وزن

در معرض اضافه وزن

طبیعی

الغری

الغری شدید

نمودار نمایه توده بدن برای سن 5 تا 1٩ ساله ویژه دختران

نمودار نمایه توده بدن برای سن 5 تا 1٩ ساله ویژه پسران
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 ج ـ تعریف اصطالحات واحد یادگیری کنترل بیماري هاي شایع کودکان

تعریف بعضی از کلمات و اصطالحات متداول بیماري هاي شایع:
عوامل عفونت زا: موجوداتی هستند که سالمتی موجودات دیگر را به مخاطره انداخته و سبب 

بیماری می شوند، مانند میکروارگانیسم های بیماری زا که انواع مختلفی دارند.
عفونت: جایگزینی و رشد و تکثیر عامل عفونت زا را در بدن عفونت می نامند.

عوامل بیماری زا: به موجودات، مواد یا شرایطی گفته می شود که اگر فردی با زمینه مساعد در 
معرض آنها قرار گیرد به یکی از انواع بیماری ها مبتال می شود. این عوامل به چند دسته تقسیم 

می شوند:
1 عوامل بیماری زای زنده

2 عوامل بیماری زای فیزیکی
گلومز،  مانند  درونی  و  و...  سرب  سمی،  مواد  مانند  )بیرونی  شیمیایی  بیماری زای  عوامل   3

کلسترول و...(
آلودگی: وجود عوامل عفونت زا را در روی سطح خارجی بدن، لباس ها و درون آنها، اشیا و یا 
مخلوط با مواد غذایی را آلودگی می نامند. مثل آلودگی دست یا ظروف و غذای آلوده. آلودگی 

ممکن است با بروز عفونت همراه باشد و یا نباشد.
آلودگی به انگل ها و بندپایان: مثل آلودگی به شپش، آلودگی به انگل های روده و...

مخزن بیماری: مخازن بیماری به طور کلی موجودات و موادی هستند که عامل عفونی به آن 
نیازمند است و در آن رشد و تکثیر پیدا می کند و بیماری از آنجا منشأ می گیرد. مخزن ممکن 

است انسان، حیوان، گیاه یا ماده باشد.
میزبان: میزبان انسان یا حیوانی است که عامل بیماری زا را در خود نگه می دارد و به بیماری 

مبتال می شود.
انتقال عفونت: عبارت است از انتقال عامل عفونت زا از مخزن به میزبان که به دو طریق صورت 

می گیرد:
1 انتقال مستقیم: تماس مستقیم، تماس با خاک، گزش حیوانات مانند هاری، مادر به جنین 

مانند سرخجه از راه جفت
2 انتقال غیر مستقیم: وسایل بی جان ) لباس، آب، غذا(، ناقل جاندار )بال ها و پاهای مگس 

آلوده(، هوا )ذرات آلوده معلق در هوا(
مصونیت: عبارت است از حالتی که انسان یا حیوان در مقابل بیماری مقاومت پیدا می کند تا به 

آن بیماری مبتال نشود. مصونیت دو نوع است: طبیعی و اکتسابی
مصونیت طبیعی: حالتی است که به طور طبیعی انسان یا حیوان نسبت به برخی از بیماری ها 
مصونیت دارد و هرگز به آن مبتال نمی شود، مانند طاعون گاوی که انسان هیچ وقت به آن مبتال 

نمی شود.
مصونیت اکتسابی: این مصونیت در بدن انسان وجود ندارد و از محیط خارج باید در بدن به 

وجود آید. این مصونیت به دو نوع تقسیم می شود:
1 فعال: از طریق ابتال به بیماری و واکسیناسیون انجام می شود.

2 غیر فعال: از طریق مادر به جنین و سرم حاوی پادتن جنبه درمانی دارد و کم دوام است.
دورۀ کمون یا نهفتگی بیماری: که عبارت است از دوره ای که عامل بیماری زا وارد بدن شده 

ولی هنوز عالئم بالینی ظاهر نشده است.
بالینی  حامل: شخص یا موجودی است که عامل عفونت زا را دربر داشته و بدون داشتن عالئم 
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بیماری، عامل بیماری زا را از خود منتشر می کند. فرق حامل با ناقل این است که عامل عفونت زا در 
حامل، تغییر نمی کند اما در ناقل، عامل عفونت زا مرحله ای از تغییر و یا تکامل خود را طی می کند.
مراقبت: عبارت است از اقداماتی که پس از مبارزه با بیماری برای تشخیص و شناخته شدن موارد 

جدید ابتال صورت می گیرد تا هرچه زودتر بیمار درمان و بیماری کنترل گردد.
جداسازی: عبارت است از مجزا نمودن بیمار در دوران واگیری بیماری از سایرین برای جلوگیری 
از اشاعه بیماری. مانند جداسازی فرد مسلول از سایرین ولی جداسازی در مورد بعضی بیماری ها 

مثل آنفلوانزا و سرماخوردگی غیرعملی است.
ارجاع: انتقال کودک بیمار یا حادثه دیده به محلی امن برای مراقبت های درمانی اولیه و اعزام به 

مراکز درمانی ارجاع نامیده می شود.
درمان  بودن  ناقص  یا  درمان  عدم  اثر  در  که  مشکالتی  و  صدمات  ضایعات،  بیماری:  عوارض 

بیماری ها در فرد باقی می ماند.

د ـ جداول بهداشت مواد غذایی

جدول1 ـ نمونۀ جدول گزارش دهی نکات بهداشتی در انتخاب و تهیۀ مواد اولیۀ غذایی

الف( تهیۀ مواد غذایی

خیربلیمواردردیف

از مواد غذایی سالم و تازه استفاده می کنند. 1

به تاریخ مصرف و عالمت استاندارد آن توجه می کنند.2

از خریدن مواد فله ای بدون بسته بندی و تاریخ مصرف خودداری ٣
می کنند.

مواد غذایی مختلف، مانند سبزی ها و گوشت ها یا مواد تر و خشک ٤
تا زمان مصرف جدا از هم  نگهداری می شوند.

مواد منجمد و خراب شدنی را در جای گرم قرار نمی دهند.٥

ب( انتخاب مواد غذایی

خیربلیمواردردیف

به ترکیب انرژی و مغذی ها )جدول ترکیبات تغذیه ای روی برچسب ٦
محصوالت( توجه می کنند.

به تاریخ تولید و انقضای مواد غذایی توجه می کنند. ٧

به مهر استاندارد و داشتن پروانۀ تولید توجه می کنند.٨

به سالم بودن بسته بندی مواد غذایی توجه می کنند. ٩

به سالم بودن قوطی کنسرو هنگام استفاده توجه می کنند.10
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جدول2ـ نمونۀ جدول گزارش دهی نکات بهداشتی در آماده سازی مواد اولیه غذایی

خیربلیمواردردیف

در هنگام طبخ غذا بهداشت فردی را رعایت می کنند. 1

وسایل طبخ غذا را تمیز و بهداشتی می کنند.2

از تخته های سالم و بهداشتی برای خردکردن موادغذایی خام استفاده ٣
می کنند.

برای خرد کردن گوشت و سبزیجات از تخته های جدا استفاده می کنند. ٤

محیط طبخ غذا را عاری از حشرات و حیوانات موذی می کنند.٥

مواد ٦ بهداشت  تخم مرغ،  و  خام  گوشتی  مواد  آماده سازی  هنگام 
می کنند. رعایت  را  فردی  بهداشت  و  غذایی 

گوشت منجمد را در شرایط هوای سرد )ترجیحاً طبقۀ پایین یخچال( ٧
از انجماد خارج می کنند.

میوه و سبزی خام را قبل از مصرف ضدعفونی می کنند.٨

مواد غذایی کپک زده یا تغییر رنگ داده شده را استفاده نمی کنند. ٩

مواد غذایی خام را قبل از استفاده شسته و تمیز می کنند.10

خارج 11 قوطی  از  شدن،  باز  از  بعد  را  کنسرو  قوطی های  محتوای 
می کنند و در ظروف شیشه ای در بسته نگهداری می کنند. 

سبزی و میوه منجمد را بدون خروج از انجماد طبخ می کنند.12

از سرفه و عطسه کردن روی مواد غذایی پرهیز می کنند.1٣

در دوران بیماری از تماس با مواد غذایی اجتناب می کنند.1٤
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جدول3ـ نمونۀ جدول گزارش دهی نکات بهداشتی در طبخ و سرو مواد اولیۀ غذایی

خیربلیمواردردیف

دمای طبخ مرکز گوشت و تخم مرغ حداقل ٦0 درجۀ سانتی گراد می باشد. 1

مایع مورد استفاده برای مرغ یا ماهی شکم پر را درست پیش از طبخ در داخل 2
شکم آنها قرار می دهند.

افزودنی های غذا، مانند ادویه جات را در مراحل اولیۀ طبخ به غذا اضافه می کنند.٣

گوشت خورشتی را به قطعات کوچک خرد می کنند.٤

برای اطمینان از طعم غذا از قاشق و ظروف جداگانه استفاده می کنند.٥

از تماس دست با صورت، مو و یا هر شیء غیر از موادغذایی و ظروف تمیز مورد ٦
طبخ خودداری می کنند.

از مصرف غذای سوخته خصوصاً گوشت کبابی و نان خودداری می کنند.٧

گوشت، مرغ و ماهی پخته را در یک ظرف تمیز سرو می کنند.٨

 
جدول4ـ نمونۀ جدول گزارش دهی نکات بهداشتی در توزیع و مصرف مواد اولیۀ غذایی

خیربلیمواردردیف

رعایت 1 را  ظروف  و  محیط  فردی،  بهداشت  موادغذایی،  مصرف  و  عرضه  هنگام 
می کنند.

در هنگام مصرف، غذاهای گرم با دمای بیشتر از ٥٧ درجۀ سانتی گراد و غذاهای 2
سرد با دمای کمتر از ٥ درجه سانتی گراد ارائه می شود.  

نگهداری  ٣ اتاق  در  ساعت  دو  تا  یک  از  بیش  گوشت  و  ساالد ها  پخته،  غذاهای 
نمی شوند. 

دمای مرکزی غذا برای گرم کردن ٧٤ درجۀ سانتی گراد است.٤

برای گرم کردن آب گوشت و خورشت ها حرارت باعث به جوش آمدن آنها می شود.٥

وسایل حمل غذا تمیز و بهداشتی است. ٦

برای کشیدن غذا از ظروف و وسایل مخصوص استفاده می کنند.٧
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جدول5 ـ نمونۀ جدول گزارش دهی نکات بهداشتی در نگهداری  مواد اولیۀ غذایی

خیربلیمواردردیف

غذای باقی مانده را پس از توزیع و مصرف بالفاصله سرد کرده، در یخچال یا فریزر 1
نگهداری می کنند.

سرد کردن غذای طبخ شده برای نگهداری  باید در حداقل زمان صورت بگیرد.2

سرپوش ظرف حاوی غذای گرم در هنگام خنک کردن روی ظرف است.٣

تخم مرغ در یخچال نگهداری می  شود.٤

٥
بالفاصله پس از سرد کردن، غذا بسته بندی شده، در یخچال یا فریزر در دما و سرمای 

مناسب قرار می گیرد.

از مصرف غذاهای تاریخ مصرف گذشته اجتناب می شود.٦

٧
کلیۀ غذاهای آماده برای نگهداری را تاریخ می زنند و در هنگام استفاده از غذاهای 
را  اول«  اول خروج  قانون »ورود  و  استفاده می کنند  قدیمی تر  بسته بندی شده 

رعایت می کنند. 

غذاها را برای  اندازۀ یک وعده بسته بندی می کنند.٨

جدول6  ـ نمونۀ جدول گزارش دهی نکات بهداشتی دورریزهای مواد اولیۀ غذایی

خیربلیمواردردیف

1
دورریز و زبالۀ غذا فقط در ظروف و محل مخصوص، نگهداری می شود و دفع آن 

بالفاصله بعد از تهیۀ غذا باید صورت گیرد. 

ظرف دورریز غذا باید مشخص باشد. 2

٣
محل نگهداری ظروف دورریز غذا و یا سطل زباله کاماًل از محل آماده سازی و طبخ، 

توزیع و سرو غذا دور است.

محل دفع زباله  دارای سرپوش و فاقد منفذ است.٤

سطل و محل دفع زباله مرتباً شسته و بهداشتی می شود. ٥

٦
ذرات باقی ماندۀ غذا در محل شست وشوی ظروف و یا اطراف ظرف شویی و یا اطراف 

سطل زباله هر روز و پس از هر شست وشو جمع آوری و دفع می شوند. 

کلیه سطوح عمل آوری غذا و کف آشپزخانه هر روز شست وشو و بهداشتی می شوند.٧

سطل زباله و یا محل دفع زباله، هر روز باید تخلیه گردد.٨

زبالۀ خشک از مرطوب جدا دفع می شوند.٩

لوله های فاضالب و محل های خروج و دفع آب شست وشو کاماًل پوشیده و دارای 10
حفاظ مشبک است.

نان به طور بهداشتی جمع آوری می شود و در بسته های بهداشتی نگهداری می شود. 11
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مستندات درس کنترل بهداشت و ايمنی محیط 
مراکز پیش از دبستان

 الف ـ ویژگي هاي میکروبیولوژي آب )استاندارد 1011(

مطالعات همه گیرشناسي1 بیانگر این مسئله است که مصرف آب آلوده چه به صورت مستقیم و 
انسان را به  یا تفریح مي تواند سالمت  براي مقاصد بهداشت فردي  از آن  از طریق استفاده  چه 
خطر بیاندازد. لذا برقراري ضوابط و استانداردهایي به منظور ارتقا سطح بهداشت و پیشگیري از 

بیماري ها ضروري است. 
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگي هاي میکروبیولوژیکي آب آشامیدني می باشد.

آلودگي آب آشامیدني 
میکروارگانیسم هاي  که  اول  دسته  است.  میکروارگانیسم  دسته  دو  حاوي  خام  آب  کلي  به طور 
دائمي2 )پایا( نامیده مي شوند، به طور طبیعي ساکن آب بوده داراي نیازهاي غذایي کمي هستند. 
دسته دیگر که میکروارگانیسم هاي گذرا٣ نامیده مي شوند. از محیط اطراف )از طریق خاک، انسان 

یا حیوان( به آب انتقال مي یابند و میکروارگانیسم هاي بیماري زا در این دسته قرار مي گیرند. 
میکروارگانیسم هایي که از طریق خوردن آب آلوده ایجاد بیماري مي کنند شامل گونه هاي سالمونال، 
آنتامیبوهیستولیتیکا٧،  کریپتوسپوریدیوم٦،  کمپیلوباکترژژوني٥،  ویبریوکلرا٤،  اشرشیاکلي،  شیگال 

وژیاردیا٨، باالنتیدیوم کلي٩ و آسکاریس10 مي باشد. 
الزم به ذکر است که کلرینه کردن آب بسیاري از میکروارگانیسم ها را از بین مي برد، ولي باید توجه 
داشت که کیست تک یاختگان و تخم انگل هاي کرمي به طور قابل مالحظه اي در برابر کلرینه کردن 
مقاوم تر از باکتري ها مي باشد و جداسازي آنها از آب طي فرایند تصفیه در مراحل دلمه سازي11، 

ته نشیني12 و عبور از صافي هاي ماسه اي و دیاتومه اي صورت مي پذیرد. 
به عالوه وجود برخي از جلبک هاي سبز ـ آبي با تولید سموم متعددي همراه است که برخي از 
این سموم باعث مسمومیت و برخي دیگر با ایجاد شوک ناگهاني و خونریزي سریع کبد موجب 
مرگ مي شوند. استفاده از روش هاي صحیح تصفیه مانند به کار بردن کربن فعال و گندزدایي با 

اوزون باعث کاهش مقدار سم مي شود. 
بسیاري از ویروس هاي بیماري زا نیز  از طریق آب به انسان انتقال مي یابند که با کلرینه کردن 

صحیح مي توان آنها را از بین برد. 

باکتري هاي نشانگر
آب  گندزدایي  روش هاي  کارایي  ارزیابي  براي  راه ها  بهترین  از  یکي  نشانگر  باکتري هاي  شناسایي 
است. مهم ترین باکتري هاي نشانگر به ترتیب اهمیت شامل اشرشیاکلي، سایر کلیفرم هاي گرماپاي 

Persistent ـEpidemiology     2 ـ1
Vibro Clorerae ـ٤    Transient ـ٣
Cryptosporidium ـ٦   Campylobacter jajuni ـ٥
ـ  ٨   Entamoebe histoiytica ـ٧  Giardia
ـ   ٩  Balantidiom Coli.    10ـ Ascaris
Sedimantaiton ـcoagulator    12 ـ11
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و کلیفرم ها مي باشند. وجود این باکتري ها در آب نشان دهنده ناکافي بودن فرایند تصفیه و همچنین 
آلودگي متناوب و اخیر آب با مدفوع انسان و حیوان است. کلیفرم هاي گرماپاي به غیر از اشرشیاکلي 
مي توانند از طریق آب هاي آلوده با فاضالب صنعتي، گیاهان در حال فساد و خاک نیز وارد آب شوند. در 
تعیین منشأ آلودگي آب با مدفوع و ارزشیابي گندزدایي روش هاي گندزدایي آب مي توان به عنوان یک 
نشانگر اضافي از استرپتوکک هاي مدفوعي1 و کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت نیز استفاده نمود. 

شیمیایي  و  فیزیکي  عوامل  به  نسبت  استرپتوکک ها  و  کلیفرم ها  با  مقایسه  در  کلستریدیوم ها 
مقاوم تر هستند و اسپور آن براي مدت طوالني در آب باقي مي ماند. 

بنابراین حضور آن در آب نشان دهنده وجود آلودگي در گذشته و همچنین ناکافي بودن فرایند تصفیه 
است. 

به هرحال استفاده از باکتري هاي نشانگر اضافي به عنوان روش کنترل روزمره توصیه نمي شود و 
استفاده از کلیفرم ها به دلیل سرعت و سهولت جداسازي و شناسایي، مناسب تر است. 

یادآوري: باید توجه داشت که عدم حضور کلیفرم ها و سایر باکتري هاي نشانگر در آب دلیل قابل 
شرب بودن آن نیست زیرا آب ممکن است به سایر عوامل بیماري زا مانند ویروس ها، تک یاختگان 

و کرم ها آلوده باشد. مگر آنکه فرایند تصفیه به طور کامل و مطلوب انجام شده باشد. 

ویژگي هاي باکتریولوژیکي آب آشامیدني 
به طور کلي آب آشامیدني باید عاري از باکتري ها آنتروویروس هاي انساني، تک یاختگان بیماري زا2، 
کرم ها٣ و ارگانیسم هاي آزادزي٤ باشد. زیرا وجود این ارگانیسم ها حتي در تعداد کم مي تواند سالمتي 

انسان را به خطر اندازد. 
ویژگي هاي باکتریولوژیکي آب آشامیدني باید با جدول شماره یک مطابقت داشته باشد. 

جدول 1ـ ویژگي هاي باکتریولوژیکي آب آشامیدني

روش آزمونحد مجاز نوع باکترينوع آبردیف

کلیۀ آب هاي 1
آشامیدني

اشریشیاکلي  یا کلیفرم 
استاندارد ملي به منفيگرماپاي

شمارۀ ٣٧٥٩

2
آب تصفیه شده که 
وارد شبکۀ توزیع 

مي شود

اشریشیاکلي  یا کلیفرم 
استاندارد ملي به منفيگرماپاي

شمارۀ ٣٧٥٩

استاندارد ملي به منفيکلیفرم ها
شمارۀ ٣٧٥٩

آب تصفیه شده در ٣
شبکۀ توزیع )1(

اشریشیاکلي  یا کلیفرم 
استاندارد ملي به منفيگرماپاي

شمارۀ ٣٧٥٩

استاندارد ملي به منفيکلیفرم ها
شمارۀ ٣٧٥٩

  Pathogenic protozoa ـSchistosoma bovis    2 ـ1
living organisms ـ Free ـ٤    Helmintns ـ٣
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یادآوري 1: در مواردي که نمونه از نظر کلیفرم مثبت است نمونه برداري باید تکرار شود. 
یادآوري 2: در کلیه موارد میزان تیرگي آب باید حداکثر پنج )NTU1( و PH بین ٦/٥ تا ٩ 
باشد. همچنین میزان کلر آزاد باقي مانده پس از حداقل نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادي 
)در انتهاي شبکه آب رساني( باید 0/٨ ـ 0/٥ میلي گرم در لیتر و در شرایط اضطراري همه گیري 

بیماري هاي روده اي یک میلي گرم در لیتر باشد. 

 بـ  ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي آب آشامیدني )شماره استاندارد 1053(

1 هدف و دامنه کاربرد 
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي آب آشامیدني مي باشد. 

2 تعاریف و اصطالحات 
در این استاندارد واژه ها و اصطالحات با تعاریف زیر به کار برده مي شود. 

