
 

 

 

  

 
  لجبص ُبی ًبسک تي کْدک کٌیذ تب در دهبی

السم ًیظت ثزای پْػبًیذى . خبًَ راحت ثبػذ

اّ اس لجبطِبی سیبد ّ پتُْبی ضخین اطتفبدٍ 

کٌیذ،چْى طجت هیؼْد دهبی ثذى ثبالتز ُن 

یک تیؼزت ّ ػلْارک ًبسک " هثال. ثزّد

کبفی اطت ّ هْقغ خْاة ُن یک هالفَ یب 

. پتْی ًبسک رّی اّ ثکؼیذ 

 در . هقذار سیبدی هبیؼبت ثَ کْدک خْد ثذُیذ

" صْرتی کَ کْدک ػوب ػیزخْار اطت، حتوب

حتی اگز هیل . ػیز دادى ثَ اّ را اداهَ ثذُیذ

دارد،دفؼبت ػیزدُی را ًظجت ثَ رّسُبی 

هوکي اطت فزسًذتبى .هؼوْلی ثیؼتز کٌیذ

توبیلی ُن ثَ خْردى ًذاػتَ ثبػذ،اهب اگز 

هبیؼبت کبفی ًٌْػذ تت ثبػث هیؼْد کَ آة 

. ثذًغ اس دطت ثزّد

 

  ًذاػتي اػک هْقغ گزیَ کزدى ،گْد افتبدى

چؼن ُب، خؼکی دُبى ّ ادرار کزدى کن تز اس 

رّسُبی هؼوْلی ًؼبًَ کن آة ػذى ثذى 

. ُظتٌذ

 

  اگز اهکبى دارد، دهبی اتبق کْدک را رّی

در فصل سهظتبى ًیبسی . درجَ تٌظین کٌیذ 21

ثَ گزم کزدى ثیغ اس حذ اتبق ًیظت ّ در 

تبثظتبى هیتْاًیذ اس کْلز یب پٌکَ ثزای خٌک 

اگز ُْای ثیزّى . کزدى هحیط اطتفبدٍ کٌیذ

خیلی گزم یب طزد ًیظت هیتْاًیذ پٌجزٍ را ُن 

. ثبس کٌیذ

  ثزای کبُغ درجَ تت هیتْاًیذ اس دارُّبی تت

ثز کَ پشػک هؼبلج دطتْر دادٍ اًذ ،اطتفبدٍ 

 .کٌیذ 
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 5-4ایي رّع را ثزای کْدکبى ثبالی :اس راٍ دُبًی

در طٌیي پبییٌتز، کْدکبًووکي اطت . طبل اطتفبدٍ کٌیذ

دهبطٌج را جْیذٍ یبثبفؼبر دًذاى آى را خزد " اػتجبُب

جیٍْ درّى دهبطٌج طوی اطتْ هیتْاًذ طالهتی . کٌٌذ

قجل اس اًذاسُگیزی دهب . کْدک را ثَ خطز ثیبًذاسد

هطوئي ػْیذ کَ کْدک در طی ًین طبػت گذػتَ هبیغ 

خیلی داؽ یب خیلی طزد ًخْردٍ اطت، در غیز ایٌصْرت 

دهب را خیلی ثبال یب خیلی پبییي ًؼبى " دهبطٌج اػتجبُب

دهبطٌج را ثب آة خٌک ّ " قجل اس اطتفبدٍ حتوب. هیذُذ

اًتِبی جیٍْ دار دهبطٌج را سیز سثبى . صبثْى ثؼْییذ

کْدک قزار دُیذ ّ اس اّ ثخْاُیذ کَ ثب لجِبیغ دهبطٌج 

حذاقل طَ دقیقَ صجز کٌیذ، دهبطٌج را . را ًگَ دارد

 5/37اگز ثبالتز اس . ثیزّى آّردٍ ّ ػذد آى را ثخْاًیذ

. درجَ ثبػذ یؼٌی کْدک ػوب تت دارد

 
اًتِبی دهبطٌج را سیز ثغل کْدک قزار :اس راٍ سیز ثغل 

دهبطٌج را ثب قزار دادى .دُیذ، سیز ثغل ثبیذ خؼک ثبػذ

. آرًج کْدک هقبثل طیٌَ اع در جبی خْد ثبثت کٌیذ

دهبطٌج را ثیزّى آّردٍ ّ .  دقیقَ صجز کٌیذ5-4حذاقل

 درجَ ثبػذ یؼٌی 2/37اگز ثبالتز اس .ػذد آى را ثخْاًیذ

. کْدک ػوب تت دارد

ثزای ایٌکبر کْدک را اس رّی ػکن : اس راٍ هقؼذی 

دهبطٌج را اس طوتی کَ . رّی پبُبی خْد ثخْاثبًیذ

جیٍْ دارد حذّد ًین تب یک طبًتیوتز ثَ آراهی ثَ هقؼذ 

هیتْاًیذ قجل اس ّارد کزدى دهبطٌج ثب . کْدک ّارد کٌیذ

حذاقل دّ دقیقَ صجز کٌی . کوی ّاسلیي آى را چزة کٌیذ

اگز . دهبطٌج را ثیزّى آّردٍ ّ ػذد آى را ثخْاًیذ. 