2ـ1ـ آب آشامیدني: آبي است که عوامل فیزیکي، شیمیایي، بیولوژیکي و رادیونوکلوئیدي آن 
در حدي باشد که مصرف آن جهت آشامیدن، عارضه سوئي در کوتاه مدت یا درازمدت در انسان 

ایجاد نکند.
2ـ2ـ مواد شیمیایی معدنی: ترکیباتی هستند که معموالً عنصر کربن در ساختار آنها وجود 
ندارد. این ترکیبات معموالً از طریق منابع طبیعی و یا از طریق فعالیت هاي انسانی در آب وارد 

می شوند و به دو دسته مواد شیمیایی معدنی سمی و غیرسمی، تقسیم می شوند.
2ـ3ـ مواد شیمیایی معدنی سمی: آن دسته از مواد شیمیایی معدنی است، که پتانسیل سمی 

کردن آب و ایجاد عارضه سوء، در کوتاه مدت یا درازمدت در سالمت انسان را دارند.
به صورت  معموالً  که  است،  معدنی  شیمیایی  مواد  غیرسمی:  معدنی  شیمیایی  مواد  2ـ4ـ 

طبیعی یافت می شوند و وجود برخی از آنها در حد مطلوب براي بدن انسان ضروري است.
2ـ5 ـ مواد شیمیایی آلی: به مجموعه مواد غیرمعدنی اطالق می شوند، که در ساختار مولکولی 
خود داراي عنصر کربن می باشند و شامل هیدروکربن هاي آلیفاتیک، هیدروکربن هاي آروماتیک 

و سایر مواد هستند.
2ـ6  ـ گندزداها2: گندزداها عبارت اند از، عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که براي تصفیه آب 

آشامیدنی و به منظور زدودن یا غیرفعال کردن تمامی عوامل میکروبی بیماري زا، به کار می روند.
2ـ7ـ محصوالت جانبی گندزدایی3: محصوالت جانبی گندزدایی شامل موادي هستند که در 

نتیجه واکنش ماده گندزدا با پیش سازها٤ تولید می شوند.
2ـ٨  ـ مواد رادیواکتیو: موادي است متشکل از هسته هاي ناپایدار، که به طور خودبه خود دچار 

تغییراتی شده که نتیجه آن تشکیل ترکیبات هسته اي ناپایدارتر می باشد.
ـ ٩ـ آفت کش ها: هر ماده اي یا مخلوطی از مواد که به منظور پیشگیري، انهدام یا کنترل هر  2
آفتی شامل ناقلین عوامل بیماري زا به انسان و حیوانات، گونه هاي ناخواسته از گیاهان یا حیواناتی 

 Nephelometric Turbidry unit ـ1
Disinfectants ـ2

product: DBPsـDisinfection by ـ٣
٤  ـ Precursors: پیش سازها واکنش گرهایی اعم از ترکیبات آلی و ترکیبات معدنی هستند که در واکنش با مواد گندزدا، 

محصوالت جانبی تولید می کنند
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که سبب خسارت در طول دوره تولید، فرآوري، انبارداري، حمل و نقل و بازاررسانی مواد غذایی، 
محصوالت کشاورزي، چوب و علوفه استفاده می گردد.

2ـ10ـ حد مطلوب1: عبارت است از، ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب 
آشامیدنی، به طوري که، بیشتر از آن حد )تا مقدار حداکثر مجاز(، براي کیفیت آب آشامیدنی 

مطلوب نمی باشد، اما هنوز قابل آشامیدن است.
یادآوري ـ حد مطلوب با در نظر گرفتن قابل پذیرش بودن2 آب از نظر طعم٣ و بوي٤ آب، موارد 

زیباشناختی٥، مالحظات فنی، راهبري و اقتصادي آب، تعیین شده است.
2ـ11ـ حداکثر مجاز6 : حد مجازي از ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب 
آشامیدنی است که مصرف آن در کوتاه مدت یا دراز مدت، سبب ایجاد عارضه سوء براي سالمت 
انسان نشود. این مقدار بر مبناي متوسط مصرف آشامیدني روزانه 2/٥ لیتر آب براي یک انسان 

٧0 کیلوگرمي در نظر گرفته شده است. 
2ـ12ـ کلر آزاد باقي مانده7: مقدار کلر مؤثري است که باید در هر نقطه از شبکه آب آشامیدني 
موجود باشد. به مجموع اسید هیپوکلرو  )HOCl( و یون هیپوکلریت )OClـ( در آب آشامیدنی 

گفته می شود.
2ـ13ـ کدورت آب: عبارت است از وجود ذرات معلق در آب که سبب شکستگي، پراکندگي و 

جذب قسمتي از نور شده و مانع عبور بخشي از نور تابیده شده از آن گردد.٨

جدول 2  ـ حداقل مقدار مجاز کلر آزاد باقي مانده متناسب با pH در آب آشامیدني
 

pH ٨ تا ٩کمتر از ٨مقدار

مقدار مجاز کلر آزاد باقي مانده پس از نیم ساعت 
تماس متناسب با pH برحسب میلي گرم در لیتر 

0/٥0/٦

 مقدار توصیه شده کلر آزاد باقی مانده پس از مدت زمان نیم ساعت تماس در شرایط عادي 
حداقل 0/٥ تا 0/٨ میلی گرم بر لیتر در هر نقطه از شبکه و حداقل 0/2 میلی گرم بر لیتر در 

محل مصرف آب است. 
 حداقل مجاز کلر آزاد باقی مانده در آب آشامیدنی در شرایط اضطراري، همه گیري بیماري هاي 

روده اي و بالیاي طبیعی، باید در محدوده 0/٥ تا 1میلی گرم بر لیتر باشد. 

Admissible Limit ـ1

ـ  2  Acceptability

ـ ٣  Taste

Odor ـ٤

ـ  ٥  Aesthetic

Maximum Contaminant Level: MCL ـ٦

 Free Residual Chlorine ـ٧

 NTU ـ Nephelometric Turbidity Unit .مي باشد NTU ٨  ـ واحد اندازه گیري کدورت آب
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 ج ـ انواع استخر
 طبقه بندی های مختلفی از استخرهای شنا وجود دارد. به طور کلی، استخرها به دو قسمت زیر 

می شوند: تقسیم بندی 
1 استخرهای روباز: با وجود هزینه کمتر ساخت و نگهداری استخرهای روباز، در مقایسه با 
استخرهای سرپوشیده کارایی الزم را ندارد. زیرا دورۀ بهره برداری آنها کوتاه است و در بیشتر طول 

سال بدون استفاده می مانند.
2 سرپوشیده: استخرها ممکن است براساس نوع کاربرد آنها تقسیم بندی شوند:

1ـ2ـ استخرهای شنای قهرمانی: این استخرها برای مسابقات )ملی یا بین المللی( و نیز شنای 
حرفه ای کاربرد دارد.

2ـ2ـ استخرهای تفریحی: استخرهای تفریحی صرفاً برای تفریح و سرگرمی مورد استفاده قرار 
می گیرند و ممکن است در مکان های مختلفی نظیر هتل ها و مراکز تفریحی عمومی نیز ساخته 

شوند. استخر سرسره دار و موج ساز از انواع این استخر می باشد.
3ـ2ـ استخرهای بهداشتی ـ درمانی: استخرهایی که با هدف درمان و ایجاد اثر آرام بخشی 
طراحی شده است. این استخرها دارای امکاناتی نظیر آب گرم، آب سرد، حمام آب معدنی، سیستم 

تزریق هوا به درون آب، ایجاد حباب و غیره هستند.
استخرها براساس نوع تأمین و تصفیه آب به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند:

 استخرهای پروخالی شونده: این استخرها با آب تازه پر می شوند و برای دوره زمانی مشخص 
مورد استفاده قرار می گیرند. سپس آب استخر تخلیه می شود و استخر پس از تمیز شدن، دوباره 
انواع  خطر  معرض  در  شناگران  و  نیستند  بهداشتی  استخرها،  از  دسته  این  می شود.  آب گیری 

بیماری ها قرار دارند.
 استخرهای با جریان مداوم: استخرهایی هستند که به طور مرتب مقداری از آب تازه با کیفیت 
قابل قبول و بدون تصفیه به آنها وارد می شود و به همان مقدار آب کثیف از آن خارج می شود. این 
نوع استخرها بهتر از استخرهای دسته اول هستند به شرط اینکه آب مورد استفاده سالم و قابل 
اطمینان باشد. باید توجه داشت که در این استخرها بار آلودگی میکروبی کاهش می یابد، ولی به طور 

کامل از استخر خارج نمی شود.
 استخرهای دارای سیستم گردشی )مداربسته(: این استخر از نظر اقتصادی و بهداشتی 
بهترین نوع است. در این استخرها آب به وسیله پمپ مکیده می شود و به دستگاه تصفیه )فیلترها( 
استخر  به  تمیز  آب  به صورت  کردن  کلرینه  و  زائد  مواد  و  ناخالصی ها  حذف  از  پس  و  می رود 
برمی گردد و این عمل تکرار می شود. در این نوع استخر حداکثر تعداد افراد می توانند شنا نمایند 
انواع  است.  حداقل  کردن  گرم  برای  سوخت  مصرف  همچنین  است.  حداقل  آنها  آب  اتالف  و 
صافی برای تصفیه آب این نوع استخرها استفاده می شود که صافی های فشاری معمولی ترین نوع 

آنهاست.

نکات کلی ایمنی ساختمان استخرهای شنا 
رعایت ایمنی در استخرهای شنا، امری مهم و حیاتی است. بعضی از نکات ایمنی باید در زمان 
طراحی و ساخت استخر و بعضی نکات در زمان بهره برداری و استفاده از استخر رعایت شوند. 

بعضی از این نکات مهم عبارت است از: 
 تمامی قسمت های کف، دیوار، بدنه و سایر سطوح داخل استخر باید دارای گوشه های گرد و 

بدون لبۀ تیز باشد. 
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 در نقاطی که عمق استخر تغییر می کند، باید مقدار عمق در کنار دیوار استخر نوشته شود. 
همچنین عمق استخر در زیر سکوی شیرجه باید متناسب با ارتفاع سکو باشد و از سه متر کمتر 

نباشد. 
 استفاده از پنل های گچی برای ساخت سقف کاذب در استخرها ممنوع است. 

کانال  یا  و  لوله، سینی  داخل  از  و  باشد  رنگ بندی مشخص  دارای  باید  تمامی سیم کشی ها   
مناسب عبور داده شود. 

 نصب هواکش به منظور تهویه مناسب در محل استخرهای سرپوشیده الزامی است. 
 احداث فضایی به عرض حداقل 2 متر در حاشیه استخرهای سرپوشیده و ٤ متر در حاشیه 
استخرهای سرباز شنا برای تردد کارگران و تعمیرکاران، استراحت شناگران و نظارت ناجیان غریق 

ضروری است. 
 نصب تابلو نشان دهنده عمق در محل و فواصل مناسب در اطراف استخر الزامی است. 

که  باشد  رنگی  به  و همچنین  باشد  غیرلغزنده  از جنس  باید  استخر  لبه های  پوشش   مصالح 
محدودۀ خطر مشخص گردد. 

 پوشش داخلی کاسۀ استخر باید با سطوح صاف پوشانده شود، به گونه ای که تحت تأثیر عوامل 
شیمیایی )مانند کلر محلول در آب( آسیب نبیند، به سهولت تمیز شود و در تماس با بدن، ایمنی 

الزم در برابر خطرات فراهم باشد. 
باید در محل  و  استخرهای سرپوشیده ممنوع است  پریزها در محوطه داخلی  و   نصب کلید 
خشک و خارج از محیط استخر نصب شود. تمامی کابل ها و اتصاالت و متعلقات برقی که در درون 

آب قرار دارند، باید از نوع ضدآب باشد. 
 چنانچه برای روشن کردن آب استخر از چراغ های برق در داخل استخر استفاده می شود، باید 
به منظور پیشگیری از برق گرفتگی شناگران، ضمن استفاده از وسایل استاندارد، تمام نکات ایمنی 
رعایت شود، زیرا خطر برق گرفتگی بسیار جدی است. تمام چراغ های نصب شده در داخل آب 
باید حداکثر با ولتاژ 12 ولت و از نوع ضدآب باشد و در محلی نصب گردند که احتمال برخورد 

افراد و اشیا با آنها نباشد. 
 از قرار دادن و تجمع ابزارآالت در اطراف استخر باید اجتناب نمود. 

 کارگرانی که در محل استخرها فعالیت دارند، باید از کفش مخصوصی استفاده نمایند که مانع 
از لیز خوردن آنها گردد. 

در اطراف استخرها از کف پوش ها و مصالحی استفاده شود که از سرخوردن افراد جلوگیری کند. 
 در صورت استفاده از نور طبیعی در استخرها، باید از پرده، شیشه های رنگی و یا کرکره استفاده 

نمود تا از انعکاس و خیره کنندگی نور در داخل استخرها جلوگیری شود. 
 وسایل کمک های اولیه، باید همواره در محل استخرها موجود باشد. 

 در دیوارها و سقف استخرهای شنا باید از مصالح جاذب سروصدا استفاده نمود. این مواد باید 
در برابر تخریب ناشی از تأثیرات مواد شیمیایی و رطوبت مقاوم باشند. 

 چراغ های روشنایی در قسمت دوش ها و سرویس های بهداشتی باید از نوع ضدآب باشند. 
 سرویس های بهداشتی، دوش ها، رختکن و دیگر قسمت ها، باید به سیستم تهویه مناسب تجهیز 

شوند. 
 تمامی وسایل و اتصاالت فلزی و متعلقات آنها و همچنین نردبان ها، دستگیره ها و غیره باید 

دارای پوشش های ضدزنگ باشند. 
 استخر باید مجهز به یک خط تلفن و همچنین شماره تلفن های بیمارستان ها و اورژانس باشد. 
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 آیین نامۀ مقررات بهداشتی استخرهای شنا:

مواد آیین نامه

کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصي که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداري و فروش و وسایط نقلیه 
حامل مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي و اماکن عمومي اشتغال دارند مؤظف اند دوره ویژه 
بهداشت عمومي را به ترتیبي که معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعیین و اعالم مي نماید گذرانده 

و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

مدیریت و یا تصدي و اشتغال به کار در هریک از کارگاه ها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیه 
موضوع این آیین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

استخدام یا به کارگیري اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آیین نامه در هریک از کارگاه ها 
و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است. 

اشخاصي مانند صندوق دار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آیین نامه شاغل 
بوده لیکن با مواد غذایي، آرایشي و بهداشتي ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 1 

و 2 آن مستثني مي باشند. 

کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصي که مشمول ماده 1 این آیین نامه مي باشند مؤظف اند کارت 
معاینه پزشکي معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند. 

را  آنان  کارفرمایان مؤظف اند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت معاینه پزشکي 
از اعتبار آن در محل کسب نگهداري نمایند.  مالحظه و ضمن اطمینان 

یا مراکز بهداشتي و درماني شهري و  از طرف مراکز بهداشت شهرستان  کارت معاینه پزشکي منحصراً 
روستایي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق 
براي پزندگان، اغذیه، ساندویچ، بستني و آبمیوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها 
و کارخانجات تولید مواد غذایي و بهداشتي فاسدشدني ٦ ماه و براي سایر مشاغل موضوع این آیین نامه 

حداکثر یک سال مي باشد. 

متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه مؤظف اند 
رعایت کامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل کار خود را نموده و به دستوراتي که از طرف بازرسین 

بهداشت داده مي شود عمل نمایند. 

متصدیان اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آیین نامه مؤظف اند براي هریک از شاغلین 
خود جایگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند. 

هر کارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شست وشو و استحمام اختصاصي مي باشد. 

جعبه کمک هاي اولیه با مواد و وسایل موردنیاز در محل مناسب نصب گردد. 

استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آیین نامه در حین کار ممنوع است. 

فروش و عرضه سیگار در کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محل هاي موضوع این آیین نامه ممنوع 
است. 

فروش سیگار به افراد کمتر از 1٨ سال در اماکن و مراکز موضوع این آیین نامه ممنوع است. 
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و  مراکز  و  اماکن  و  کارخانجات  کارگاه ها،  عمومي  محوطه هاي  در  دخانیاتي  محصوالت  هرگونه  مصرف 
است.  ممنوع  آیین نامه  این  موضوع  محل هاي 

متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محل هاي موضوع این آیین نامه مسئول اجراي مفاد ماده 1٥ بوده 
دخانیات  مصرف  از  دید  معرض  در  و  مناسب  نقاط  در  هشداردهنده  تابلوهاي  نصب  مؤظف اند ضمن  و 

جلوگیري کنند. 

متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره 1 مي توانند محل مشخصي را که کاماًل از محل هاي 
معمولي و عمومي جدا باشد جهت افرادي که مي خواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند.

کف ساختمان باید داراي شرایط زیر باشد: 
الف( از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شست وشو باشد. 

ب( داراي کف شور به تعداد موردنیاز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توري ریز روي آن الزامي است.
ت( داراي شیب مناسب به طرف کف شور فاضالب رو باشد. 

جوندگان  و  حشرات  ورود  از  که  باشد  طوري  و  بوده  مقاوم  مصالح  از  سقف  تا  کف  از  دیوار  ساختمان 
آورد. به عمل  جلوگیري 

سطح دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد. 

پوشش دیوارها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط به نوع کار و برحسب مشاغل مختلف به شرح 
باشد. ذیل  تبصره هاي 

پوشش بدنه دیوار کارگاه هاي تهیه موادغذایي، آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد غذایي، میوه و سبزي فروشي، 
کارخانجات  و  کارگاه ها  مورد  در  و  زیر سقف  تا  کف  از  باید  رختشوي خانه  دستشویي،  مستراح،  حمام، 
تولیدي مواد غذایي تا ارتفاع حداقل چهار متر کاشي یا سرامیک و دیوار کارخانجات از ارتفاع چهار متر به 

باال مي تواند از سیمان صاف و صیقلي به رنگ روشن باشد.

سقف باید صاف، حتي االمکان مسطح، بدون ترک خوردگي و درز و شکاف و همیشه تمیز باشد. 

قابل  از جنس  باید  نوع محل طبخ و همچنین گرم خانه و دوش حمام  پوشش سقف آشپزخانه ها و هر 
شست وشو و به رنگ روشن باشد. 

وضع درها و پنجره ها باید داراي شرایط زیر باشد: 
قابل  و  زنگ زدگي  و  شکستگي  و  ترک خوردگي  بدون  و  سالم  مقاوم،  جنس  از  پنجره ها  و  درها  الف( 

شست وشو بوده و همیشه تمیز باشد. 
ب( پنجره بازشو باید مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي که از ورود حشرات به داخل اماکن 

جلوگیري نماید. 
ج( درهاي مشرف به فضاي باز باید مجهز به توري سالم و مناسب و همچنین فنردار باشد به طوري که از 

ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیري نماید. 

آب مصرفي باید مورد تأیید مقامات بهداشتي باشد. 

)و  داراي سیستم جمع آوري  باید  آیین نامه  این  مشمول  کارخانجات  و  کارگاه ها  و  مراکز  و  اماکن  کلیه 
در مورد هتل ها و کارگاه ها و کارخانجات سیستم تصفیه( و دفع بهداشتي فاضالب مورد تأیید مقامات 

باشند.  بهداشتي 
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هدایت و تخلیه هرگونه فاضالب و پساب تصفیه نشده اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات مشمول این 
آیین نامه به معابر و جوي و انهار عمومي اکیداً ممنوع مي باشد. 

براي کارگران باید دستشویي و توالت مجزا و مجهز به شیر آب گرم و سرد و با شرایط الزم بهداشتي در 
محل مناسب و به تعداد موردنیاز به شرح ذیل وجود داشته باشد. 

ـ 1 نفر کارگر 1 توالت و 1 دستشویي  1ـ  ٥ 
ـ ٦ نفر، به ازای هر 10 نفر 1 توالت و 1 دستشویي )2٥ نفر از هرکدام ٣ دستگاه(  2ـ  2٥ 

ـ 2٦ نفر، به ازای هر 1٥ نفر 1 توالت و 1 دستشویي )100 نفر از هرکدام ٧ دستگاه(  ٣ـ  ٥٥ 
٤ـ  11٥ـ ٥٦ نفر، به ازای هر 2٥ نفر 1 توالت و 1 دستشویي )2٥0 نفر از هرکدام 1٣ دستگاه( 

٥  ـ  از 2٦٦ نفر به باال به ازای هر ٣0 نفر اضافي 1 توالت و 1 دستشویي 

وجود توالت و دستشویي به شرح مفاد ماده 2٥ و بندهاي 1 تا ٦ آن براي کارگران مرد و کارگران زن 
به صورت کاماًل جدا و مستقل از هم اجباري است.

عرضه و فروش مواد غذایي آماده مصرف از قبیل ساندویچ، کباب، آش، غذاهاي پخته، غذاهاي فاسدشدني، 
انواع تنقالت و خشکبار و  شربت آالت و نوشیدني هاي فله، ترشیجات و شور و خیارشور، شیریني جات، 

آجیل فله و امثال آنها به صورت دوره گردي ممنوع است. 

تهویه مناسب یاد به نحوي صورت گیرد که همیشه هواي داخل اماکن سالم، تازه، کافي و عاري از بو باشد. 

در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل اماکن نباید بیشتر از ٣0 درجه سانتي گراد باشد. 

شدت روشنایي نور طبیعي یا مصنوعي در آشپزخانه 100 تا 200 لوکس، آرایشگاه 200 تا ٥00 لوکس، 
نانوایي 100 تا ٣00 لوکس، محل هاي فراوري و تولید و بسته بندي 1٥0 تا 200 لوکس )بسته به نوع 
کار( و در محوطه عمومي و انبار مراکز و اماکن کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آیین نامه باید حداقل 
100 لوکس و در راهرو، سرسرا، رختکن، توالت، دستشویي و حمام ها باید بین ٥0 تا 1٥0 لوکس باشد. 

براي جلوگیري از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالي باید پیش بیني هاي الزم با توجه به حجم کار و 
نوع فعالیت و تعداد کارگران به عمل آید. 

کارگاه ها و کارخانجات تولیدي مواد غذایي و بهداشتي مشمول این آیین نامه و همچنین هتل ها و متل ها 
موقت،  نگهداري  جمع آوري،  بهداشتي  کاماًل  به طریقه  همواره  را  تولیدي  زباله  موظف اند  آنها  امثال  و 

باشد.  بهداشتي  مقامات  آنها موردتأیید  اقدامات  به طوري که  نمایند  و دفع  حمل و نقل 

زباله دان درپوش دار، زنگ نزن، قابل شست وشو، قابل حمل و با حجم مناسب و تعداد کافي موجود باشد. 

زباله دان باید مجهز به کیسه زباله و در محل مناسبي قرار گرفته و اطراف آن همواره تمیز باشد. 

اماکن و  نباید در داخل  مگس، پشه، و سایر حشرات، سگ، گربه و موش و سایر حیوانات به هیچ وجه 
شوند.  دیده  کارخانجات  و  کارگاه ها 

تهیه،  با محل هاي  به هیچ وجه  اینکه  بر  مشابه، مشروط  و محل هاي  کارخانجات  در  نگهبان  وجود سگ 
تولید، نگهداري و توزیع مواد غذایي و افراد شاغل در این قسمت ها در ارتباط و تماس نباشد بالمانع است.

نقشه کلیه ساختمان هاي اماکن عمومي و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آیین نامه به منظور 
انطباق با موازین بهداشتي قبل از اجرا باید به تصویب مقامات مسئول برسد. 
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نگهداري هرگونه وسایل اضافي و مستهلک و مستعمل و مواد غذایي غیرقابل مصرف و ضایعات در محل 
کار ممنوع است. 

نصب دستگاه کلرزني و سیستم تصفیه آب در استخرهاي شنا الزامي است و کلر باقي مانده و pH آب 
مراجعه  هنگام  به  و  ثبت  مخصوص  دفتر  در  و  اندازه گیري  کافي  دفعات  به  و  روزانه  مي بایست  استخر 

گردد.  ارائه  کنترل  براي  محیط  بهداشت  بازرسین 

مقامات  نظر  )حسب  لیتر  در  میلي گرم   ٣/٥ تا   1 بین  مي بایست  استخر  آب  در  باقي مانده  کلر  میزان 
بهداشتي( و pH آن حدود ٧/2 تا ٨ و باالخره مشخصات فیزیکي، شیمیایي و باکتریولوژیکي آن مطابق 

باشد.  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ضوابط 

درجه حرارت آب در استخر سرپوشیده باید حدود 2٥ درجه سانتي گراد باشد و درجه حرارت هواي اطراف 
استخر نباید بیش از ٥ درجه سانتي گراد گرم تر و یا یک درجه سانتي گراد سردتر از آب استخر باشد. 

حداقل مساحت موردنیاز براي هر شناگر در استخرهاي مخصوص شناگران )با عمق متوسط حدود ٨/1 
متر( معادل 1/٥ متر مربع و در استخرهاي آموزشي )با عمق متوسط حدود 1 متر( برابر 1/٨ متر مربع 

مي باشد. 

در استخرهاي چندمنظوره الزم است مساحت موردنیاز براي هر نفر در هر قسمت براساس نوع بهره برداري 
از همان قسمت محاسبه و اعمال شود. 

کاماًل  را  خود  بدن  و  گرفته  دوش  استخر  محوطه  از  خروج  هنگام  به  و  ورود  از  قبل  بایستي  شناگران 
مي باشد.  استخر  مدیر  به عهده  آن  اجراي  مسئولیت  نمایند.  شست وشو 

استخر باید مجهز به دوش آب گرم و سرد بوده و حداقل تعداد آن به تناسب مدت زمان استفاده در هر 
نوبت استخر به شرح زیر باشد: 

الف( براي هر نوبت 2 ساعته، به ازای هر ٥ نفر شناگر یک دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم 
ب( براي هر نوبت ٣ ساعته، به ازای هر ٧ نفر شناگر یک دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم 
ج( براي هر نوبت ٤ ساعته به ازای هر 10 نفر شناگر یک دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم 
د( براي هر نوبت ٦ ساعته، به ازای هر 20 نفر شناگر یک دستگاه دوش بهداشتي آب سرد و گرم 

به ازای هر ٤0 نفر شناگر باید یک دستگاه مستراح با شرایط کاماًل بهداشتي وجود داشته باشد. 

به ازای هر ٧٥ نفر شناگر باید حداقل یک دستگاه دستشویي مجهز به آب سرد و گرم با شرایط کاماًل 
باشد.  داشته  وجود  بهداشتي 

رختکن باید داراي وسعت کافي و متناسب با تعداد کمدها بوده و موازین بهداشت عمومي در آن رعایت 
گردد. 

به ازای هر شناگر در هر نوبت استفاده از استخر باید جایگاه محفوظ و مناسب براي حفظ لباس شناگران 
وجود داشته باشد. 

توزیع و استفاده از وسایلي مانند مایو، حوله، کاله، دمپایي، پیش بند، لنگ، تیغ، برس و امثال آنها به صورت 
مشترک در حمام ها و آرایشگاه ها و استخرهاي شنا و محل هاي مشابه ممنوع و مسئولیت آن متوجه مدیر 

و متصدي مکان مي باشد. 



٨0

مواد آیین نامه

حوضچه محتوي ماده ضدعفوني کننده به منظور ضدعفوني پاي شناگران به نحوي تعبیه گردد که شناگران 
بعد از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه استخر الزاماً از داخل آن عبور نمایند. 

پوشش سطح محوطه اطراف استخر عالوه بر شرایط مندرج در ماده 1٦ این آیین نامه به نحوي باشد که 
موجب لغزندگي و بروز حادثه براي شناگران نشود. ضمناً شست وشو و ضدعفوني مرتب محوطه استخر 

الزامي است. 

ابعاد و مشخصات فني ساختمان استخر و تجهیزات و تأسیسات آن باید مطابق نقشه مصوب سازمان هاي 
مسئول مربوطه باشد. 

الزم است آب سرد کن مناسب و به تعداد کافي براي استفاده شناگران در محوطه استخر وجود داشته باشد. 

شرایط بهداشتي بوفه و رستوران موجود در محوطه استخر مشمول مواد مربوطه مندرج در فصل پنجم 
این آیین نامه مي باشد. 

وضعیت ساختماني و شیب بندي موج شکن و سرریز استخر باید به  نحوي باشد که مانع برگشت آب به  داخل 
استخر شود.

حضور نجات غریق واجدشرایط و متناسب با تعداد شناگردان در محوطه استخر الزامي است. 

وجود وسایل نجات غریق از قبیل چوب، تیرک، لوله عصایي شکل، حلقه نجات، تیوب، طناب و سایر وسایل 
موردنیاز در محل استخر الزامي است. 

 دـ استانداردهای خروجی فاضالب )به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب( 

تعاریف
این استاندارد به استناد ماده ٥ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و با توجه به ماده )٣( همین 
آیین نامه و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نیرو؛ صنعت، معدن و 
تجارت؛ کشور و کشاورزی توسط سـازمان حفاظت محیط زیست تدوین و تهیه گردیده است. 

در این استاندارد تعاریف و اصالحاتی که به کار رفته است به شرح ذیل می باشند. 
1 آب سطحي: عبارت است از آب هاي جاري فصلي یا دائمي، دریاچه هاي طبیعي و مصنوعي 

و تاالب ها.
2 چاه جاذب: عبارت است از حفره یا گودالي که قابلیت جذب داشته و کف آن تا باالترین سطح 

ایستابي حداقل ٣ متر فاصله داشته باشد.
3 ترانشه جذبي: عبارت است از مجموعه اي از کانال هاي افقي که فاضالب به منظور جذب در 

زمین به آنها تخلیه شده و فاصله کف آنها از باالترین سطح ایستابي حداقل ٣ متر باشد.
4 کنارگذر: کانالي است که فاضالب را بدون عبور از بخشي از تصفیه خانه یا کل آن به بخش 

دیگر و یا کانال خروجي هدایت کند.
5 نمونه مرکب: عبارت است از تهیه یک نمونه 2٤ ساعته از نمونه هایي که با فواصل زماني 

تهیه شده اند. حداکثر ٤ ساعت 
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مالحظات کلي
1 تخلیه فاضالب ها باید براساس استانداردهایي باشد که به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها 
بیان مي شود و رعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروري است.

2 مسئولین منابع آلوده کننده باید فاضالب هاي تولیدي را با بررسي هاي مهندسي و استفاده از 
تکنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استانداردها تصفیه نمایند. 

3 اندازه گیري غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضالب ها باید بالفاصله پس از آخرین 
واحد تصفیه اي تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد.

باید  از تأسیسات تصفیه فاضالب  با استانداردهاي اعالم شده قبل  اندازه گیري جهت تطبیق   4
برمبناي نمونه مرکب صورت گیرد. در سیستم هایي که تخلیه ناپیوسته دارند، اندازه گیري در طول 

زمان تخلیه مالک خواهد بود. 
به صورت  باید  از دفع  تأسیسات تصفیه فاضالب قبل  تولیدشده در  لجن و سایر مواد جامد   5

گردد. زیست  آلودگي محیط  موجب  نباید  مواد  این  نهایي  تخلیه  و  تصفیه شده  مناسب 
6 فاضالب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و به نحوي وارد آب هاي پذیرنده گردد که حداکثر 

اختالط صورت گیرد. 
7 فاضالب خروجي نباید داراي بوي نامطبوع بوده و حاوي کف و اجسام شناور باشد.

٨ رنگ و کدورت فاضالب خروجي نباید ظواهر طبیعي آب هاي پذیرنده و محل تخلیه را به طور 
محسوس تغییر دهد.

٩ روش هــاي ســنجش پارامترهــاي آلوده کننــده بــر مبنــاي روش هــاي ذکــر شــده در کتــاب 
»Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater« خواهد بود.

10 استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهاف تانک با به کارگیري چاه ها و یا ترانشه هاي جذبي 
از ٣ متر مي باشد،  زیرزمیني کمتر  از سطح آب هاي  ترانشه  یا  فاصله کف چاه  در مناطقي که 

است. ممنوع 
11 ضمن رعایت استانداردهاي مربوطه خروجي فاضالب ها نباید کیفیت آب را براي استفاده هاي 

منظورشده تغییر دهد.
حد  تا  آلوده کننده  مواد  غلظت  رسانیدن  به منظور  خام  یا  تصفیه شده  فاضالب  رقیق کردن   12

استانداردهاي اعالم شده قابل قبول نمي باشد.
13 استفاده از روش هاي تبخیر فاضالب ها با کسب موافقت سازمان حفاظت محیط زیست مجاز 

است.
14 استفاده از کنارگذر ممنوع است، گذرگاه هایي که صرفاً جهت رفع اشکال واحدهاي تصفیه اي 
به کار رفته و یا در زمان جمع آوري توأم فاضالب شهري و آب باران مورد استفاده قرار مي گیرند، 
تا  گردد  بهره برداري  و  احداث  طراحي،  گونه اي  به  باید  فاضالب  تصفیه  تأسیسات  است.  مجاز 
پیش بیني هاي الزم جهت به حداقل رسانیدن آلودگي در مواقع اضطراري از قبیل شرایط آب و 

هوایي نامناسب، قطع برق، نارسایي تجهیزات مکانیکي و... فراهم گردد.
نباشد، مي توانند  استانداردها  این  از  آنها بیش  آلودگي فاضالب هاي  از صنایع که  15 آن دسته 

نمایند. با کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع  را  فاضالب خود 

قانون مدیریت پسماند
ماده 1: جهت تحقق اصل پنجاهم )٥0( قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و به منظور حفظ 
محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها 
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مستلزم  آنها  بر  قانون  شمول  که  غیردولتي  عمومي  نهادهاي  و  دولتي  نهادهاي  و  مؤسسات  و 
ذکر نام مي باشد و کلیه شرکت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقي و حقوقي، موظف اند مقررات و 

سیاست هاي مقرر در این قانون را رعایت نمایند. 
ماده 2: عبارات و اصطالحاتي که در این قانون به کار رفته است،  داراي معاني زیر مي باشد:  

الف( سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ب( پسماند
به مواد جامد، مایع و گاز )غیر از فاضالب( گفته مي شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از 
فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده ،  زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم مي شوند: 
1 پسماندهاي عادي: به کلیه پسماندهایي گفته مي شود که به صورت معمول از فعالیت هاي 
زباله هاي خانگي و  از قبیل  تولید مي شود،  آنها  از  انسان ها در شهرها، روستاها و خارج  روزمره 

ساختماني. نخاله هاي 
از  ناشي  زیان آور  و  عفوني  پسماندهاي  کلیه  به  )بیمارستاني(:  پزشکي  پسماندهاي   2
بیمارستان ها، مراکز بهداشتي، درماني، آزمایشگاه هاي تشخیص طبي و سایر مراکز مشابه گفته 

است. خارج  تعریف  این  شمول  از  بیمارستاني  خطرناک  پسماندهاي  سایر  مي شود. 
3 پسماندهاي ویژه: به کلیه پسماندهایي گفته مي شود که به دلیل باال بودن حداقل  یکي از 
خواص خطرناک، از قبیل سمیت، بیماري زایي، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به 
مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشکي و نیز بخشي از پسماندهاي عادي، 

صنعتي، کشاورزي که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهاي ویژه محسوب مي شوند.
بخش کشاورزي  در  تولیدي  فعالیت هاي  از  ناشي  پسماندهاي  به  پسماندهاي کشاورزي:   4
گفته مي شود از قبیل فضوالت، الشه حیوانات )دام، طیور و آبزیان( محصوالت کشاورزي فاسد 

غیرقابل مصرف.  یا 
5 پسماندهاي صنعتي: به کلیه پسماندهاي ناشي از فعالیت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي 
پاالیشگاهي صنایع گاز، نفت و پتروشیمي و نیروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبیل براده ها، 

سرریزها و لجن هاي صنعتي. 

ج( مدیریت اجرایي پسماند
شخصیت حقیقي یا حقوقي است که مسئول برنامه ریزي، ساماندهي، مراقبت و عملیات اجرایي 
مربوط به تولید، جمع آوري، ذخیره سازي، جداسازي ، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها 

و همچنین آموزش و اطالع رساني در این زمینه مي باشد. 
1 دفع: کلیه روش هاي از بین بردن یا کاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن 

بهداشتي، زباله سوزي. 
2 پردازش: کلیه فرایند هاي مکانیکي، شیمیایي، بیولوژیکي که منجر به تسهیل در عملیات دفع 

گردد.
پسماند پزشکي: به کلیه پسماندهاي تولیدشده در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني 
)نظیر بیمارستان ها، پلي کلینیک ها، درمانگاه ها، سازمان انتقال خون، مطب ها، خانه هاي بهداشت 
مي شود.  گفته  پزشکي  پسماند  طبي،  تشخیص  آزمایشگاه هاي  و  پزشکي  تحقیقات  مراکز  و...(، 
پسماند تولیدشده در اثر فعالیت هاي درماني در منازل مانند تزریق انسولین، دیالیز و... نیز در 
گروه پسماند پزشکي قرار مي گیرند. در برخي موارد از واژه هاي دیگر از جمله »پسماند بهداشتي 
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درماني« و »زباله بیمارستاني« براي توصیف این نوع پسماند استفاده شده است.
پسماندهاي عفوني و پسماندهاي شیمیایي بایستي در کیسه زباله مقاوم زردرنگ جمع آوري و در 

مخزن زردرنگ داراي عالمت مخصوص، قابل شست وشو و ضدعفوني، نگهداري شوند. 
زباله هاي نوک تیز و برنده صرف نظر از اینکه آلودگي داشته یا نداشته باشد در جعبه یا محفظه 
مقاوم )S. B( مخصوص جمع آوري گردد ظروف جمع آوري این اجسام باید ضد سوراخ شدن بوده 
و درپوش مناسب داشته باشد و جنس این ظروف به قدري سخت و نشت ناپذیر باشد که نه فقط 
اجسام برنده و نوک تیز بلکه هرگونه بقایاي آبگونه هاي موجود در سرنگ ها را در خود نگه دارد. 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اتفاق  به  که  ضوابطي  برابر  رادیواکتیو،  و  پرتوزا  پسماندهاي 
پزشکي و سازمان انرژي اتمي تهیه و اعالم خواهد شد زیر نظر مسئول فیزیک بهداشت مدیریت 

خواهد شد. 
زباله هاي معمولي یا شبه خانگي بایستي در کیسه زباله مقاوم مشکي رنگ جمع آوري و در مخزن 

آبي رنگ قابل شست وشو و ضدعفوني، نگهداري شود. 

برخي از مالحظات که در جداسازي پسماندهاي بهداشتي درماني باید مورد توجه قرار 
گیرد به شرح زیر است:

 پسماند عادي پس از تفکیک باید وارد جریان پسماند اجتماع شده و همراه آنها جمع آوري و 
دفع شود.

 پسماند نوک تیز و برنده باید در جعبه ایمن که در مقابل سوراخ شدن مقاوم است، جمع آوري 
شود. این ظروف همچنین باید غیرقابل نشت بوده و به نحوي طراحي شوند که خارج کردن اشیا 
از داخل آنها به راحتي امکان پذیر نباشد. بر روي این ظروف باید عالمت بین المللي مواد عفوني و 
عبارات »خطر« و »فقط پسماند نوک تیز و برنده« حک شود. جعبه ایمن باید از جنس پالستیک 

مقاوم در برابر نشت و سوراخ شدگي به رنگ زرد با درب قرمز ساخته شود.
 بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که متداول ترین علل جراحت کادر درماني با سوزن سرنگ، 
سرپوش گذاشتن بر روي سوزن با دو دست، جداسازي سوزن از سرنگ و عدم دقت در دفع فوري 
سرنگ مصرف شده در جعبه ایمن است. بر این اساس، سرنگ هاي مصرف شده باید به طور کامل 
به همراه سایر پسماندهاي نوک تیز و برنده فوراً به داخل جعبه ایمن دفع شوند و براي سرپوش 

گذاشتن بر روي سوزن سرنگ باید از روش یک دستي استفاده گردد. 
 سوزن ست سرم باید با دقت از سایر بخش هاي آن جدا شده و در جعبه ایمن دفع گردد و سایر 

بخش هاي آن در کیسه پسماند عادي دفع شود.
 بر روي کیسه و ظروف پسماند عفوني باید عالمت بین المللي مواد عفوني درج شود.

 پسماند بسیار عفوني باید حتي المقدور به سرعت با اتوکالو استریلیزه شوند. این امر مستلزم 
بسته بندي آنها در کیسه هاي مقاوم در برابر اتوکالو کردن است.

 اگر مقدار پسماند دارویي و شیمیایي تولیدشده ناچیز باشد، مي توان آنها را همراه با پسماند 
عفوني جمع آوري نمود، در غیر این صورت باید در دسته اي جداگانه جمع آوري شوند.

 هـ ـ ایمنی در ساختمان مراکز پیش از دبستان
استفاده از ساختمان هاي معمولي و مسکوني براي احداث مهدکودک ها و مراکز پیش از دبستان و 
عدم رعایت شرایط ایمني و تأمین راه فرار کودکان موجب مي شود که در صورت بروز حوادثي از 
قبیل زلزله، آتش سوزي، بارندگي هاي شدید، مخاطرات جبران ناپذیري براي کودکان فراهم سازد. 
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از این رو رعایت موارد ضروری در تأمین ایمنی این دسته مراکز در کاهش آسیب های ناشی از 
حوادث، بسیار اهمیت دارد. بعضی از مواردی که در صورت توجه به آن می توان محیط ایمن تری 

برای کودکان ایجاد نمود به شرح زیر است:

جدول 1 ـ ایمنی ساختمان مراکز پیش از دبستان

مواردردیف

ساختمان و مصالح به کار رفته در آن، در برابر آتش سوزی مقاومت الزم را دارا باشند.1
تمام طبقات ساختمان باید دارای مسیر خروج اضطراری برای تخلیه ساکنین باشد.2

٣
اتاق ها و کالس ها به طرف بیرون باز شود تا در صورت هجوم کودکان هنگام  درب 

باز شود. به راحتي  درب  آتش سوزي،  مانند  حوادثي 
دستگیره درب ها، مناسب و سالم باشد. ٤

٥
به منظور پیشگیري از زنگ زدگي و لق شدن و افتادن درها، هر چند وقت یک بار باید 
دستگیره درها، چفت و بست دستگیره هاي شیشه پنجره ها و لوالي در چک شود. به 

خصوص لوالها در صورت نیاز روغن کاري شود.

٦
اتاق ها، فاقد ترک و درز در سقف و دیوارها باشد. زیرا ممکن است باعث ریزش ناهنگام 

تکه هاي بزرگ بر سر افراد شود. 

٧
نباشد که باعث سرخوردن و  لیز  اتاق ها و راهروهای بدون فرش،  موزائیک هاي کف 

نشود.  حادثه  ایجاد 

٨
از  پیش  مراکز  در  کودکان  اتاق  با  مرتبط  تراس  و  بالکن  هرگونه  وجود  صورت  در 

باشند. مطمئن  بالکن  درب  دائمی  قفل بودن  از  حتماً  دبستان، 
کلیه نقاط پرتگاهی و مسیرهای خروج باید به نرده محافظ مجهز باشند.٩

ارتفاع پنجره از زمین 1/٥ متر باشد.10

11
تمام پنجره های مشرف به حیاط یا خیابان باید دارای حفاظ نرده ای با قابلیت باز شدن 

در مواقع اضطراری باشند.
عرض راهروها حداقل ٦0 سانتي متر باشد؛ بهتر است عرض راهروها، 2 متر باشد.12

1٣
حداکثر ارتفاع پله ها در مهدکودک ها، 1٨ سانتي متر و حداقل عرض آن ٣0 سانتي متر 

و طول آن 1/٣0 متر باشد.

1٤
در هر دو طرف پلکان باید حفاظت و دست اندازي به ارتفاع٨0 سانتي متر و با استحکام 

کامل پیش بیني شود که اطفال بتوانند در موقع صعود و نزول از آنها استفاده کنند.