.  درجَ ثبػذ یؼٌی کْدک ػوب تت دارد38ثبالتز اس 
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تت در کْدکبى 

کْدک ػوب تت کزدٍ اطت ،یؼٌی ایٌکَ دهبی ثذًغ ثبال 

اگز دهبطٌج داخل دُبى گذاػتَ ػْد ،دهبی . رفتَ اطت

اگز دهبطٌج سیز .  درجَ را تت هی گْیین5/37ثبالتز اس 

 درجَ تت حظبة 2/37ثغل گذاػتَ ػْد دهبی ثبالتز اس 

هی ػْد ّ ثبالخزٍ اگز دهبطٌج داخل هقؼذ گذاػتَ ػْد 

.  درجَ تت ًبهیذٍ هیؼْد38دهبی ثبالتز اس 

 

 

 
 

تت یکی اس راُِبی دفبػی ثذى ثزای هقبثلَ ثب ػفًْت 

ثیؼتز هْاقغ . ُب هیجبػذ ّ ُویؼَ ُن چیش ثذی ًیظت

ػلت تت ثیوبری ُبی ّیزّطی هثل طزهب خْردگی 

ثیوبری ُبی ّیزّطی ثزای خْة ػذى ًیبس ثَ .  اطت

. آًتی ثیْتیک ًذارًذ

یبدتبى .گبُی ثچَ ُب ثؼذ اس ّاکظي سدى تت هی کٌٌذ

ثبػث  تت در ثچَ "ثبػذ کَ دًذاى درآّردى هؼوْال

. ًوی ػْد 

درجَ 5/38تت تٌِب ّقتی ًیبس ثَ درهبى دارد کَ اس 

ثیؼتز ػذٍ یب ثبػث احظبص ًبراحتی در کْدک ػوب 

. ػْد

. ًؼبًذٌُذٍ ػذت ثیوبری ًیظت"ػذت تت هؼوْال

 40"هثال)خیلی ّقتِب یک ػفًْت طبدٍ ثبػث تت ثبال 

فزاهْع ًکٌیذ کَ ُز ّقت تت کزدى . هیؼْد (درجَ

ثَ پشػک هزاجؼَ "کْدک ثبػث ًگزاًی ػوب ػذ، حتوب

طَ راٍ ثزای اًذاسُگیزی .  تت را اًذاسٍ ثگیزیذ. ًوبییذ

.  دهبی ثذى ثب دهبطٌج ّجْد دارد

 

1 

 

 

 



 

 

V  

 
  ثزای کبُغ تت در کْدک خْد اس آطپیزیي

فزاهْع ًکٌیذ کَ ایي .اطتفبدٍ ًکٌیذ

دارُّب،ثیوبری ای را کَ ثبػث تت ػذٍ اطت 

را درهبى ًویکٌٌذ ثلکَ فقط دهبی ثذى را 

 .کبُغ هیذٌُذ

  حذّد )پبػْیَ کزدى ّ حوبم آة ّلزم

ُن (درجَ،اس آة طزد اطتفبدٍ ًکٌیذ30

هیتْاًذ تت را پبییي ثیبّرد اهب ثَ اًذاسٍ 

دارّهْثز ًیظت  ثٌبثزایٌجِتز اطت ایي کبر در 

. کٌبر هصزف دارُّبی تت ثز اًجبم ػْد

  ُیچ ّقت ثزای پبػْیَ کزدى یب ػظتي کْدک

. تت دار خْد اس الکل اطتفبدٍ ًکٌیذ 

 ُیچ ّقت کْدکتبى را در حوبم تٌِب ًگذاریذ .

ُز ّقت احظبص کزدیذ کْدک طزدع ػذٍ ّ 

یب ػزّع ثَ لزس کزدٍ اّ را طزیغ ثیزّى 

کْدک خْد را هذتی کَ . آّردٍ ّ خؼک کٌیذ

تت . تت دارد ثَ هِذکْدک یب هذرطَ ًفزطتیذ

ثبػث هیؼْد فزسًذ ػوب احظبص خظتگی ّ 

ثی حْصلگی کٌذ،درایي ػزایط ثگذاریذ ُز 

در اغلت هْارد .چقذر هیخْاُذ اطتزاحت کٌذ

. هیتْاى اس کْدک تجذار در خبًَ هزاقجت کزد
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: گبُی ًیبس ثَ هزاجؼَ ثَ پشػک یب اّرژاًض هیجبػذ

  اگز کْدک ػوب طزحبل ًیظت ّ ثیقزاری

گزیَ هیکٌذ ّ گزیَ اّ ثب قجل " هیکٌذ،ػذیذا

.  فزق کزدٍ اطت

  اگز کْدک ػوب ٌُگبم تت تؼٌج کزدٍ اطت .

  اگز در هْرد ثیوبری کْدکتبى ُز گًَْ طْءال

. یب ًگزاًی داریذ 

  اگز کْدک ػوب کوتز اس طَ طبل دارد ّ تجغ

.  درجَ هیجبػذ 2/38ثبالی 

  40اگز کْدک ػوب در ُز طٌی تت ثیؼتز اس 

. درجَ دارد

  اگز تت ثیغ اس دّ رّس اداهَ یبفتَ ّ کْدک

. ػالهت دیگزی ًذارد

 . 

  ثِتز اطت ُویؼَ یک دهبطٌج  در هٌشل

داػتَ ثبػیذ ّ ُزّقت احظبص کزدیذ 

کْدکتبى تت داردثب گذاػتي آى سیز ثغل 

 دقیقَ ّخْاًذى آى اس 5-4کْدک ثَ هذت 

. درجَ تت کْدک خْدهطلغ ػْیذ 
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گزٍّ ارتقبی طالهت ّ آهْسع ثَ ثیوبر ثیوبرطتبى 

هِزاد 

 1401دي هبٍ :تبریخ ثبسًگزی 

 
 
 

 

 

 کٌتزل تت در کْدکبى

 

 

 

 

 