1٥
نقاط ایمن در برابر زلزله، در مراکز پیش دبستان مشخص باشد و این محل ها برای 

باشند. کودکان و مربیان شناخته شده 

1٦
برای کودکان و مربیان مراکز پیش از دبستان، حداقل یک بار در سال آموزش و مانور 

شرایط اضطراری گذاشت.
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1٧
سیم کشي برق مراکز پیش از دبستان به روش توکار باشد. فاصله کلید و پریزها از کف 

ساختمان باید بین 110 تا 120 سانتی متر باشد.

1٨
 120 تا   110 از  )کمتر  دارد  قرار  دیوارها  از  پایینی  ارتفاع  در  برق  پریزهای  اگر 

سانتی متر( الزم است به وسیله درپوش های ایمنی مسدود شوند.

1٩

مجهز  بهداشتي  خدمات  اتاق  داراي  باید  دبستان  از  پیش  مرکز  یا  مهدکودک  هر 
به تجهیزات کامل جهت انجام فعالیت هاي بهداشتي و تغذیه اي )معاینات بهداشتي 
اولیه در  بینایي سنجي، شنوایي سنجي، کمک هاي  درماني کودکان شامل بیماریابي، 

مواقع بروز حادثه و... ( باشد. 

آشپزخانه
آشپزخانه ها بخشی از مراکز پیش از دبستان هستند. آشپزخانه ها دارای اجاق گاز و آبگرمکن هستند 
که رعایت نکات ایمنی را در این اماکن نسبت به بقیه نقاط مهدکودک از اهمیت بیشتری برخوردار 

می کند. تعدادی از نکاتی که در آشپزخانه باید به آن توجه داشت در ادامه اشاره شده است:

جدول 2ـ نکات ایمنی در آشپزخانه

مواردردیف

1
از نصب اجاق در محیط های کوچک و دربسته که امکان خارج شدن گازهای به وجود آمده از 

سوخت نیست، خودداری کنید.

اجاق را در مسیر وزش باد نصب نکنید.2

٣

بر روی محل اتصال دو سر شیلنگ به لوله کشی اجاق گاز باید از بست مناسب استفاده شود.

 

طول شیلنگ نباید از 1/٥ متر بیشتر باشد.٤

پس از نصب اجاق با کف صابون محل اتصال دو سر شیلنگ را از نظر نشت گاز تست نمایید.٥
از سر رفتن غذا بر روی اجاق جلوگیری نمایید.٦

هنگام شست وشوی سینی های اطراف مشعل ها از سیم ظرف شویی استفاده نکنید. برای این ٧
منظور از پارچه نم دار همراه با مواد شوینده استفاده کنید و پس از آن سینی را خشک نمایید.

مورد ٨ بار  یک  گاه  از  هر  و  بوده  اطمینان  شیر  و  ترموستات  دارای  باید  آبگرمکن ها  کلیه 
گردد. حاصل  اطمینان  آنها  کارکرد  صحت  از  تا  گیرند  قرار  آزمایش 
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مواردردیف

کلیه تعمیرات این وسایل باید به وسیله متخصصین اهل فن صورت گیرد.٩
از قرار دادن مواد قابل اشتعال در اطراف آبگرمکن ها باید جداً خودداری گردد.10

به هیچ وجه نباید از سوختی غیر از سوختی که آبگرمکن ها بر اساس آن طراحی و ساخته 11
شده اند، استفاده شود.

در هنگام روشن کردن آبگرمکن، باید چند لحظه بعد از زدن دکمه ورود سوخت به کوره، 12
آن را روشن نمود و از تجمع نفت در داخل کوره خودداری گردد.

آبگرمکن ها در مکانی نصب و مورد بهره برداری قرار گیرند که دارای حداقل رطوبت بوده تا 1٣
از زنگ زدن بدنه آنها جلوگیری به عمل آید.

جدول3ـ روش های مختلف تابش روشنایی مصنوعی 
)نمایش و درصد شار تابیده شده به سطوح(

درصد شار نوری مشخصه هاروش پخش نور
به سمت پایین

درصد شار نوری 
به سمت باال

مستقیم
0−10%

90−100%

60−90%

0−40%

40−60%

40−60%

0−40%

60−90%

90−100%

0−10%

180 135

450

10ـ٩00ـ100

نیمه مستقیم

0−10%

90−100%

60−90%

0−40%

40−60%

40−60%

0−40%

60−90%

90−100%

0−10%

180 135

450

10ـ٦0٤0  ـ٩0

مستقیم و 
غیرمستقیم

0−10%

90−100%

60−90%

0−40%

40−60%

40−60%

0−40%

60−90%

90−100%

0−10%

180 135

450

٦0  ـ٤0٤0ـ٦0

نیمه غیرمستقیم

0−10%

90−100%

60−90%

0−40%

40−60%

40−60%

0−40%

60−90%

90−100%

0−10%

180 135

450

٩0ـ٤0٦0ـ0

غیرمستقیم

   
 

0−10%

90−100%

60−90%

0−40%

40−60%

40−60%

0−40%

60−90%

90−100%

0−10%

180 135

450

100ـ10٩0ـ0

ادامه جدول 2ـ نکات ایمنی در آشپزخانه

خروجی نور به سمت باال

خروجی نور به سمت پایین
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جدول4ـ روشنایی مناسب براي قسمت هاي مختلف ساختمان مراکز پیش  از دبستان

میزان روشنایی برحسب c ـ ftمکان

کالس درس، کتابخانه، قسمت های اداری، محل اجتماعات، 
استخر، سالن ژیمناستیک 

٥0

٧0آشپزخانه

10سالن غذاخوری

10راهروها، پله ها، کریدورها، رختکن، توالت و دستشویی

جدول5 ـ درجه حرارت مناسب براي قسمت هاي مختلف ساختمان مراکز پیش ازدبستان

درجه سانتی گرادمکان

21ـ  1٨کالس درس

2٣ـ20محل تجمع عمومی

1٩ـ  1٥سالن ورزشی سرپوشیده

2٤ـ21توالت، دستشویی

٣0ـ  2٨استخر سرپوشیده

تهویه 
تهویه در هر کالس از مراکز پیش از دبستان باید ترجیحاً جداگانه باشد. به منظور خروج آلودگی 
و بوها و بدون ایجاد کوران هوا در کالس باید سیستم مکانیکی تهویه هوا، حداقل جابه جایی هوای 
معادل 1٥ـ10 فوت مکعب در دقیقه )CFM(1به ازای هر دانش آموز فراهم کند. سرعت حرکت 
هوا نباید از 2٥ فوت در دقیقه بیشتر شود و اختالف درجه حرارت دما نباید بیش از ٣ درجه 

سانتی گراد در فاصله 1/٥ متری از کف و ٦0 سانتی متری از دیوارها وجود داشته باشد.

انتخاب کولر آبی
کولرهای آبی ظرفیت هوادهی مختلفی مانند ٧000، ٦000، ٤٥00، ٣٥00، دارند، که برحسب 
مترمکعب بر ساعت یا )فوت مکعب در دقیقه( بیان می گردند و سازندگان کولر ملزم به ذکر آن در 
پالک مشخصات کاال می باشند. انتخاب کولر مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه اگر 
کولری با ظرفیت هوادهی کمتری انتخاب شود کارایی الزم را نداشته و اگر با ظرفیت هوادهی بیشتر 
انتخاب گردد، ضمن پرداخت هزینه زیادی هنگام خرید، باعث هدر رفتن انرژی و افزایش هزینه های 
مربوط به آن خواهد شد. لذا باید با در نظر گرفتن متراژ محیط، کولر مناسب آن محیط را انتخاب 

نمود. عالوه بر محل استقرار، باید منطقه نصب و همچنین افت هوادهی در کانال ها، توجه شود.
از  توصیه می شود  و  آید  به عمل  کافی  است دقت  آبی الزم  کولرهای  در نصب  الزامات نصب: 
راه اندازی  هنگام  که  است  شایع ترین خطری  برق گرفتگی  ـ  گرفت.  کمک  مجاز  سرویس کاران 
)Cubic Feet per Minote )  CFM ـ1
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کولرهای آبی، نصاب ها را تهدید می کند. مرطوب بودن این کولرها به تشدید برق گرفتگی کمک 
می کند. ـ کولر آبی باید در فضای آزاد نصب شود تا بتواند هوای مطلوب و خنک را به محیط 
داخل انتقال دهد. ـ کولر آبی را هیچ وقت نباید در محیط بسته )داخل اتاق یا مغازه( قرار داد، 
چرا که کولر، هوای مرطوب را بارها و بارها از خود عبور داده تا در نهایت باعث افزایش رطوبت 
و شرجی شدن محیط گردد. ـ کولر آبی نباید در محلی نصب شود که احتمال ورود هوای آلوده 
)ذرات گرد و غبار، گازهای زیان آور و بوهای نامطبوع( به آن وجود داشته باشد. ـ کولر آبی باید 
دست کم٣ متر از هر دهانه دودکش، فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه دهانه دودکش، دست کم2 
متر از سطح رویی کولر باالتر باشد. ـ کولر آبی باید دست کم ٣ متر از هر دهانه هواکش فاضالب 
ساختمان، فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه دهانه هواکش فاضالب، دست کم 2 متر از سطح 
رویی کولر باالتر باشد.ـ  فضای دسترسی و سرویس در اطراف کولر به میزان حداقل ٦0 سانتي متر 
در نظر گرفته شود. ـ کولرهای آبی در مکان هایي که از سایه برخوردار است عملکرد بهتری دارند، 
لذا در صورت امکان در محیط سایه نصب شوند. ـ تغذیه آب هر کولر آبی باید به وسیله شیر قطع 
و وصل مستقل انجام گیرد. ـ هرچه طول کانال در خارج ساختمان کمتر و عایق بندی آن بهتر 

باشد، هوای مطلوب تری به محیط داخل هدایت خواهد شد.

 توصیه ها و هشدارهاي ایمني در مورد وسایل گرما زا

الف( بازدید دودکش ها
دودکش ها مهم ترین نقش را در خوب سوختن و همچنین ایمنی وسایل ایفا می نمایند و شاید 

بتوان گفت که از ارکان اصلی ایمنی هر دستگاه حرارت زا سیستم دودکش آن است.
 قبل از بهره برداری از دستگاه حرارت زا مانند: بخاری ها، آبگرمکن ها، سیستم حرارت مرکزی 
و امثالهم دودکش را نظافت و از باز بودن مسیر دودکش از پشت بام تا وسیله مربوطه اطمینان 

نمایند. حاصل 
نقطه  مرتفع ترین  از  سانتی متر   ٨0 حداقل  باید  باز  فضای  به  منتهی  ناحیه  در  دودکش ها   

باشند. بلندتر  ساختمان 
 دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید مجهز به کالهک باشند تا از افتادن اجسام داخل 

دودکش و همچنین کوران هوا مصون باشند.
 دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید کاماًل محکم و مهارشده باشند تا در اثر باد و 

نبینند. فیزیکی  و آسیب  نشوند  طوفان جدا 
حتی االمکان  بایستی  باز  فضای  در  همچنین  و  وسیله  به  الحاق  ناحیه  در  دودکش ها  قطر   

شوند. نصب  خم  و  پیچ  بدون  و  مستقیم  به صورت 

ب( نکات ایمنی نصب، سرویس و بهره برداری 
 نصب وسایلی را که جدیداً خریداری شده و برای اولین بار مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت 

به نمایندگی فروش بسپارید.
 قبل از نصب بخاری ها نسبت به سرویس و رفع نقایص آنها باالخص در ناحیه سیستم سوخت رسانی 

دستگاه اقدام نمایید.
 کوره دستگاه ها را حتماً نظافت کنید.

 حتی االمکان وسایل گرمازا را در فاصله یک متر از دودکش مربوطه نصب نمایید.
 وسایل گرمازا مانند بخاری ها را در نزدیکی و تماس نزدیک با پرده ها و سایر اجسام قابل اشتعال 
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نصب نکنید.
 بخاری های نفتی را حتماً روی سینی مخصوص قرار دهید تا در صورت نشت احتمالی نفت 

نگردد. آلوده  محیط 
نفتی و دیگر وسایل گرمازا بدون رعایت  آبگرمکن های  نفتی و  از گازسوز کردن بخاری های   

نمایید. خودداری  سازنده  کارخانه  دستورات 
 باک نفت بخاری ها را در زمان روشن بودن پر نکنید.

 در وسایل نفتی از سوخت دیگری استفاده نکنید.
 حرارت دستگاه را با توجه به حجم محیط تنظیم کنید.

 در زمان استفاده از بخاری ها تمام درها و پنجره ها را نبندید و مسیری را برای ورود هوای تازه 
به محیط باز بگذارید تا اکسیژن سوخته شده توسط وسیله جایگزین گردد.

 پس از نصب بخاری های گازی و اطمینان از عملکرد صحیح آنها مراقب باشید که شیر فلکه گاز 
مخصوص دستگاه در معرض دستکاری بچه ها و آسیب فیزیکی قرار نگیرد.

 از بخاری ها با هر نوع سوخت و دیگر وسایل مانند چراغ خوراک پزی نفتی و... برای گرم کردن 
حمام استفاده نکنید.

 از نصب آبگرمکن در داخل حمام ها اکیداً خودداری نمایید.
 در صورت بروز آتش سوزی در بخاری ها خونسردی خود را حفظ کرده و در وهله اول جریان 

سوخت دستگاه را قطع کرده و ابتدا سازمان آتش نشانی را مطلع نمایید.

 بخاری برقی
نزول برف و باران در فصل زمستان نویدبخش ادامه حیات و بذل نعمات خداوندی است و چرخش 
این فصول انسان را به تکاپوی معاش و صیانت از سالمت خود وا می دارد. پاییز رنگارنگ و هوای 

دلپذیرش رفته رفته رخت بربسته و جای خود را به سوز و سرمای زمستانی می دهد.
منظره سفیدای برف زمستان از پشت پنجره خانه ای گرم و از کنار بخاری خوشایند و فرح بخش 

خواهد بود به شرط آنکه با اطمینان از گرمای وسایل حرارتی بهره مند شویم.
در این حین بعضی از هم وطنان عزیز مبادرت به راه اندازی بخاری برقی می نمایند که در صورت 
را  تلخ کامی  این صورت  غیر  در  و  دلپذیر  آنها  گرمای  مربوطه  استاندارد  و  ایمنی  موارد  رعایت 
به دنبال خواهد داشت. لذا کارشناسان این سازمان با ارائه توصیه های ایمنی و تأکید بر اجرای آنها 

روزهای زمستانی خوشی را برای هم وطنان آرزو می کنند:
1 در زمان خرید بخاری برقی توجه داشته باشید نوع استاندارد آن را انتخاب نمایید.

البسه، تخت خواب و دیگر وسایل قابل  از قراردادن بخاری برقی در مجاورت پرده، مبلمان،   2
شود. خودداری  اکیداً  اشتعال 

3 هرچند وقت یک بار سیم برق بخاری را از جهت پارگی و لهیدگی روکش آن کنترل و آزمایش 
کنید.

4 توجه داشته باشید بخاری برقی شما با ثبات و محکم در محل خود مستقر شود تا احتمال 
واژگون شدن آن نرود و از دسترس کودکان به دور باشد.

از  استفاده  شود.  بهره گیری  بخاری  نیروی  تأمین  جهت  جداگانه  پریز  یک  از  نمایید  سعی   5
می باشد. ناایمن  و  غیراصولی  آن  مانند  و  سه راهی 

6 در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص فنی در بخاری برقی آن را به تعمیرکار مجرب و اهل 
فن ارجاع دهید.
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7 در هنگام خروج از منزل فراموش نشود حتماً این گونه وسایل را از برق قطع کنید.
٨ در صورت بروز هرگونه آتش سوزی سریعاً جریان برق را از کنتور قطع نموده و مراتب را با 

به آتش نشانی اطالع دهید. تلفن 12٥  شماره 

مقررات ایمنی و خطرات انواع بخاری ها
علی رغم پیشرفت تکنولوژی و صنعت در تولید و ساخت دستگاه های مرکزی و تجهیزات مولد 
حرارت هنوز در فصل سرما در بیشتر منازل مسکونی حتی در شهرهای بزرگ از انواع بخاری های 
خانگی به منظور تولید انرژی گرمایی استفاده می شود. استفاده از این بخاری ها اگر توأم با رعایت 
اصول ایمنی نباشد خسارات مالی و آسیب های جانی فراوانی را در پی  خواهد داشت، مطالعه و 
دقت در موارد زیر و رعایت اصول صحیح استفاده از بخاری ها مطابق با دستورات تولیدکننده که 

در دفترچه راهنمای بخاری آمده است این خطرات و حوادث را به حداقل خواهد رساند.
نوع  با هر نوع سوخت دقت کنید  قابل حمل و  ثابت و چه  نوع  از  1 هنگام خرید بخاری چه 

نمایید. انتخاب  را  معتبری  کارخانجات  محصول  و  استاندارد  دارای  و  ایمن  مرغوب، 
انجام  افراد متخصص و در محل مناسب  بایستی توسط  2 نصب بخاری های ثابت دودکش دار 

پذیرد.
3 در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی از قبیل نشت سوخت، نقص کاربراتور و... بایستی استفاده 

از بخاری متوقف و پس از سرویس کامل مجدداً به کار گرفته شود.
4 توجه داشته باشید در صورت نشت نفت از بخاری های نفت سوز چنانچه حرارت بخاری باال 
باشد نفت جاری شده، خودبه خود شعله ور می شود و آتش سوزی گسترده ای را منجر خواهد شد.
5 در بخاری های گازسوز نیز وجود نشت از سیستم گازرسانی منجر به بروز حوادث ناگوار مانند 

انفجار و آتش سوزی و به بار آمدن خسارات زیاد ناشی از حریق و تخریب ساختمان خواهد شد.
6 از قرار دادن هرگونه بخاری و نصب دودکش آن در کنار مواد قابل اشتعال، پرده، درهای چوبی، 

کمد و... خودداری شود.
7 از خشک کردن لباس و پارچه های خیس بر روی بخاری ها جداً پرهیز شود.

٨ عبور دادن دودکش بخاری ها از قسمت های انباری و مجاور مواد قابل اشتعال به خصوص در 
قسمت های دور از دید افراد، عامل وقوع بسیاری از آتش سوزی ها بوده است.

٩ استفاده از یک دودکش برای دو یا چند بخاری ممنوع بوده و خطر مسمومیت ساکنین را به 
همراه دارد.

10 برخورد اشخاص و یا وارد آوردن ضربه های شدید به بخاری نفت سوز منجر به سقوط و جاری 
شدن نفت آن و نتیجتاً آتش سوزی می گردد، در این خصوص باید دقت شود بخاری ها به خصوص 

نوع قابل حمل آن در مسیر تردد افراد و کودکان قرار نگیرد.
جهت پیشگیری از واژگون شدن بخاری یا برخورد افراد با آن بایستی از کودکان و افراد بیمار که 
به صرع یا اعتیاد مبتال هستند مراقبت بیشتری به عمل آید. بروز حمله صرع در بیماران و برخورد 

آنها با بخاری ها آتش سوزی های بزرگی را موجب شده است.

راه های ایمنی
1 عایق نمودن )ایزوله( خود از زمین: مثل پوشیدن کفش های عایق یا ایستادن بر روی اجسام 

عایق مثل چوب خشک و...
2 استفاده از سیم ارت )earth(: برای داشتن یک ارت درست و حسابی، وجود یک چاه ارت 



٩1

الزامی است. چاه ارت همان طور که از نامش پیداست؛ چاهی است که در زیرزمین با رعایت قوانین 
خاصی حفر می شود، سپس درون آن شبکه فلزی قرار می دهند و آن را با استفاده از سیم های 
ضخیم به تمام پریز های برق می رسانند. این سیستم برای وسایلی مؤثر است که دارای سیم ارت 
باشند. )دوشاخه آنها دارای سه سیم است: فاز، نول، ارت( این گونه وسایل در صورت اتصالی داخلی 
و یا هر مشکل الکتریکی دیگر کاماًل ایمن هستند چون برق بدنۀ آنها از طریق همان سیم ارت 
به زمین اتصال کوتاه می شود؛ که اگر این اتصال کوتاه کامل باشد، فیوز عمل کرده و جریان برق 

را قطع می کنند.
3 استفاده از ترانسفورماتور ایزوله: ترانسفورماتور وسیله ای است برای تبدیالت ولتاژ متناوب؛ 
ترانسفورماتورها را با نسبت تبدیلشان معرفی می کنند، یکی از مزایای ترانسفورماتورهای ایزوله، 
جدا بودن ورودی و خروجی آنهاست. همین امر باعث ایجاد یک نول جدید از نول اولیه می شود.
4 استفاده از کلید خطای جریان: این کلید در ورودی برق سیستم قرار می گیرد و در صورتی 
که شخصی دچار برق گرفتگی شود به صورت اتوماتیک برق سیستم را قطع می نماید و بهترین 

وسیله برای جلوگیری از برق گرفتگی محسوب می شود.
احتمال مرگ بر اثر جریان برق، با توجه به محل ورود و خروج جریان متفاوت می باشد.

 رعد و برق
اواخر زمستان و یا فصل بهار( اتفاق می افتد و در اثر برخورد  در برخی از فصول سال )معموالً 
توده های باردار ابر با یکدیگر و آزاد شدن مقادیر زیاد الکتریسیته ساکن موجود در این ابرها ایجاد 
می گردد. رعد و برق تخلیه الکتریکی است که در اثر الکتریسیته ساکن بین دو ابر یا بین ابر و 

زمین ایجاد می شود.

رعایت نکات ایمنی در داخل ساختمان
1 وقتی رعد و برق رخ می دهد، در منزل بمانید و بیرون نروید، مگر آنکه الزم باشد.

2 به منظور جلوگیری از خطر آتش سوزی ناشی از صاعقه، یک برق گیر بر روی ساختمان های 
بلند نصب کنید. 

3 از درها و پنجره ها، بخاری های دیواری، شوفاژها و یا دیگر هادی های الکتریکی دور شوید.
4 دوشاخه و وسایل برقی مانند تلویزیون و رادیو را از برق بیرون بکشید.

5 دوشاخه تلفن را نیز بیرون بکشید و از کار کردن با تلفن خودداری کنید.
6 چراغ برق را برای داشتن روشنایی مناسب روشن نگاه دارید. برخالف عقیدۀ عموم مردم این 

کار خطر برخورد صاعقه با منزل شما را افزایش نخواهد داد.
7 پرده ها را بکشید و از ایستادن در نزدیکی پنجره ها خودداری کنید.

رعایت نکات ایمنی در خارج از ساختمان
1 از ایستادن در مناطق مرتفع، روی ساختمان های بلند، تپه، کوه یا هر ناحیۀ مرتفع دیگر به 

شدت پرهیز کنید.
2 از تجهیزاتی که هادی جریان الکتریسیته هستند استفاده نکنید و در صورت وقوع رعد و برق 

از آنها دوری کنید. مانند تراکتور، موتور سیکلت، دوچرخه، بیل های فلزی و...
3 از درختان، سیم های برق )خصوصاً کابل های فشار قوی برق(، لوله ها یا دیگر سازه های فلزی 

دوری کنید. از حصارهای فلزی، خطوط برق و تلفن دور شوید.
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4 از پناه گرفتن زیر درختان پرهیز کنید. )زیرا به علت برخورد برق و حرارت حاصل از آن، امکان 
آتش سوزی وجود دارد، لذا باید از این کار خودداری کنید(

5 زیر سیم های برق هوایی، مخازن و شیشه ها پناه نگیرید، زیرا احتمال فروریختن و افتادن آنها 
وجود دارد.

6 در صورتی که داخل قایق یا در حال شنا کردن هستید، به سرعت از آب خارج شوید و بدن 
خود را خشک کنید.

7 در صورتی که در اتومبیل هستید، از درختانی که ممکن است روی آن بیفتید، دور شوید و 
سپس در جایی مناسب پارک کنید، و تا پایان خطر از وسیله نقلیه خود خارج نشوید. اما از دست 

زدن به قسمت های فلزی اتومبیل خودداری کنید.
٨ اگر در جنگل هستید، به سرعت از آنجا خارج شوید یا در زیر درختان کوتاه پناه بگیرید.

با رعایت نکات ایمنی امکان برخورد صاعقه با شما بسیار کم است و هیچ جای نگرانی نخواهد بود.

بدنی که دچار صاعقه زدگی شده، حاوی الکتریسیته نیست و می توانید نکته
کمک های اولیۀ ضروری را برای وی انجام دهید. بنابراین از دست زدن به 

بدن افراد صاعقه زده هراس نداشته باشید.

توصیه های ایمنی برای مقابله با برق گرفتگی
 در تعمیرات لوازم برقی از افراد مجاز استفاده نمایید.

 پریزهای برق را با درپوش ایمنی محافظت نمایید تا بچه ها آسیب نبینند.
 با دست مرطوب و خیس به اجزای برق مثل پریز، کلید دست نزنید.

 در مـوقع آتش سوزی لـوازم الکتـریکی مثل کامپیوتـر سعی شود یک کپسول 2 کیلوگـرمی 
دی اکسیدکربن در منزل باشد و همیشه به خاطر داشته باشید در اطفای حریق لوازم برقی اول قطع 

و سپس اقدام به اطفای حریق شود و مناسب ترین وسیله، کپسول گاز منواکسیدکربن می باشد.
 همیشه از لوازم برقی خانه در زمان های مختص بازدید و وضعیت روکش سیم های دوشاخه را 

بازدید و رفع نقص نمایید.
 در موقع خارج کردن سیم وسیله برقی همیشه دوشاخه مربوطه را از پریز جدا کنید و هیچ وقت 

سیم را نکشید چون خطر جدا شدن اتصال و خطرات بعدی وجود دارد.
 در شوفاژخانه به دلیل سیم کشی های غیراصولی که امکان دارد در کف زمین احداث شده باشد 
و به دلیل وضعیت مرطوب و لوله آب همیشه در تعمیرات خطر برق گرفتگی برای افراد وجود دارد 

مراقبت کامل نمایید.
 از سه شاخه برای دستگاه های پرمصرف استفاده نکنید، خطر گرم شدن محل اتصال و آتش سوزی 

وجود دارد.
 در مواقعی که احتمال انتشار گاز در آشپزخانه است از قطع و وصل کلید خودداری نمایید.

 ابزاری مثل دریل خطرات متعددی دارد مثل وضعیت چرخشی در صورت درگیر شدن با شال گردن 
ایجاد نمایید. در ضمن خطر دیگر مته کردن است که امکان  و حتی موی سر و حادثه جدی 
دارد در مسیر سیم برق باشد مشکل بعدی شکسته شدن نوک مته است که بر اثر عدم مهارت و 

استفاده صحیح از مته بخصوص شکسته می شود.
 در موقع تعویض المپ سوخته به علت استفاده از نردبان یا صندلی نامناسب و احتمال وجود 

برق همیشه خطر سقوط وجود دارد این مسئله را جدی بگیرید.
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 در مواقع آتش سوزی توجه نمایید آسانسور وسیله مناسبی جهت جابه جایی نیست.
تسمه های  فلزی،  پایه های  برق،  تابلوهای  نظیر  برقی  تأسیسات  فلزی  بدنه  به  زدن  از دست   

نمایید. خودداری  مهار، جداً  و سیم های  پایه ها  بدنه  به  متصل 
 درصورتی که درب تابلوهای برق به هر دلیل باز باشد مراتب را به اداره برق اطالع دهید و از 

دست زدن به تجهیزات داخل تابلوهای برق اکیداً خودداری فرمایید.
 فیوزها تنها وسیله حفاظتی منزل شما هستند، از دستکاری آنها خودداری نمایید.

دستورات ایمنی و حفاظت برق کاران
1 برق کاران موظف اند هنگام کار تمام اشیای فلزی از قبیل ساعت، انگشتر، گردنبند و... را از 

خود دور نمایند.
2 در گروه های دو نفره انجام کار هم زمان در ارتفاع و یا روی تابلو برای بیش از یک نفر ممنوع 

می باشد و فرد دوم باید مراقب چگونگی اجرای صحیح کار باشد.
3 قطع و وصل مدار به صورت غیراستاندارد و به هرگونه روش شخصی ممنوع می باشد.

4 در مدت زمان انجام کار گروه تعمیرات روی تجهیزات الکتریکی بایستی وسیله نقلیه گروه در 
محل کار آماده باشد.

5 در محیط کار باید نور به حد کافی موجود باشد.
6 در شرایط جوی غیرعادی انجام کار روی خطوط برق دار ممنوع است )رعد و برق(.

7 هرگونه تغییر در لوازم ایمنی استاندارد شده ممنوع می باشد.
٨ در صورت نیاز به کار نفر دوم روی یک پایه صعود و فرود تا استقرار نفر اول ممنوع است.

٩ درصورتی که شبکه به طریقی احداث شده باشد که انجام کار به صورت برق دار میسر نباشد 
الزم است قبل از هرگونه عملیات روی شبکه موردنظر فرم قطع و وصل مدار دریافت گردد.

10 افراد اجرایی بایستی از لوازم ایمنی و ابزار کار سالم استفاده نمایند.
11 هنگام کار حضور سرپرست گروه در محل کار الزامی است.

و  ایمنی  رعایت مقررات  و ماشین آالت سنگین  از خودرو، موتورسیکلت  استفاده  12 در صورت 
است. الزامی  آن  خاص 

13 در صورت استفاده از موتورسیکلت بایستی از کاله ایمنی استفاده شود.
14 خودرو اتفاقات باید مجهز به بی سیم، آژیر، چراغ گردان، پروژکتور، کپسول اطفای حریق و 

باشد. ایمنی  کمربند 
15 در صورت استفاده از نردبان مقررات ایمنی و خاص مربوطه الزامی است.

16 مجریان موظف می باشند قبل از اجرای کار و بعد از آن موضوع قطع و وصل نمودن برق مدار 
را به اطالع مشترکین برسانند.

17 چنانچه وضعیت شبکه به طریقی باشد که برای افراد اجرایی، اهالی و یا تأسیسات خطرآفرین 
باشد بایستی شبکه بالفاصله از نزدیک ترین محل قطع گردد.

1٨ برق کار گروه اتفاقات هنگام عزیمت به مأموریت حق رانندگی خودرو اتفاقات را ندارد.
1٩ در صورت کار با شبکه بی برق پس از جدا نمودن شبکه از منبع تغذیه و قطع کلید راه انداز 

معابر و آزمایشات بی برقی مدار بایستی طرفین محل کار اتصال زمین گردد.

رعایت موارد ذیل از برق گرفتگی جلوگیری می کند
 سیم وسایل برقی باید کاماًل سالم باشد )اگر طول سیم یا دو نقطه انتهایی که به دوشاخه یا 
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مادگی وصل شده دچار بریدگی شده باشد استفاده از آن سیم بسیار خطرناک می باشد(.
 هنگام وصل کردن سیم دستگاه برقی، اول انتهای سیم )مادگی( که به دستگاه وصل می شود 

در محل خود نصب گردد و بعد از آن دوشاخه به پریز برق وصل شود.
 هنگام وصل نمودن دوشاخه به پریز، بدنه سخت دوشاخه را با دو انگشت بگیرید و از تماس کف 

دست با سیم خودداری کنید.
 هنگام بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، اول دستگاه را خاموش کنید و سپس دو انگشت دست 
چپ را در دو طرف پریز قرار دهید و با دو انگشت دست دیگر قسمت سخت دوشاخه را بگیرید و 

از پریز برق جدا کنید )از کشیدن سیم جداً خودداری کنید(.
 هنگام باز کردن درب یخچال و یا استفاده از لوازم برقی در آشپزخانه حتماً دمپایی الستیکی 

بپوشید و از تماس هم زمان هر دو دست به وسیله برقی و دیوارها خودداری کنید.
از  کنید  و سعی  کنید  برق جدا  از  را  برقی  وسایل  کلیه  آشپزخانه  هنگام شست وشوی کف   
پاشیده شدن آب به روی وسایل برقی خودداری شود و تا زمانی که کاماًل کف آشپزخانه خشک 

نشده از وصل مجدد وسیله برقی به برق خودداری کنید.
 برای شستن دیوارهای آشپزخانه از پاشیدن آب خودداری کنید فقط با دستمال خیس روی 

دیوار بکشید و در نزدیکی پریزها و کلیدها دستمال باید فقط مرطوب باشد.
 برای تعویض المپ ها ابتدا کلید را روی حالت خاموش قرار دهید و با استفاده از چهارپایه سالم 
با یک دست قسمت عایق  باشد  با استقرار روی آن دست ها کاماًل آزاد  و مناسب به نحوی که 

سرپیچ )هلدر( را نگه دارید و با دست دیگر المپ را باز کنید و یا المپ را نصب کنید.
 اگر سیم های شبکه برق که در کوچه و خیابان ها روی پایه ها نصب شده اند پاره شده و روی 

زمین افتاده از دست زدن به آنها خودداری کنید و موضوع را به اتفاقات برق اطالع دهید.
 اگر سیم های شبکه نزدیک دریچه یا پشت بام باشد و امکان دسترسی به آنها وجود دارد از 

اتفاقات برق اطالع دهید. دست زدن به آنها خودداری کنید و به 

 وـ  استانداردهای اسباب بازی ها )مقررات ایمنی از نقطه نظر فیزیکی و مکانیکی(

1ـ هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقررات ایمني براي تمام اسباب بازي ها )هر محصول یا ماده اي 
که براي بازي کودکان زیر 1٤ سال طراحي شده است( مي باشد. این مقررات براي اسباب بازي از 
زماني که توسط مشتري خریداري شده و مورد استفاده درست یا نادرست قابل پیش بیني قرار 

مي گیرند به کار مي رود، مگر اینکه طور دیگري ذکر شده باشد.
مقررات این استاندارد معیارهایي براي ویژگي هاي ساختاري اسباب بازي ها از قبیل شکل، اندازه، 
به  مربوط  ویژگي هاي  براي  معیارهایي  همچنین  و  اجزا  بین  فاصله  خارجي،  سطح  یا  محیط 
پرتابي،  اسباب بازي هاي  براي  انرژي جنبشي  )مانند حداکثر  اسباب بازي ها  از  گروه هاي خاصي 

مي کند. تعیین  را  اسباب بازي هاي سوارشدني(  بعضي  براي  واژگوني  زاویه  حداقل 
این استاندارد، مقررات ایمني و روش هاي آزمون اسباب بازي هاي مربوط به کودکان در گروه هاي 
بر اساس گروه هاي  این مقررات  ارائه مي دهد.  را  پایان 1٤ سالگي  تا  تولد  از بدو  سني مختلف 
سني کودکان که اسباب بازي مربوط به آنها است، متفاوت مي باشد. مقررات یک گروه سني خاص 
نشانگر ماهیت خطرات و توانایي هاي ذهني یا جسمي کودک در رویارویي با آن خطرات مي باشد.

از  گروهي  یا  اسباب بازي خاص  نوع  یک  براي  تصور  قابل  بالقوه  تمام خطرات  استانداردها  این 
اسباب بازي هاي خاص را در بر نمي گیرد، به جز براي مقررات نشانه گذاري که نشان دهنده خطرات 
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عملکردي و گروه سني که اسباب بازي مربوط به آن است، مي باشد. این استاندارد مقررات، مربوط 
به  مرتبط  شناسایي شده  ذاتي  خطر  یک  ارائه دهنده  که  اسباب بازي  مشخصات  از  دسته  آن  به 

عملکرد اسباب بازي است، را تعیین نمي کند.
است. سوزن وسیله  تیز در عملکرد یک سوزن  نقاط  این خطرات، خطر  از  نمونه اي  یادآوري: 
خطر  و  است  واقف  آن  به  خوبي  به  اسباب بازي  چرخ خیاطي  یک  خریدار  که  است  خطرناکي 
عملکردي نقاط تیز به عنوان بخشي از فرایند آموزشي و همچنین از طریق نشانه گذاري هشداري 
ذاتي  خطرات  داراي  که  است  کودکان  دوچرخه  دیگر  مثال  مي گردد.  ارائه  بسته بندي  روي 
شناخته شده است )مانند عدم تعادل در هنگام استفاده، به خصوص به هنگام یادگیري(. خطرات 
بالقوه که مربوط به ویژگي هاي ساختاري است )از قبیل لبه هاي تیز، خطر گیرکردن و مانند آن( 

را مي توان با به کارگیري این استانداردها کاهش داد.

2ـ اصطالحات و تعاریف
یادآوري: در این استاندارد هر جا واژه »ماه« به کار رفته است منظور تا پایان آن سن مي باشد. 

مثاًل هجده ماهه یعني پایان سن هجده ماهگي کودک.
در این استاندارد اصطالحات با تعاریف زیر به کار برده مي شود.

1ـ2ـ اسباب بازي: هر محصول یا ماده اي که به منظور استفاده در بازي کودکان زیر 1٤ سال 
طراحي شده است.

2ـ2ـ اسباب بازي آبي: کاالي بادکردني یا غیر بادکردني که وزن کودک را تحمل کرده و به 
عنوان وسیله بازي در آب هاي کم عمق استفاده مي شود.

به  وابسته  از عملکردهاي آن  اسباب بازي که حداقل یکي  باتري دار:  3ـ2ـ اسباب بازي هاي 
است. باتري  یا  الکتریسیته 

و  کارایي  استفاده،  روش  نقطه نظر  از  که  اسباب بازي  واقعي:  عملکرد  با  اسباب بازي  4ـ2ـ 
نصب مانند وسیله یا کاالي مورد استفاده بزرگساالن است، مثال اجاق گاز با خصوصیات اجاق 

واقعي. گاز 
5ـ2ـ اسباب بازي بزرگ و حجیم: اسباب بازي که بدون در نظر گرفتن ضمائم فرعي آن داراي 

قاعده بیش از 0/2٦ متر مربع یا حجم بیشتر از 0/0٨ متر مکعب باشد.
از طریق  دائمي متصل شده اند  به طور  آن  پایه هاي  اسباب بازي هایي که  براي  قاعده  یادآوري: 
محاسبه سطح محصور شده بین خطوط مستقیمي که از بیروني ترین لبه هر پایه به هم متصل 

مي آید. به دست  مي شوند، 
6ـ2ـ توپک: الیاف، رشته ها، نخ هاي تابیده یا نخ هایي که در وسط به یکدیگر گره زده یا بست 

شده اند و به شکل کره مي باشد.
یادآوري 1: این تعریف شامل آن دسته از اسباب بازي هاي کره اي شکل که از مواد فشرده تولید 

شده اند نیز مي باشد. 
یادآوري2: منگوله ها با رشته هاي بلند، شامل توپک ها نمي شوند.

ـ  2ـ استفاده درست: روش هاي بازي با استفاده از اسباب بازي که طبق دستورکارهاي همراه  7
از بررسي اسباب بازي  یا  اسباب بازي است و آن دستور کار بر اساس رسم و عادت برقرار شده 

آشکار است.
ـ  2ـ استفاده نادرست قابل پیش بیني معقول: استفاده از اسباب بازي تحت شرایط یا به  ٨
منظوري جز آنچه که توسط تولیدکننده مد نظر بوده است اما آن استفاده نادرست به علت رفتار 

طبیعي کودک با اسباب بازي مي تواند اتفاق بیفتد. 
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مثال ها: بازکردن اسباب بازي، پرت کردن یا استفاده از اسباب بازي به منظوري که براي آن در 
نظر گرفته نشده است.

٩ـ2ـ استفاده موردنظر: استفاده از محصول، فرایند یا خدمت مطابق با اطالعاتي که توسط 
عرضه کننده تهیه شده است.

10ـ2ـ ریسک: ترکیب احتمال وقوع آسیب و شدت آسیب
11ـ2ـ آسیب: صدمات جاني افراد یا صدمات بهداشتي آنها یا خسارت به دارایي ها یا محیط

12ـ2ـ خطر: منبع بالقوه آسیب رسان
یادآوري: واژه خطر را مي توان به منظور تعریف طبیعت یا نوع آسیب مورد انتظار به کار برد مانند 
شوک الکتریکي، خطر لهیدگي، خطر بریدن، خطر مسمومیت، خطر آتش سوزي، خطر غرق شدن

یا هر دو  یا شکل آن  به خاطر مواد تشکیل دهنده  برآمدگي که  13ـ2ـ برآمدگي خطرناک: 
ممکن است باعث ایجاد خطر پاره شدن و دریدن گردد اگر کودک پا روي آن گذاشته یا روي 

بیفتد.  آن 
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مستندات درس پرورش مهارت های 
ارتباطی و مشارکتی کودک

 الف ـ شاخص های مهارت های اجتماعی 

سالم و خداحافظي
تشكر كردن

صحبت كردن با ديگران و قطع نكردن حرف آنها
استفاده از كلمات مناسب
احترام گذاشتن به ديگران

رعايت نوبت در صف
احترام به وسايل ديگران 

كمك كردن به ديگران 
مشاركت و همكـاري مثـل شركت در بـازي هـا و
فعاليت هاي گروهي، شركت در بحث ها و گفت وگوها

شاخص هاي 
مهارت هاي 

اجتماعي

شناخت 
مهارت هاي 

اجتماعي

شناخت 
احساسات 

خود و 
دیگران

شناخت احساسات خود و ديگران 
نام گذاري دقيق هر احساس
آشنايي با عالئم هر احساس

شناخت عوامل ايجاد كننده هر احساس
شناخت احساسات ديگران و تقسيم عواطف با يكديگر

شناخت احساسات مختلف مثل شادي، غم، عصبانيت، نگراني
نشان دادن احساسات با حركات بدني مناسب

بيان احساس به روشي كه براي ديگران ايجاد ناراحتي نكند
برقراري دوستي و ارتباط خوب با كودكان 

تصميم گيري صحيح
توانايي حل مسائل خود در تعامل با ديگران 

مسئوليت پذيري
برقراري ارتباط دوستانه با همساالن و بزرگساالن با  وجود 

تفاوت فكري



98

شاخص هاي 
مهارت هاي 

اجتماعي

دانستن نشاني منزل

آشنايي با محيط اطراف خانه و مركز پيش از دبستان
شناختن و رعايت مقررات و قوانين خانه و خانواده

شناختن و رعايت مقررات و قوانين جامعه
توجه به آداب و رسوم و سنت ها

توجه به آداب و سنت هاي اقوام و ملل ديگر
احترام به ديگرانآگاهي از ارزش هاي اخالقي و رعايت آنها  

همكاري      
دوستي       

صبر و تحمل      
راست گويي                   

صداقت

مراقبت از محيط زندگي
مراقبت از گياهان و حيوانات
تميز نگه داشتن محيط زندگي

آشنايي با شغل پدر و مادر و 
ساير مشاغل 

شناختن و رعايت مقررات 
مكان هاي عمومي

شناختن و رعايت مقررات
    راهنمايي و رانندگي

شناخت 
احساسات خود 

و دیگران

شناخت 
مسئولیت های 

فردی

پارك
رستوران  

اتوبوسوسايل نقليه عمومي
تاكسی      
مترو        

هواپيما            
قطار

توجه به چراغ راهنمايي
استفاده از پل عابر پياده

عبور از خط كشي عابر پياده
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 ب ـ محتوای پیمان نامه حقوق کودک١
بر اساس ماده يك پيمان نامه، به هر انساِن كمتر از 18 سال، كودك گفته می شود. مگر آنكه قانوِن 

قابل اعمال در مورد كودك، سن قانونی كمتری را تعيين كرده باشد.
اين كنوانسيون شامل 54 ماده و دو پروتكل اختياری بوده و دارای چهار اصل پايه ای به شرح 

زير است:
١ هيچ كودكی نبايد از تبعيض رنج ببرد.

٢ زمانی كه در رابطه با كودكان تصميم گيری می شود، بايد منافع عاليه آنان مورد توجه قرار گيرد.
٣ كودكان حق حيات داشته و بايد رشد كنند.

٤ كودكان حق دارند آزادانه عقايد و نظرات خود را ابراز كنند و اين نظرات در تمامی اموری كه 
به آنها مربوط می شود، بايد مورد توجه قرار گيرد.

كنوانسيون حقوق كودك در 8 بخش به شرح زير نيز تقسيم شده است:
١ تعریف کودک: ماده 1.

٢ اقدامات عملی، اجرایی، روند الحاق کشورها به پیمان نامه: مواد 4، 42 تا 54.
٣ اصول کلی: مواد 2، 3، 6 )بند الف(، و 41.

٤ حقوق مدنی و آزادی ها: مواد 7، 8، 12 تا 17 و 37 )بند الف(.
٥ محیط خانواده و مراقبت جایگزینی: مواد 5، 9، 10، 11، و 18 )بند الف و ب(، 19، 20، 

21، 25، و 39.
٦ بهداشت و رفاه بنیادی: مواد 6 )بند ب(، 18 )بند ج(، 23، 24، 26 و 27.

7 تحصیل، اوقات فراغت، و فعالیت های فرهنگی: مواد 28، 29 و 31.
8 اقدامات حمایتی ویژه:

اين اقدامات شامل موارد زير است:
ـ کودکان در شرایط اضطرار: مواد 22، 38 و 39.

ـ کودکان معارض با قانون: مواد 37، 39 و 40.
ـ کودکان در شرایط استثمار و بدرفتاری: مواد 19، 32، 33، 34، 35، 36 و 39.

ـ کودکان در شرایط تبعیض: ماده 30.

نکته قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق 
کودک١

ـ   كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده   ماده   واحده 
به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به آن 
داده می شود مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض 
دولت  طرف  از  گيرد،  قرار  يا  و  باشد  اسالمی  موازين  و  داخلی  قوانين  با 

جمهوری اسالمی ايران الزم الرعايه نباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و كنوانسيون ضميمه شامل يك مقدمه 
و 54 ماده در جلسه روز يكشنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد 
تأييد  به  تاريخ 1372/12/11  و در  و دو  مجلس شورای اسالمی  تصويب 

شورای نگهبان رسيده است.

1ـ متن كامل مفاد پيمان نامه حقوق كودك در سايت مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ايران قابل دستيابی می باشد.
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 زـ  آیین نامه انضباطی و مقررات ایمنی کارگاه های هنرستان 
آگاهی هنرجويان از آيين نامه انضباطی و مقررات ايمنی كارگاه ها و رعايت آن، می تواند از بروز 

خسارات و آسيب های جبران ناپذير جلوگيری نمايد.
مهم ترین موارد عبارت اند از:

١ رعايت اخالق، ادب واحترام و حسن رفتار، مشاركت در انجام فعاليت های كارگاهی با هنرآموزان 
و ساير هنرجويان

٢ رعايت مقررات آموزشی و تربيتی
٣ حضور به موقع در كارگاه وخروج از كارگاه با اجازه هنرآموز مربوطه
٤ رعايت بهداشت و نظافت فردی و پاكيزه نگه داشتن محيط كارگاه 

٥ استفاده از كفش و لباس ساده و اصالح موی سر متناسب با شئونات اسالمی
٦ خودداری از به كاربردن وسايل تجملی و آرايشی ) انگشتر، زنجير، دستبند و غيره جهت ايمنی 

در كارگاه ها(
7 الزام بهپوشيدن لباس كار در كارگاه )رنگ لباس كار با نظر معاونت فنی می باشد(

8 مراقبت از وسايل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهيزات و دستگاه های موجود 
در كارگاه. 

9 جبران خسارت وارده توسط هنرجو به وسايل يا دستگاه های كارگاه )در صورت خسارت توسط 
هنرجو به هر وسيله يا هر دستگاهی، هنرجوی مربوطه مقصر شناخته شده و مخارج تعميرات و 
يا خريد آن دستگاه به عهده وی خواهد بود و تا تهيه آن به تشخيص سرپرست كارگاه از انجام 

كار در كارگاه محروم خواهد شد(. 
١0 ممنوعيت اتصال هر گونه وسيله برقی به شبكه برق بدون اجازه هنرآموز.

١١ عدم استفاده از تلفن همراه )موبايل( در محيط كارگاه طبق دستورالعمل آموزش و پرورش.
١٢ حصول اطمينان از صحت وسايل بالفاصله پس از تحويل گرفتن )در غير اين صورت خرابی وسيله 

به عهده هنر جو خواهد بود و انباردار هيچ گونه مسئوليتی نخواهد داشت(.
١٣ حفظ خونسردی درصورت بروز هرگونه حادثه در كارگاه و رعايت موارد ايمنی الزم )در صورت 

ايجاد برق گرفتگی بالفاصله برق اصلی تابلو را قطع نماييد و به مسئول مربوطه اطالع دهيد(. 
نکته: توجه داشته باشيد در صورت رعايت نكردن نكات ايمنی فوق و بروز حادثه، مسئوليت اصلی 

آن متوجه خودتان خواهد بود.
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 منشور اخالقی مربی کودک 

سوگندنامه مربی کودک

به نام خداوند بخشنده و مهربان
در پيشگاه ايزد متعال و در اين محفل مقدس سوگند ياد می كنم كه:

مقررات اسالمی، ملی و بين المللی مربی كودك را كه به من تفهيم شده است، به شايسته ترين 
نحو به كار بندم.

كودكان را كه سازنده زندگی فردا هستند با ايمان و اعتقاد مذهبی و رعايت پيمان نامه حقوق 
آنان، از صميم دل دوست بدارم.

دلسوز و خوش زبان چونان مادری دانا و مهربان با آنان رفتار نمايم.
سوگند به آفريدگار بزرگ كه:

از آگاهی خود درباره كودكان و خانواده آنان كه به سبب حرفه ام به دست آورده ام جز به مقام 
مسئول سخن نگويم و در حرفه خود فردی خالق و با انضباط و فداكار باشم.

سوگند به يزدان پاك كه:
از آنچه به جسم و روان كودك زيان  انجام داده و  دستورات مقام مسئول را در كمال صداقت 

می رساند خودداری ورزم.
به خداوند يكتا سوگند كه:

حرفه مربی كودك را چنان كه شايسته هست پر ارج شمارم و در حفظ شئون اين حرفه مقدس 
بكوشم.
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مستندات رشد کالمی

جدول افعال سبک های یادگیری

واژه و افعال حسي ـ حرکتيواژه و افعال شنیداريواژه و افعال دیداري

عكس گرفتن 
روشن كردن
شبيه بودن
مات شدن
كدر شدن
درخشيدن
واضح بودن
رنگي شدن

مه آلود 
تار بودن 

سايه 
كشيدن نقاشي

ترسيم
نگاه كردن 

مشاهده كردن
تماشايي

روشنگرانه
خيره شدن

نعره زدن
غريدن

جيغ كشيدن
گفت وگو كردن

ترك خوردن
شكستن 

جيرجير كردن
پارس كردن

ملچ ملوچ كردن
گوش دادن

دل نشين
واضح

آهنگ صدا
خارج خواندن

خنديدن، قهقهه زدن
كليك كردن 

زنگ زدن

آسيب ديدن
تنگ
گشاد

حركت كردن 
گرفتن

حس كردن
سرد يا گرم شدن

عرق كردن 
بسته و باز شدن

سنگين
بزرگ

افتادن 
گرفتن

هل دادن
نرم و لطيف

سخت و خشن
لمس كردن 

چسبيدن 
له كردن

هيجان زده 
بردن، گذاشتن

همراهي
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مستندات درس پرورش مهارت های 
شناختی و خالق کودک

ساختار دستگاه عصبی انسان

دستگاه عصبی١

دستگاه عصبی 
مرکزی 

مغز: 

نخاع: ساختار استوانه ای شكلی است كه حدود 45 
ستون  استخوانی  ساختار  در  و  دارد  طول  سانتی متر 
مهره ها )ستون فقرات( محافظت می شود. نخاع مجرای 
اصلی دريافت اطالعاتی است كه از پوست، ماهيچه ها و 
مفاصل به مغز می روند. ارتباط نخاع با ساير قسمت های 
بدن از طريق اعصاب نخاعی صورت می گيرد كه اين 
به شمار  محيطی  عصبی  دستگاه  از  بخشی  اعصاب 
بين  رابط  به عنوان  كه  اين  عالوه بر  نخاع  می آيند. 
بازتاب ها  از  انواعی  مركز  است،  بدن  اعضای  و  مغز 
)رفلكس های( خودكار است. رفلكس ها مجموعه ای از 
واكنش ها و رفتارهايی هستند كه اراده فرد در انجام 
به  كشيدن  عقب  رفلكس  در  مثالً  ندارد.  نقشی  آنها 
محض تماس دست با يك محرك دردناك نظير ظرف 
داغ، بالفاصله دست خود را پس می كشيم تا از محرك 
آزاردهنده دور شود. اين بازتاب در حفظ بقای ما نقش 

مهمی دارد.

دستگاه عصبی 
محیطی٢

ايـن  اعصاب حسی  دستگاه تنی یـا سومـاتیک: 
دستگاه، اطالعات مربوط به محرك های محيط را به 
دستگاه عصبی مركزی انتقال می دهند. عصب حركتی 
عصبی  دستگاه  از  را  عصبی  پيام های  دستگاه  اين 
مركزی به ماهيچه های بدن می رسانند و بدين وسيله 

فعاليت آنها را تنظيم می كند. 

مختار  خود  دستگاه  اعصاب  مختار:  خود  دستگاه 
بر  آنها  از  يا  و  می روند  )احشا(  درونی  اندام های  به 
و  قلب  ضربان  تنفس  نظير  فرايندهايی  و  می گردند 

گوارش را تنظيم می كنند.

1ـ همكاری و ارتباط ساختاری و عملكردی چند عضو بدن با يكديگر يك دستگاه را شكل می دهد؛ برای مثال دستگاه قلب 
و عروق، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه عصبی و .... . مجموعه اين دستگاه های مختلف، بدن را می سازند

2ـ تمامی بخش های دستگاه عصبی به جز مغز و نخاع، جزء دستگاه عصبی محيطی طبقه بندی می شوند.



١0٤

تقسیم بندی نورون ها بر اساس کارکرد عمومی

دستگاه نورون های آوران یا حسی  به  را  گيرنده های حسی  از  شده  دريافت  اطالعات 
عصبی مركزی می رسانند.

نورون های وابران یا 
حرکتی 

غدد  و  ماهيچه ها  به  نخاع  و  مغز  از  را  عصبی  پيام های 
می رسانند.

نورون های واسطه یا 
میانجی 

به  را  آنها  و  می كنند  دريافت  را  حسی  نورون های  پيام های 
نورون های واسطه ديگر و يا به نورون های حركتی منتقل می كنند. 

 بخش های مغز انسان 
برخی از بخش های مغز انسان عبارت اند از:

١ تاالموس: اطالعاتی كه از گيرنده های حسی )به جز بويايی( به سمت قشر مغز می روند، از 
مسير تاالموس می گذرند. به همين دليل تاالموس را به مانند ايستگاهی می دانند كه اطالعات 
حسی بينايی، شنوايی، چشايی المسه را دريافت و تنظيم می كند و سپس اين اطالعات را به قشر 
مغز هدايت می كند. بخشی از تاالموس در فعال سازی قشر مغز و كنترل فرايند خواب و بيداری 

نقش دارد. 
٢ هیپوتاالموس: بخش كوچكی است كه در زير تاالموس قرار گرفته است، با اين حال نقش مهمی 
در كنترل بسياری از فعاليت های مغز دارد. هيپوتاالموس در تنظيم سطح طبيعی درجه حرارت بدن 
و فعاليت دستگاه قلب و عروق نقش دارد. در خوردن )حس گرسنگی ـ سيری( و نوشيدن )حس 
تشنگی( و رفتارهای جنسی نقش دارد. هيپوتاالموس در پاسخ به تنش )استرس( و تنظيم هيجان 
نيز دخالت می كند. هيپوتاالموس ارتباط نزديكی با غده هيپوفيز دارد و با كمك يكديگر بر عملكرد 

غدد درون ريز نظارت می كنند. 
رفتارهای  تنظيم هيجان،  در  اساسی  نقش  كه  است  ليمبيك  از سيستم  بخشی  آمیگدال:   ٣
هيجانی و انگيزه ها دارد. برای اطالعات بيشتر درباره سيستم ليمبيك به فعاليت 23 پودمان 2 

كتاب درسی مراجعه كنيد.  
٤ هیپوکامپ: بخشی از سيستم ليمبيك است و نقش ويژه ای در ذخيره سازی حافظه دارد. 

شکل ١ـ برش از ساختار داخلی مغز

جسم بینه ای

تاالموس

هیپوکامپ

مخچه
آمیگدال

هیپوفیز

هیپوتاالموس

قشر مخ )کورتکس(

نخاع
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ضربه مغزی: 
كند.  مشكل  دچار  را  مغز  عملكرد  می تواند  مغز  به  مستقيم  غير  يا  مستقيم  نيروی  وارد شدن 
مواردی مثل سقوط كردن )افتادن از روی سطح(، تصادفات رانندگی، برخورد جسم سنگين به 
سر و همچنين حوادثی در حين ورزش و بازی )مثالً برخورد توپ با سر( می تواند باعث آسيب به 
عملكرد مغز شود. ضربه های مغزی می توانند باعث اختالل در عملكردهای شناختی فرد شوند و 

يا مشكالت عاطفی ـ هيجانی به دنبال بياورند.

برخی از عالئم ضربه مغزی

اشكال در حافظه و به ياد آوری سردرد

تاری ديد حالت تهوع و استفراغ

اشكال در تعادل )تلوتلو خوردن در حين راه رفتن( سرگيجه

مشكالت خواب  از دست دادن هوشياری

اضطراب و عصبی شدن ناتوانی در تمركز

خستگی صحبت كردن به صورت بريده بريده

نکته اما گاهی  از ضربه ظاهر می شوند  بالفاصله پس  عالئم ضربه مغزی معموالً 
از ضربه ظاهر می شوند؛ يعنی بالفاصله بعد  تا 72 ساعت بعد  اوقات حتی 
از ضربه عالمتی ديده نمی شود در حالی كه به مغز آسيب وارد شده است. 
متأسفانه بسياری از افراد به دنبال ضربه به سرشان به مراكز تخصصی درمانی 
مراجعه نمی كنند. كه می تواند در بلند مدت عواقبی خطرناك را برای فرد 
به دنبال داشته باشد. بنابراين در صورت وقوع هرگونه ضربه به مغز )حتی 
در صورت عدم وجود عالمت( سريعاً فرد را به مراكز درمانی تخصصی ارجاع 

دهيد. 
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مراحل رشد شناختی از نظر ژان پیاژه١

ویژگی هامرحله

حسی ـ حرکتی )تولد تا ٢ 
سالگی٢( 

 خود را از اشيا اطراف متمايز می داند
می كند؛  پيدا  دست  شی  پايداری  مفهوم  به   
از جلوی  اگر  اشيا حتی  اين معنا كه می فهمد  به 

چشمش دور شوند همچنان وجود دارند. 
نخ  مثالً  می دهد  انجام  هدفمند  فعاليت های   
اسباب بازی اش را می كشد تا اسباب بازی را به سمت 

خود بياورد.

پیش عملیاتی )٢ تا 7 سالگی(

 عالقمند به تقليد و انجام بازی های نمادين است 
عنوان  به  كاغذی  دستمال  خالی  جعبه  از  )مثالً 

ماشين استفاده می كند(.
 توانايی طبقه بندی اشيا را دارد )البته معموالً آنها 
آنها طبقه بندی  رنگ  بر اساس يك ويژگی مثالً  را 

می كند(
ديدگاه  درك  يعنی  دارد؛  خودمحورانه  تفكر   

ديگران برايش مشكل است.

عملیات عینی )7 تا ١١ سالگی(

ويژگی  چند  يا  دو  بر اساس  را  اشيا  به راحتی   
طبقه بندی می كند و اشيا هر طبقه را به ترتيب مرتب 
می كند )مثالً می تواند تمام مدادها را ابتدا بر اساس 
رنگ طبقه بندی كند و سپس همه مدادهای قرمز را 

بر اساس طول آنها مرتب كند(
فعاليت های ذهنی مسلط  انجام  به  اندازه ای  تا   

می شود

عملیات صوری )١١ سالگی به 
بعد(

 به انجام فعاليت های ذهنی تسلط كامل دارد.
 در حل يك مسئله، می تواند به صورت ساختارمند 

به آزمون فرضيه ها بپردازد.
فكر  مسائل  درباره  منطقی  صورت  به  می تواند   

كند. 

1ـ پياژه يكی از با نفوذترين روانشناسان قرن بيستم است كه درباره رشد شناختی كودكان نظريه ای بيان كرده است. در 
نظريه شناختی پياژه بيشتر به مهارت حل مسئله توجه شده است و به كاركردها شناختی نظير توجه، ادراك و حافظه 
تأكيد كمتری دارد. ترتيب اين مراحل در نظريه پياژه اهميت زيادی دارد؛ به اين معنا كه ورود به يك مرحله نيازمند اتمام 

موفقيت آميز مرحله قبلی است. 
2ـ معموالً ويژگی های هر مرحله در سنين اشاره شده مشاهده می شوند. با اين حال بايد توجه داشت هوش، عوامل فرهنگی 

ـ اجتماعی ـ اقتصادی در وقوع سريع تر يا كندتر هركدام از اين مراحل تأثير دارند.
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برخی نشانه های مشکالت توجه و ضعف کارکردهای اجرایی در کودکان

 رها كردن كارها به صورت ناتمام
 كندی و بی دقتی در انجام كارها و فعاليت ها

 بی توجهی به دستورالعمل انجام تمرين ها يا بازی ها
 نياز به كمك و نظارت مداوم برای انجام تكاليف

 عمل كردن آنی و تكانشی
 جواب دادن بدون فكر

 فراموش كاری
 شلختگی و گم كردن وسايل

 بی توجهی به گفته های ديگران
 عدم رعايت نوبت

 عصبانی شدن و احساس نااميدی به محض مواجهه با هر مانع و مشكل
 خودداری از تالش مجدد پس از مواجهه با مانع

پیشنهاداتی جهت توسعه برخی کارکردهای اجرایی در خالل فعالیت های روزانه

مثال گام ها

مربی می گويد: »  االن می خواهيم كالس را مرتب كنيم« مشخص کردن 
تکلیف

مربی می گويد: »  اول آجرك های پالستيكی را درون سبد می ريزيم. 
بعد كتاب ها را در قفسه می گذاريم و آخِر سر هم مداد رنگی ها را 

در جعبه می چينيم.«
مربی می تواند مراحل را به صورت تصويری بر روی تخته طراحی 

كند و با تكميل هر مرحله بر روی تصوير عالمت ضربدر بكشد. 

مشخص کردن اجزا 
و مراحل تکلیف

در ابتدا كودكان برای انجام مراحل تكليف احتياج به راهنمايی 
و همراهی مربی دارند؛ اما بايد به مرور ميزان كمك مستقيم را 

كاهش داد تا كودكان بتوانند تكاليف را مستقالً انجام دهند: 
الف( ابتدا مربی در انجام تمام مراحل به كودكان كمك می كند.

ب( مربی تنها در يكی از مراحل با كودكان همراهی می كند؛ مثالً 
تنها در جمع كردن آجرك های پالستيكی و ريختن آنها به درون 
سبد به كودكان كمك می كند و در دو مرحله ديگر تنها كودكان 
را در هنگام انجام كار مشاهده می كند، برای بهبود عملكرد به آنها 
بازخورد می دهد و پس از اتمام موفقيت آميز هر مرحله كودكان را 

تحسين و تشويق می كند.
ج( مربی بدون ارائه راهنمايی از كودكان می خواهد تا كالس را 

مرتب كنند. 

نظارت و تشویق
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طبقه بندی جانوران

ماهی ها

مهره داران

جانوران

دوزيستان

خزندگان

پرندگان

پستانداران

اسفنج ها

بی مهرگان

كيسه تنان

كرم ها

نرم تنان

خارتنان

بندپايان

پدید آمدن فصول مختلف 
محور زمين اندكی مايل است. بنابر اين در طول يك بار چرخش به دور خورشيد، زمين ميزان 
متفاوتی از انرژی خورشيد را دريافت می كند و باعث پديد آمدن فصول مختلف می شود )شكل 2(.

شکل ٢ـ پدید آمدن فصول مختلف
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رشد بازی های تخیلی١ 

١ تا ٢ 
سالگی

 از رفتار بزرگسال بعد از بروز آن تقليد می كند. 
 عالقمند به كشف كاركرد اشيا روزمره است

 كم كم می تواند نمادسازی كند و اشيا واقعی و غير واقعی را برای بازی های 
نمادی به كار برد.

٢ تا ٣ 
سالگی

 از تقليد رفتار همساالن خود لذت می برد.
 در بازی سناريوهای ساده روزمره مثالً غذا پختن را وارد می كند.

 از نقش بازی كردن لذت می برد و با رفتارهايش ويژگی های نقش خود 
كه  وانمود می كند  و  بغل می كند  را  عروسك خود  مثالً  نشان می دهد.  را 

مادر است.

٣ تا ٤ 
سالگی

 كم كم قصه يا روايتی را وارد بازی خود می كند.
يا نقشی  يا روايتی را بازی می كند و  از يك گروه قصه  به عنوان جزئی   

ايفا می كند.

٤ تا ٥ 
سالگی

 به نقش هايی مثل شخصيت های تلويزيونی يا شخصيت های داستان های 
تخيلی عالقه نشان می دهد. 

٥ تا ٦ 
سالگی

 در بازی های تخيلی خود روايت های پيچيده را اجرا می كند كه به مرور 
تعداد شخصيت ها بيشتر می شود و اعمال و موضوعات پيچيده تر می شوند. 

1ـ به نقل از دافی )1998( ترجمه ياسايی
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مستندات درس پرورش مهارت های 
عاطفیـ  اجتماعی کودک

 الف ـ نمونه فعالیت هایی از مهارت های اجتماعی 

نمونه هایی از فعالیت های مربوط به برخی مهارت های اجتماعی

مهارت

مهارت هاي 
کالمي

كودكان را تشويق كنيد در بحث ها شركت كنند، سؤال بپرسند و نظر و احساسشان 
را بيان كنند. سؤال هايي بپرسيد كه پاسخش بله يا نه نباشد و احتياج به توضيح 
بپرسيد  نقاشي بكشي؟  االن  بپرسيد مي خواهي  اينكه  ه جاي  ب باشد. مثاًل  داشته 

دوست داري االن چكار كني؟

استفاده از 
کلمات مناسب 

)مؤدبانه(

با توجه به اينكه استفاده از كلمات مؤدبانه در صحبت، در ايجاد و ادامة دوستي 
بسيار مؤثر است، كودكان را تشويق كنيد از كلماتي مثل خواهش مي كنم، متشكرم، 
از  وقتي مي خواهند  كنند.  استفاده  ديگر  كودكان  با  تعامل  در  متأسفم  ببخشيد، 
وسايل ديگران استفاده كنند اجازه بگيرند يا وقتي كه كسي به آنها محبت مي كند 

تشكر كنند.

احترام 
گذاشتن به 
دیگران و 
وسایل آنها

براي كودكان توضيح دهيد كه اگر ما به ديگران احترام بگذاريم، آنها هم به ما احترام 
مي گذارند. به آنها بگوييد كه مثاًل مسخره نكردن ظاهر و طرز حرف زدن ديگران، 
صحيح و سالم پس دادن وسيله اسباب بازي قرض گرفته شده يا لگد نكردن وسايل 
ديگران نشانه و مصداق احترام گذاشتن به آنها و در نتيجه، احترام ديدن از آنهاست.

گوش کردن 
فعال

خوب شنيدن يكي از مهارت هاي مهم اجتماعي است كه كودك از طريق ارتباط با 
بزرگساالن و نيز با آموزش و تمرين ياد مي گيرد. رعايت موارد زير هنگام صحبت 

با كودك به آموزش اين مهارت به او كمك مي كند:
وقتي كه كودك صحبت مي كند، حرف او را قطع نكنيد.

اگر كودك صحبت شما را قطع كرد، به آرامي بگوييد من دوست دارم حرف هاي 
تو را بشنوم اما مي تواني كمي صبر كني تا حرفم تمام شود؟

هنگامي كه كودك صحبت مي كند، به چشمان او نگاه كنيد. نوبتي حرف بزنيد 
و به چشمان يكديگر نگاه كنيد. براي اينكه شنوندة خوبي بوده تشويقش كنيد.

مشارکت 
و همکاري 
)شرکت در 

بازي ها، فعالیت 
و بحث هاي 

گروهي(

بخش بزرگي از رشد و كسب مهارت هاي اجتماعي با بازي تأمين مي شود. بچه ها 
هايي  بازي  ياد مي گيرند.  را  نوبت  رعايت  و  گروهي، مشاركت  كار  بازي،  ق  از طري
ترتيب دهيد كه كودكان در حياط انجام دهند. آنان با هم بازي كردن را به بازي 
با اسباب بازي هاي گران قيمت ترجيح مي دهند. فعاليت هاي گروهي ديگر مي تواند 
نقاشي، كاردستي، قصه سازي، نمايش گروهي و همكاري در مرتب كردن كالس و سر 

جاي خود گذاشتن اسباب بازي ها باشد.
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شناخت 
احساسات خود 

و دیگران/ 
تصمیم گیري

براي بسياري از كودكان، درك هيجان و احساسي كه دارند راحت نيست. شناختن 
احساسات به مديـريت آنها كمـك مي كند. اگر براي كودكي مشكل است كه در مورد 
احساسش صحبت كند، تشويق كنيد كه آن را نقاشي كند. كودكان را راهنمايي كنيد 
بدانند گريه كردن نشانة غم است،  كه عالئم جسمي احساسات را بشناسند؛ مثالً 
فرياد زدن عالمت عصبانيت است، ضربان تند قلب و لرزيدن نشانة ترس است، و سرخ 

يا داغ شدن گونه ها عالمت خجالت است.
شايد كودكان بتوانند با شناختن اين عالئم، احساسات خود را بيان كنند و احساسات 
ديگران را هم بشناسند و با آنها همدلي كنند. همدلي يعني آگاهي از احساسات و 
نيازهاي ديگران. بچه هايي كه همدلي كردن را ياد نمي گيرند، ممكن است هيچ وقت 

شكيبايي و احترام به ديگران را هم ياد نگيرند.
كودكـان اغلـب نمي توانند بگويند چه مي خواهند. اين فرصت را هر روز براي آنها 
فراهم كنيد كه تصميم گيري را تمرين و تجربه كنند. سعي كنيد در هر فعاليتي، 
دو گزينه براي كودكان درنظر بگيريد تا بتوانند انتخاب كنند. به اين ترتيب، هم 

تصميم گرفتن را تجربه مي كنند و هم بيشتر احساس خوشحالي مي كنند.

حل مسئله 
دیگران 

سعي كنيد از موقعيت هاي روزانه مسائلي براي كودكان طرح و آنان را به حل آنها 
تشويق كنيد. از آنها بخواهيد راه حل هاي مختلفي ارائه دهند و آنها را امتحان كنند 
و ببينند به نتيجه مي رسند يا نه. در زماني كه كودكان تالش مي كنند، شما فقط 

راهنما باشيد و بگذاريد خودشان راه حل پيدا كنند.

مسئولیت پذیري

مسئوليت هاي مختلفي به  كودكان بدهيد تا انجام دهند. از كارهاي سبك تر شروع 
كنيد و به تدريج مسئوليت ها را مشكل تر كنيد. مسئوليت مي تواند توزيع كاغذ نقاشي 
در بين بچه هاي كالس، چيدن ميز براي ميان وعده و گذاشتن ظرف ميوة كودكان، 
آب دادن به گلدان هاي كالس، مراقبت از حيوان هاي مركز آموزشي و انواع كارهاي 
ديگر باشد. چنانچه كودكي نتوانست مسئوليت خود را به درستي انجام دهد، او را 
سرزنش نكنيد بلكه براي بخشي از كار كه درست انجام داده يا تالشي كه كرده از 
او تشكر كنيد و موقعيت هاي بيشتري را براي دادن مسئوليت هاي ديگر به وي به 

وجود بياوريد.

ب( نظریۀ رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون در یک نگاه 
اريك اريكسون در نظرية خود رشد انسان را در 8 مرحله توضيح می دهد. هر مرحله شامل يك 
موضوع محوری است كه در دو قطب قرار می گيرد. بيشتر نظريه های روان شناسی رشد، مراحل 
رشد و تحول انسان را تا دورة جوانی تقسيم بندی می كنند، اما نظرية اريكسون به تمامی مراحل 
زندگی انسان توجه دارد. اين نظريه هم نگاه جامعی به زندگی انسان دارد و هم معتقد است كه 

رويدادهای هر مرحله، در مرحلة بعدی تأثير می گذارد. مراحل اين نظريه عبارت اند از1:

1ـ برگرفته از كتاب »نظريه های رشد«، تأليف ويليام كربن، ترجمة غالمرضا خوی نژاد و عليرضا رجايی، انتشارات رشد.
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مراحل رشد در نظریۀ اریکسون

تکلیف رشدیمحورسنمرحله

اعتماد در برابر بی اعتمادیاميدواریتولد تا 1 سالگیاول

خودمختاری در برابر شرم و شكاراده1 تا 3 سالگیدوم

ابتكار در برابر احساس گناههدف مندی3 تا 6 سالگیسوم

سازندگی در برابر حقارتشايستگی6 تا 11 سالگیچهارم

هويت در برابر سردرگمیتعهدنوجوانیپنجم

صميميت در برابر انزواعشقجوانیششم

بارآوری در برابر ركودمراقبتميان سالیهفتم

انسجام در برابر نااميدیخردمندیپيریهشتم

توضيحات تفصيلی مربوط به هر مرحله را می توانيد در كتاب های روان شناسی رشد بخوانيد.

 ج( نظریۀ بندورا 
در روان شناسی هر نظريه به طور معمول بر حوزه ای خاص متمركز است، اگر چه ممكن است از 
آن در زمينه های ديگر هم استفاده بشود. برای مثال، نظريه های زيگموند فرويد و اريك اريكسون 
در حوزة روان شناسی رشد است، اگر چه از آنها در تببين و توضيح مسائل يادگيری، شخصيت و 

اختالالت روانی هم استفاده های زيادی به عمل می آيد.
نظرية آلبرت بندورا هم يك نظرية روان شناسی يادگيری است، اما از يافته های آن در زمينه های 
يادگيری  چون:  عناوينی  با  كه  نظريه  اين  می برند.  بهره  رشد،  روان شناسی  جمله  از  و  ديگر 
مشاهده ای، يادگيری اجتماعی و يادگيری شناختی ـ اجتماعی شناخته می شود، به دنبال تبيين 
الگوبرداری  فرايندهای يادگيری از راه مشاهده است. در نظرية بندورا، يادگيری از راه مشاهده 
نام دارد. الگوبرداری به صورت ايجاد تغييرات شناختی، عاطفی و رفتاری بر اثر مشاهدة رفتارها يا 
توضيحات ديگران، تعريف شده است. بندورا يادگيری از راه مشاهده يا همان الگوبرداری را در 4 

مرحله توضيح داده است كه به اختصار می آوريم:
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مراحل نظریۀ بندورا

توجه
برای يادگيری از راه مشاهده ابتدا بايد به آن چه قرار است ياد گرفته 
شود، توجه كرد. عوامل زيادی در جلب توجه افراد دخالت دارند كه 
از آن جمله می توان جذابيت، شهرت، شايستگی، مورد احترام بودن 

و مورد تحسين قرار داشتن فرد الگو يا سرمشق را نام برد.

به یادسپاری
يادگيری طبق اصل مجاورت صورت می گيرد و نيازی به تقويت و 
پاداش ندارد، يعنی كافی است يادگيرنده عملكرد الگو را ببيند و آن 
را به صورت تجسمی يا كالمی و به شكل رمز، در حافظة درازمدت 

به يادبسپارد.

بازآفرینی
اطالعات ذخيره شده در حافظه به صورت اعمال آشكار درمی آيند. 
در اين مرحله مشخص می شود كه يادگيرنده چه قسمتی از آنچه 

ديده را، ياد گرفته است.

انگیزشی
يادگيری     از راه مشاهده نيازی به تقويت ندارد، اما تقويت در يادگيری 
مشاهده ای بی تأثير نيست. اگر يادگيرنده به خاطر انجام رفتاری كه 
از راه مشاهده آموخته است، تقويت دريافت كند، به انجام آن رفتار 

خواهد پرداخت.

 د ( اصطالحات به کار برده شده در کتاب پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک 
می شناسند،  رشد«  »روان شناسی  را   Developmental Psychology ايران  در  رشد:  مفهوم 
اما بسياری اعتقاد دارند كه رشد به مفهوم Growth نزديك است و فقط جنبة فيزيكی بزرگ 
شدن را نشان می دهد. Developmental به معنای »  تحول« است. در حال حاضر، بسياری برای 
Developmental Psychology »  روان شناسی تحولی« يا »  روان شناسی رشد و تحول« به كار 

می برند.
در كتاب » پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی كودك«، هر جا كه اصطالحات رشد، تحول و 

تكامل به كار رفته، منظور همان Development است.
تربیت و اخالق: در واحد يادگيری چهار كتاب »  پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی كودك«،  
اصطالحات ادب، آداب معاشرت و اخالق، بارها تكرار شده اند. الزم است چنين مفاهيمی از دو 
منظر مورد توجه بيشتری قرار گيرند: اول از جهت آثار آن در خودمان و ديگری از جهت تربيت 

كودكان.
»  اخالق« يكی از ابعاد شخصيتی انسان است كه هم از ابعاد ديگر شخصيت تأثير می پذيرد و هم 
بر آنها تأثير می گذارد. اگر مطالبی كه ياد می گيريم و فضای عاطفی و اجتماعی كه در آن زندگی 
می كنيم، مفيد و سالم باشند، از نظر اخالقی هم پيشرفت خواهيم كرد. همين طور اگر در ادب و 

اخالق، انسان شايسته ای باشيم، در محيط های گوناگون نقش سازنده ای خواهيم داشت.
مطالعة اجمالی فرهنگ آدمی در طول تاريخ، نشان می دهد كه »  اخالق« هميشه برای همة مردم 
ارزش خاصی داشته و همگان آن را ضروری شمرده اند. اخالق به درستی و نادرستی رفتارهای 
تلقی  موضوعی شخصی  اخالق  اگر چه  می دهد.  قرار  ارزيابی  مورد  را  آنها  و  می پردازد  شخصی 
می شود، اما تجلی آن در چگونگی روابط با مردم و تعامل با آنها نمود پيدا می كند. آثار تربيت 
اخالقی را بايد در رفتارهای فردی و جمعی ديد. يك جامعة اخالق مدار، محيطی آكنده از نيكی، 



١١٤

ادب، صداقت، گذشت و احترام متقابل را برای همگان فراهم می آورد. يك نكتة مهم در رفتار 
اخالقی، موقعيت شناسی و درك وضعيت ديگران است.

و  اميال  مبنای  بر  موقعيت  تفسير  و  درك  يعنی  است،  »  خودمداری«  اخالق  آفت های  از  يكی 
خواسته های شخصی. شرايط تربيتی امروزی به گونه ای است كه گاهی خودمداری را در كودكان 
و حتی بزرگ ساالن تقويت می كند. اينكه يك فرد در موقعيتی اجتماعی، فقط خود را ببيند و 
به شرايط ديگران كم توجه يا بی توجه باشد، حاصل تفكر خودمدار است. رعايت نكردن حقوق 
ديگران به عمد و غيرعمد، مصداقی گسترده از رفتارهای منافی اخالق است. خودمداری مقدمة 

خودخواهی است.  
مسيری  اخالق،  باشد.  تأثيرگذار  دادن  توضيح  و  خواندن  با  كه  نيست  موضوعاتی  از  »اخالق« 
بی انتها است كه قرار گرفتن در آن نگاه آدم را به همه چيز تغيير می دهد. بنابراين، در مورد ادب 
و اخالق، اول به فكر خومان باشيم و در تقويت آموزه های اخالق و آداب معاشرت برای كودكان 

هم، وقت و دقت بيشتری صرف كنيم.
در ادامة موضوع آداب اجتماعی ـ اخالقی بحث های ديگری مانند پرورش احترام به محيط زيست 
قابل توجه جامعة  از مسائل بسيار مهم و  به حقوق شهروندی آمده است كه  احترام  و پرورش 

امروزی هستند.
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فصل 2

اصطالحات پایه و تخصصی
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جدول١-کلید واژه های فارسی و انگلیسی درس مراقبت از سالمت  کودک

انگلیسی فارسی پودمان ردیف

Growth رشد

1

1

Development تكامل 2

 Physicalـdevelopment رشدجسمی ـ حركتی 3

 Big muscles عضالت بزرگ 4

Small muscles عضالت كوچك 5

Muscles coordination هماهنگی عضالت 6

Balance حفظ تعادل 7

Fine motor skills مهارت های حركتی كوچك 8

Gross motor Skills مهارت های حركتی بزرگ 9

Cognitive development رشد شناختی 10

Language development رشد كالمی 11

Social emotional development رشد عاطفی ـ اجتماعی 12

Development continuum پيوستار رشدی 13

Health بهداشت

2

14

Organs اندام های بدن 15

Organ systems دستگاه های بدن 16

Confusion اختالل حواس 17

Anthropometric تن سنجی 18

 Growth monitoring پايش رشد 19

Health records پرونده سالمت 20
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انگلیسی فارسی پودمان ردیف

Disease بيماری

3

21

Pathogenic microorganisms ميكروارگانيسم بيماری زا 22

Infection عفونت 23

Pollution آلودگی 24

Virus ويروس 25

Fungus قارچ 26

Bacterium باكتری 27

Parasite انگل 28

Protists آغازيان 29

prevention پيشگيری 30

Identification شناسايی 31

Separation جداسازی 32

Child care patient information مراقبت از كودك بيمار 33

Quick reference اطالع رسانی 34

Vital signs عاليم حياتی 35

Reporting گزارش دهی 36

Nutrition feeding تغذيه

4

37

Food groups گروه های غذايی 38

Diet برنامه غذايی 39

Health control food كنترل بهداشتی مواد غذايی 40

Cook food hygiene طبخ بهداشتی مواد غذايی 41

Diet رژيم 42
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انگلیسی فارسی پودمان ردیف

First aid كمك های اوليه 

5

43
Injury آسيب ديدگی 44
Accident حادثه 45
Choking خفگی 46
Cardiac arrest ايست قلبی 47
Bleeding خونريزی 48
Wounds زخم 49
Poisoning مسموميت 50
First aid boxes جعبه كمك های اوليه 51
Casualty مصدوم 52
Carrying injured حمل مصدوم 53
 Pulse نبض 54
temperature درجه حرارت 55
Respiration تنفس 56
Blood pressure فشارخون 57
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جدول٢ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی درس کنترل بهداشت و ایمنی مراکز پیش از دبستان

انگلیسی فارسی ردیف

Accident Prevention پيشگيری از حوادث 1

Aeration tank تانك هوادهی 2

Agricultural solid waste مواد زائد كشاورزی 3

Agricultural wastewater فاضالب كشاورزی 4

Bar screen آشغال گير ميله ای 5

Biodegradable Material مواد قابل تجزيه بيولوژيكی 6
Burns سوختگی 7

Chemical water quality كيفيت شيميايی آب 8
Chlorination كلرزنی 9

Choking and suffocation خفگی و خفقان 10
Clarifier زالل ساز 11
Coagulants مواد منعقدكننده 12
Coagulation انعقاد 13
Collection جمع آوري 14

Combined sewer system شبكه جمع آوري فاضالب مشترك 15

Commercial wastewater فاضالب تجاري 16

Commercial solid waste مواد زائد تجاری 17

Composting
كمپوست سازی )توليد كود آلی 

از زباله( 18

Construction and demolition waste نخاله های ساختمانی 19
Disinfection گندزدايی 20
Disposal دفع نهايي 21

 Domestic wastewater or sanitary
wastewater

فاضالب خانگی 22

Drinking water آب آشاميدنی 23
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انگلیسی فارسی ردیف

Drowning غرق شدن 24

Electrical Safety ايمنی برق 25
Evaporation تبخير 26
Fertilizer كود 27

FillـandـDraw Pool استخرهای پروخالی شونده 28
Fire آتش سوزی 29
Flocculation لخته سازی 30
Garbage آشغال 31

Green space فضای سبز 32

Grit chamber دانه گير 33
Groundwater آب زيرزمينی 34
Handling جابه جايي 35
Hazard خطر 36

Hazardous waste مواد زائد خطرناك 37

Heating and Cooling سرمايش و گرمايش 38
Illuminance شدت روشنايی 39

Imhoff tank ايمهاف تانك 40

Incinerator زباله سوز 41

Indoor environment فضای داخل ساختمان 42

Industrial solid waste مواد زائد صنعتی 43

Industrial wastewater فاضالب صنعتی 44

Infectious diseases بيماری های عفونی 45

Infectious waste زباله های عفونی 46

Infiltration نفوذ 47

Injuries صدمات 48



١٢١

انگلیسی فارسی ردیف

Insecticide حشره كش 49

Institutional  wastewater فاضالب مؤسسات 50

Institutional solid waste مواد زائد مؤسسات 51

Intake pipe لوله برداشت 52

Landfill دفن 53

Lighting روشنايی 54

Luminance درخشندگی 55

Luminous Flux ميزان نور يا فشار نور 56

Luminous Intensity شدت نور 57

Microbial water quality كيفيت ميكروبی آب 58

Municipal solid waste مواد زائد جامد شهری 59

Outdoor environment فضای بيرون ساختمان 60

Physical water quality كيفيت فيزيكی آب 61

Playground زمين بازی 62

Poisoning مسموميت 63

Preـchlorination پيش كلرزنی 64

Preliminary treatment تصفيه مقدماتی 65

processing at the source پردازش در محل توليد 66

Quality characteristics خصوصيات كيفی 67

Quantity characteristics خصوصيات كّمی 68

Receiving water آب های پذيرنده 69

Recirculating Swimming Pool استخرهای دارای سيستم گردشی 70
Reservoir مخزن 71

Residential wastewater فاضالب مناطق مسكوني 72

Risk خطر 73
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انگلیسی فارسی ردیف

Runoff رواناب سطحي 74

Sand filtration فيلتراسيون شنی 75

Sand play شن بازی 76

Sedimentation Tank تانك ته نشينی 77

Separate sewer system شبكه  جمع آوري فاضالب مجزا 78

Separation جداسازي 79

Septic tank سپتيك تانك 80

Settling  tank تانك ته نشينی 81

Settling basin حوضچه ته نشينی 82

Solid waste مواد زائد جامد 83

Space requirements فضای مورد نياز 84

Storage ذخيره سازي 85

Surface water آب سطحی 86

Swimming pool استخر شنا 87

Total dissolved solids كل جامدات محلول 88

Toxic Chemicals مواد شيميايی سمی 89

Toy safety ايمنی اسباب بازی 90

Transfer and transport حمل و نقل 91

Transpiration تعرق 92

Treatment تصفيه 93

Turbidity كدورت 94

Waste generation توليد زباله 95

Water based diseases
بيماري هايي كه آب در چرخه 

انتقال آنها نقش دارد 96

Water borne diseases بيماري هاي منتقله از آب 97

Water play آب بازی 98



١٢٣

انگلیسی فارسی ردیف

Water related insect vectors بيماري هاي منتقله به وسيله 
حشرات ناقل مرتبط با آب 99

Water washed diseases بيماري هاي ناشي از عدم 
شست وشوي كافي 100

Sleep خواب 101

Free time اوقات فراغت 102

Rest استراحت   103

Paper كاغذ  104

Plastic پالستيك 105

Wood چوب 106

Food مواد غذايی 107

Yard debris زايدات درختان  108

Metal فلز 109
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جدول ٣ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی واحدهای یادگیری درس پرورش مهارت های 
ارتباطی و مشارکتی

ترجمه واژه پودمان ردیف

Effective communication ارتباط مؤثر

1

1

Social skills مهارت های اجتماعی 2

 Convention on the rights of the
child

پيمان نامه حقوق كودك 3

Caregiver مراقب

2

4

Participation مشاركت 5

Debrief ing گزارش دهی  6

Duty شرح وظايف 7

Educator مربی 8

Action research اقدام پژوهی

3

9

Portfolio كار پوشه 10

 Self-assessment خود ارزيابی 11

Critical thinking تفكر انتقادی 12

Staff turnover جابه جايی كاركنان 13

Supervision نظارت 14

Burnout فرسودگی شغلی 15

Family education آموزش خانواده

4

16

Parent education آموزش والدين 17

Formal communication ارتباط رسمی 18

Informal communication ارتباط غير رسمی 19

Enrollment ثبت نام 20

Arrival time زمان ورود 

5

21

Welcoming children خوشامدگويی به كودكان 22

Attachment دلبستگی 23

Dismissal time زمان خروج  24
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جدول٤ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی واحدهای یادگیری درس پرورش 
مهارت های کالمی  کودک

ترجمه واژه پودمان ردیف

Language زبان

1

1
Language learning زبان آموزي 2
Language structure ساختار زبان  3
Language applications كاربردهاي زباني 4
Learning styles سبك هاي يادگيري 5
Brain hemispheres نيمكره هاي مغز 6
Visual learner يادگيران ديداري 7
Auditory learner يادگيران شنيداري 8
Tactile learner يادگيران لمسي 9
Bilingualism دو زبانگي  10
Listening شنيدن

2

11
Active listening گوش دادن فعال 12
Barriers of listening موانع شنيدن 13
Listening styles سبك هاي شنيدن  14
Focus تمركز 15
Attention to sound توجه به صدا 16
Poem reading شعرخواني 17
Questioning پرسشگري 18
Methods of questioning روش هاي پرسشگري 19
Comprehension درك معنا  20
Speaking صحبت كردن 

3

21
Self خود 22
Expressing emotions بيان احساسات 23
Naming نام بردن  24
Completing كامل كردن  25
Making sentence جمله آموزي 26
Storytelling قصه گويي 27
Pretending play وانمود بازي 28
Creative dramatic نمايش خالق 29
Making story قصه سازي  30
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Reading خواندن

4

31
Fairy tale قصه تخيلي 32
Lullaby الاليي 33
Folk tale قصه قومي  34
True story داستان واقعي 35
Reading aloud بلند خواني  36
Solo reading تك خواني 37
Science book كتاب علمي  38
Library كتابخانه  39
Magazines نشريات  40
Writing نوشتن 

5

41
Sitting style نحوه نشستن 42
Right ــ handed راست دست  43
Left ــ handed چپ دست  44
How to hold a pencil نحوه دست گرفتن مداد 45
Paper position موقعيت كاغذ 46
Eye ــ hand coordination هماهنگي چشم و دست 47
Writing crooked كج نويسي 48
Visualization تجسم فضايي 49
Spatial concept مفهوم مكاني  50
Preparing the situation آماده سازي فضا 51



١٢7

جدول ٥  ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی درس پرورش مهارت های شناختی و خالق کودک

انگلیسی فارسی پودمان ردیف
Cognition شناخت

پودمان 1

1
Brain مغز 2
Stimulus محرك 3
Perception ادراك 4
Attention توجه 5
Memory حافظه 6

Decision making تصميم گيری 7

Problem solving حل مسئله 8

Executive functions كاركردهای اجرايی 9
Information اطالعات 10

Individual differences تفاوت های فردی 11
Processing پردازش 12

Sight )vision( حس بينايی

پودمان 2

13

Hearing )audition( حس شنوايی 14

Smell )Olfaction( حس بويايی 15

Taste )gustation( حس چشايی 16

Touch )Somatosensation( حس المسه 17
Experiment آزمايش

پودمان 3

18
Hypothesis فرضيه 19
Observation مشاهده 20

Life cycle چرخه حيات )زندگی( 21

Domestic animal حيوان اهلی 22

Wild animal حيوان وحشی 23
Earth زمين )سياره( 24
Weather آب و هوا 25
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Physical knowledge دانش فيزيكی

پودمان 4

26

Logical ـ mathematical Knowledge دانش منطقی ـ رياضی 27

Social knowledge دانش اجتماعی 28

Relative thinking تفكر نسبی 29

Conservation نگهداری 30

Pre ـ counting stage مرحله پيش ـ شمارشی 31

Conservation of Mass ابقای جرم 32

Conservation of Liquid ابقای مايع 33

Spatial orientation جهت يابی فضايی 34

Measurement اندازه گيری 35

Creativity خالقيت

پودمان 5

36

Thinking تفكر 37

Imagination تخيل 38

Convergent thinking تفكر همگرا 39

Divergent thinking تفكر واگرا 40
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جدول ٦ ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی درس پرورش مهارت های عاطفی و اجتماعی کودک

انگلیسی فارسی پودمان ردیف

Development رشد، تحول

پودمان 
1

1

Affective ـ Social skills مهارت های عاطفیـ  اجتماعی 2

Individual differences تفاوت های فردی 3

Personality شخصيت  4

Equilibration تعادل جويی، تعادل يابی 5

Self ـ regulation خودتنظيمی، خودنظم دهی، 
خودسامانی

6

Self ـ control خودكنترلی 7
Unconscious ناخودآگاه، ناهشيار 8

trust versus mistrust Basic اعتماد در برابر بی اعتمادی 9

Initiative versus guilt ابتكار در برابر احساس گناه 10

Autonomy versus shame and doubt خودمختاری در برابر شرم و شك 11

Vicarious learning يادگيری مشاهده ای 12

 Symbolic Models الگوهای نمادين 13

Attachment دلبستگی 14

Securely attached دلبستگی ايمن 15

Insecureـ Avoidant ناايمن ـ اجتنابی 16

Insecure ambivalent ناايمن دوسوگرا 17

Disabled, Handicapped توان ياب، معلول 18

Mood ُخلق وخو 19

Communication ارتباط

پودمان 
2

20

Verbal communication ارتباط كالمی 21

 Non ـ verbal communication ارتباط غيركالمی 22

Endogenous smile لبخند درون زاد 23

Exogenous smile لبخند برون زاد 24

Body language زبان بدن 25

Empathy همدلی 26

 Self ـ assertion ابراز وجود 27
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Problem solving حل مسئله

پودمان 
3

28

Children with special needs كودكان با نيازهای ويژه 29

Hyperactive بيش فعال 30

 Attention deficit hyperactivity
disorder )ADHD(

اختالل نقص توجهـ  بيش فعالی 31

Autism درخودماندگی، اُتيسم 32

Culture فرهنگ

پودمان 
4

33

Social education تربيت اجتماعی 34

Moral development رشد اخالقی 35

Citizenship rights حقوق شهروندی 36

 Non governmental organization
  )NGO(

سازمان مردم نهاد )سمن( 37

Cooperation مشاركت، همكاری، ياريگری

پودمان 
5

38

Motive انگيزه 39

Intrinsic motivation انگيزش درونی 40

  Extrinsic motivation انگيزش بيرونی 41

Responsibility مسئوليت، مسئوليت پذيری 42

Social role نقش اجتماعی 43

Role play ايفای نقش 44

Animation پويانمايی 45

Brainstorming بارش مغزی 46
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فصل 3

استاندارد تجهیزات
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دروس كارگاهی رشته تربيت كودك شامل: مراقبت از سالمت كودك؛ كنترل بهداشت و ايمنی 
محيط مراكز پيش از دبستان؛ پرورش مهارت های ارتباطی و مشاركتی؛ پرورش مهارت های  كالمی 
اجتماعی  ـ  عاطفی  مهارت های  پرورش  و  كودك  ـ خالق  شناختی  مهارت های  پرورش  كودك؛ 
كودك در فضای كالس و كارگاه های تخصصی رشته كه شامل: كارگاه فعاليت های بهداشتی و 

كارگاه فعاليت های هنری و خالق؛ كارگاه فعاليت های علوم می شود ارائه می گردد.
ليست تجهيزات كارگاه ها و نحوه چيدمان آنها شامل موارد زير است:

 الف( فهرست استاندارد و تجهیزات سرمایه ای کارگاه فعالیت های بهداشتی 
1ـ ميز هنر آموز/ 2ـ ويدئو پروژكتور/ 3ـ ميز كار هنرجو/ 4ـ تخته و پرده نمايش متحرك/ 5  ـ 
ويترين انواع موالژ )بدن انسان(/ 6 ـ جعبه كمك های اوليه/ 7ـ تخت ماكت/ 8 ـ ويترين مخصوص 
آتل/ 9ـ كتابخانه/ 10ـ روشويی/ 11ـ كمد هنر/ 12ـ كپسول آتش نشانی / 13ـ ويترين وسايل 
كمك های اوليه/ 14ـ ميز رايانه/ 15ـ كمد وسايل صوتی و تصويری/ 16ـ قد سنج و ترازو/ 17ـ 
ميز اندازه گيری قدو وزن كودك/ 18ـ تخت ماكت اوليه/ 19ـ ميز مخصوص متحرك )ترايلی(/ 

20ـ پنل متحرك/ 21ـ كمد وسايل متفرقه/ 22ـ برانكارد/ 23ـ ميز متحرك
نحوه چيدمان كارگاه فعاليت های بهداشتی در شكل زير نشان داده شده است:
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 ب( کارگاه فعالیت های هنری و خالق 
فهرست استاندارد تجهيزات سرمايه ای كارگاه هنری و خالق شامل موارد زير است:

نمايش/ 5  ـ تخته  اجرای  پروژكتور/ 3ـ ميز كار هنرجو/ 4ـ سكوی  ويدئو  1ـ ميز هنرآموز/ 2ـ 
و پرده نمايش متحرك/ 6  ـ كپسول آتش نشانی/ 7ـ روشويی/ 8  ـ كمد كاردستی با وسايل دور 
پنل  12ـ  نمايش/  تجهيزات  11ـ  قدی/  آينه  متحرك/ 10ـ  كار  ميز  9ـ  بی مصرف/  و  ريختنی 
نمايشگاه كارهای دستی و خالقانه/ 15ـ كمد هنرجو/ 16ـ كمد  متحرك/ 13ـ كتابخانه/ 14ـ 

تجهيزات هنری/ 17ـ ميز رايانه/ 18ـ كمد وسايل صوتی و تصويری
نحوه چيدمان كارگاه هنری و خالق در شكل زير نشان داده شده است:
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 ج( کارگاه فعالیت های علوم 
فهرست استاندارد تجهيزات سرمايه ای كارگاه علوم شامل موارد زير است:

1ـ ميز هنر آموز/ 2ـ ويدئو پروژكتور/ 3ـ ميز كار هنرجو/ 4ـ فضای بازی/ 5  ـ تخته و پرده نمايش 
متحرك/ 6  ـ سكوی بازی/ 7ـ خانه عروسكی/ 8  ـ سبد بازی/ 9ـ كپسول آتش نشانی/ 10ـ ميز 
متحرك/ 11ـ كمد تجهيزات/ 12ـ پنل متحرك/ 13ـ روشويی/ 14ـ جعبه كمك های اوليه/ 15ـ 
بخش علوم طبيعی/ 16ـ. كمد تجهيزات علوم طبيعی/ 17ـ ميز رايانه/ 18ـ كمد وسايل صوتی 
و تصويری/ 19ـ كتابخانه/ 20ـ بخش علوم رياضی/ 21ـ كمد هنرجو/ 22ـ ميز كاردستی/ 23ـ 

قفسه اسباب بازی های آموزشی/ 24ـ تشك ورزشی
نحوه چيدمان كارگاه علوم در شكل زير نشان داده شده است:
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فصل 4
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9



141

میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن



149

عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری



152

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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فصل 5
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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کارنامه
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی



164

			
بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
منابع	اصلی	برای	ارزش	پیشنهادی،	
و	 با	مشتری	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	

درآمد	زایی	چه	هستند؟

ارزش پیشنهادی
چه	ارزشی	به	مشتریانمان	ارائه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
بستۀ	پیشنهادی	ما	)محصوالت	
و	خدمات(	به	مشتریان	مختلف	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
گران	ترین	منابع	اصلی	ما	کدام	اند؟	گران	ترین	فعالیت	های	اصلی	ما	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

مراجعه به سامانه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت های 
دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	یا	خدمت	موردنیاز	خود	را	به	رقابت	و	مسابقه	
می	گذارند	و	با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	پیشنهاد	

می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات



173

مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	بایستی	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	هم		زمان	توجه	داشت	و	در	

انجام	آنها	باید	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دست	رنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
در	کار	و	عالقمندي	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زماني	که	قومي	کم	فروشي	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطي	و	کمبود	محصوالت	عذاب	مي	کند.
14	به	راستي	خداي	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاري	مي	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایه	سعادتمندي	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند



180

منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم	:

	مسئولیت	پذیری،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	شغلی	و	
حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق		در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم	،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در	حفظ	و	ارتقای	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح	،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص	،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

خواص	آب

منابع	آب

کشت	و	نگهداری	گیاهان

10
ارتباط	مؤثر-گروه	بهداشت	و	سالمت

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
ارتباط	مؤثر-گروه	خدمات

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	گروه	برق	و	رایانه	

ترسیم	با	دست	آزاد

تجزیه	و	تحلیل	نما	و	حجم

ترسیم	سه	نما	و	حجم

ترسیم	با	رایانه

نقشه	کشی	رایانه	ای

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مکانیک

نقشه	خوانی	

ترسیم		نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه		

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مواد	و	فراوری

نقشه	خوانی

ترسیم	نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	معماری	و	ساختمان

ترسیم	فنی	و	هندسی

نقشه	های	ساختمانی

ترسیم	های	سه	بعدی

خروجی	دوبعدی	از	فضای	سه	بعدی

کنترل	کیفیت	نقشه	و	ارائۀ	پروژه

10
طراحی	و	زبان	بصری-	گروه	هنر

	خلق	هنری،		زبان	بصری	و	هنر	طراحی

طراحی	ابزار	دیدن	و	خلق	اثر	هنری

نقطه،	خط	و	طراحی	خطی	

سطح،	شکل	و	حجم،		به	کار	گیری	اصول	ترکیب	بندی	در	خلق	آثار	هنری

نور	و	سایه	در	هنرهای	بصری،	رنگ	و	کاربرد	آن	در	هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی	101

حل	مسائل	به	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی	2

به	کارگیری	تابع	در	مدل	سازی	و	حل	مسائل

مدل	سازی	و	حل	مسائل	مرتبط	با	معادله	ها	و	نامعادله	ها

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری
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ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

به	کارگیری	مفاهیم،	کمیت	ها	و	ابزار	اندازه	گیری

تحلیل	انواع	حرکت	و	کاربرد	قوانین	نیرو	در	زندگی	روزمره

مقایسه	حالت	های	ماده	و	محاسبه	فشار	در	شاره	ها

تحلیل	تغییرات	دما	و	محاسبه	گرمای	مبادله	شده

تحلیل		جریان	الکتریکی	و	محاسبه	مقاومت	الکتریکی	در	مدارهای	الکتریکی	

11
شیمی

به	کارگیری	مفاهیم	پایه	شیمی	در	زندگی	

تحلیل	فرایند	های	شیمیایی	

مقایسه	محلول	ها	و	کلویید	ها

به	کارگیری	مفاهیم	الکتروشیمی	در	زندگی	

به	کارگیری	ترکیب	های	کربن	دار	در	زندگی	

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست	شناسی10

تجزیه	و	تحلیل	انواع	ترکیبات	شیمیایی	موجودات	زنده

بررسی	ساختار	ویروس	ها،	باکتری	ها،	آغازیان	و	قارچ	ها

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	جانوران

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	گیاهان

تعیین	عوامل	مؤثر	بر	بهبود	کیفیت	محیط	زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات	محیط	کار10

تحلیل	محیط		کار	و	برقراری	ارتباطات	انسانی			

تحلیل	عملکرد	فناوری	در	محیط	کار

به	کارگیری	قوانین	در	محیط	کار

به	کارگیری	ایمنی	و	بهداشت	در	محیط	کار

مهارت	کاریابی

کاربرد	فناوری	های	نوین11

به	کارگیری	سواد	فناورانه

تحلیل	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

	تجزیه	و	تحلیل	فناوری	های	همگرا	و	به	کارگیری	مواد	نوترکیب

به	کارگیری	انرژی	های	تجدید	پذیر	

تجزیه	و	تحلیل	فرایند	ایده	تا	محصول

مدیریت	تولید11

تولید	و	مدیریت	تولید

مدیریت	منابع	تولید

توسعه	محصول	جدید

مدیریت	کیفیت

مدیریت	پروژه

کارگاه	نوآوری	و	کارآفرینی11

حل	خالقانه	مسائل

نوآوری	و	تجاری	سازی	محصول

طراحی	کسب	و	کار

بازاریابی	و	فروش

ایجاد	کسب	و	کار	نوآورانه

اخالق	حرفه	ای12

امانت	داری

مسئولیت	پذیری

درستکاری

رعایت	انصاف

بهره	وری
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فصل 6
شایستگی های پایه فنی
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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+
= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +

=
2

A=π.dm.b

A (D d )π
= -2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π
= +

2

.D.dA π
=

4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ
=

2

2
.dA .d.h π

= π +
2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

s
Lh h= +

2
2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π
=

2

.d hV .π
=

2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π
=

3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 c=kd و  a=kb  یا    a c k
b d

= =         

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار 2
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
b

=  و  kc
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b

= ×
1a cac

b b
× =

a ca (c )
b cb

= ≠0

a a a
b b b

-
- = =

-
a b a b

c c c
+

= +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با  a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد. 1

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 - ± ∆
∆ > ⇒ =


-

∆ = - ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

-
-

= = ≠
1

0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠ 
 

0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
- = ≠

1 0

مثلثات
 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد. 1

ABC داریم:  رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة  2
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

sin(π  -  θ) = sinθ cos(π  -  θ) = -cosθ  tan(π  -  θ) = -tanθ 

sin(π  +  θ) = -sinθ cos(π  +  θ) = -cosθ tan(π  +  θ) = tanθ

sin(-  θ) = -sinθ  cos(-  θ) = cosθ  tan(-  θ) = -tanθ

sin(2π  +  θ) = sinθ cos(2π  +  θ) = cosθ tan(2π  +  θ) = tanθ

sin(2π  -  θ) = -sinθ cos(2π  -  θ) = cosθ tan(2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3-2 3( )+
1 6 2
4( )-

1 6 2
4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

-2 3+2 3( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π
=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) -2 3 )- ) +2 3 )- ( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )- +2 3( )- -2 3- ( )+
1 6 2
4

( )-
1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= -
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو کمیت است.
 x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت براي برخي از xها در یک بازه، مشخص 
باشد، پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در این بازه به کمک خط برازش را درون یابي و  

پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در خارج از این بازه را برون یابي مي نامند.
 پس از مرتب کردن مقادیر داده ها، عددی را که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترین داده

چارک اول چارک سوم

کمترین داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      )p  >0)

y = ax3      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  >0)

x2 = 4py      )p  >0)

y = ax4      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  <0)

y = bx       )b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       )b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)



194

 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A .

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطة a از دامنة آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطة a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطة a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنة خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ -
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ -′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′-′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی اصطکاک 
ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطة مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t
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رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط
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t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جایی در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 
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شدت جریان 
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va a
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شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت
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فلزی در دمای 
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v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 
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v
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سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاوت های متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
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 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت
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A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت
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انرژی الکتریکی 
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سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت
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t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
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رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
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شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت
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مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 
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رابطه سرعت 
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 متوالی )سری(
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 متوالی )سری(
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مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی (سری)
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51یخ (در0C ᵒ)6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن
236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب
790گرانیت
800بتون
840شیشه
2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول
3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

ترکیب  یونی
پیوند یونی بین عناصر 

سازنده

نافلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به 
گرفتن الکترون دارند 

(تشکیل آنیون)

ترکیب مولکولی
پیوند کوواالنسی بین 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبیه 
فلزها و در برخی شبیه 

نافلزها هستند.

فلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به از 
دست دادن الکترون 
دارند (تشکیل کانیون)

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا از یک نوع اتم 
ساخته شده است؟

آیا با روش های فیزیکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

ترکیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند یونی پیوند کوواالنسی

جامد فلزی جامد یونی جامد مولکولی جامد  کوواالنسی

اتم ها کاتیون و آنیون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شیمیایی

نوع پیوند شیمیایی

نوع جامد

ذّرات تشکیل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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