
در مدارسارگونومی

دکتر ابوالقاسم رضوانی 

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 

کارشناس اداره سالمت نوجوانان و مدارس 

دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت 



ارگونومی 
(:سازمان جهانی بهداشت )تعریف 

و جنبه ها ی فیزیکی و روانشناختی محیط علم مطالعه انسان در حین انجام کار، درک ارتباط پیچیده میان افراد 

. کار، نیازهای شغلی و روشهای کار می باشد

عات به دست آمده را در طراحی ارگونومی ظرفیت ها و توانمندی های انسان را بررسی می کند و سپس اطال

.مشاغل، فراورده ها، محیط های کار و تجهیزات به کار می بندد

ار، باالرفتن سطح ایمنی، آشکار ترین اثر مثبت ، طراحی درست و مناسب مشاغل، تجهیزات و محیط ک

.استبهداشت، تطبیق کار با فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره  وری

مدیر –معلم و مربی -دانش آموز



Human Factors 

Environmental Factors
:شایع در دانش ارگونومی از کلمات  

عوامل انسانی 

عوامل محیطی 

را بازگو و تشریح می کنند و هر دو درصدد تدبیر ( برای تحصیل ) کار و نیازمندی های شغلی یۀهر دو اصطالح رابطۀ دو سو 

. بر روی شخص  را تداعی می کنند( مدرسه ) و مدیریت برای کاهش فشارهای جسمانی و روانی در محیط کار 



مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه  ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و 

امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول 

. صورت می  گیرد



؟در مدارس چه نتایجی بدنبال دارد ارگونومیعایت ر

.نداسکلتی پیشگیری می ک–و بیماریهای عضالنی قامتیاز ناهنجاریهای ساختار 

.میزان رفاه و آسایش دانش آموز، معلم و مربی را در محیط مدرسه باال می برد

در نتیجه 

ی  و کیفیت آموزش در مدرسه و محیط آموزشوریباعث افزایش بهره 

.می شود





ارگونومیدانش آموزان در خصوص ومربیانوظایف مدیریت 

وانبعن) رعایت شود ارگونومیدر خرید وسایل و تجهیزات و یا طراحی و چیدمان وسایل در مدرسه  اصول 1.
(و افراد چپ دست .. مثال صندلی های دسته دار در سالنهای امتحان و 

ویژه معلمان ، دانش آموزان و اولیاء آنها در مدرسه ارگونومیبرگزاری کالسهای آموزشی 2.

دقیقه 60منظم و روزانه حداقل به مدت بصورتتأکید بر فعالیت بدنی دانش آموزان  با شدت متوسط  3.

یف هماهنگی و ابالغ به معلمان و مدیریت جهت جلوگیری از حمل بار بیش از معمول در کوله پشتی یا ک4.
س  مدرسه دانش آموزان، در رفع نیاز به کتابهای مختلف یا کمک درسی  و یا حمل آنها به مدرسه و بالعک

....ایجاد تسهیالت رفاهی در کالس مانند کمد ، چوب لباسی ، پرده مناسب و 5.

ر این تشویق هرچه بیشتر دانش آموزان به تحرک در ساعتهای استراحت و زنگ تفریح و نظارت مستمر د6.
امر ، حداقل قدم زدن و پیاده روی در حیاط مدرسه بجای ایستادن و نشستن 

برنامه اجرای تمرینات و حرکات کششی در کالس و نقش  فعال معلم در مدیریت کالس و همراه دانش 7.
ی این برنامه خصوصا در مقاطع متوسطه بسیار الزم و ضرور. دقیقه طول می کشد 5تا 3آموزان که حدود 

speed. است چون زمان کالسها طوالنی تر و دانش آموزان در معرض آسیب بیشتری هستند



میزان فشار بر ستون فقرات کمری در حاالت مختلف 



سال12-6برای افراد حداقل فعالیت بدنی توصیه شده  

:در طول روز(  یک ساعت)دقیقه 60ترکیبی از فعالیت بدنی متوسط و شدید برای حداقل  

فعالیت متوسط مانند پیاده روی تند ، دوچرخه سواری  و یا هرگونه بازی همراه با فعالیت و جنب و جوش 

می باشد

.فعالیت بدنی شدید مانند ورزشهای فوتبال ،بسکتبال ، شنا کردن و یا دویدن با سرعت باال می باشند 

د فعالیتها ی شدی. در فعالیتهای شدید بچه ها دچار نفس نفس زدن شده و ناگزیر به توقف فعالیت می شوند 

.عروقی و تنفسی در آینده فرد دارد–نقش مهمی در نمو و تکامل دستگاه قلبی 



Physical Activity Intensity in MET

 Light: Less than 3 MET

Moderate: 3 – 6  MET

Vigorous: Above  6  MET

CDC, 1996





سال12-18حداقل فعالیت بدنی توصیه شده  برای افراد 

دقیقه بوده با این 60سال یعنی 6-12میزان فعالیت بدنی همانند افراد  

روز در 4تا 3دقیقه فعالیت بدنی شدید روزانه  در 20تفاوت که بر میزان 

.تأکید نموده است " طول  هفته مشخصا

راههای زیادی برای فعال بودن وجود دارد که تنوع و مفرح بودن دو عامل 

.مهم و اثر گذار در انجام منظم فعالیت  بدنی مناسب می باشد 



تعریف واژگان 

تخصص طب فیزیکی و توانبخشی 

قامتیساختار 

عضالنی -استخوانی  Muscle,Skeleteماسکولواسکلتال

عضالنی –عصبی Muscle,Neuroneماسکوالرنورو

(اعصاب –لیگامانها–مفاصل –عضالت –استخوان ) قامتیاجزای ساختار 

انحنا و –ضربدریزانو –پرانتزیزانو –گودی کمر –گوژپشتییا کیفوز) قامتیاختالالت ساختار 

...(کف پای صاف و –اسکولیوزیسانحراف جانبی ستون فقرات یا 

(MS–فلج مغزی –عضالنی دیستروفیهای)اسکلتی  -عضالنی -بیماریهای عصبی 



اسکولیوز 

و بدنه مهره ها تعقربه نحوی که زاویه شوکی مهره ها به سمت به انحراف جانبی ستون فقرات اسکولیوز می گویند ، : اسکولیوز

.کندچرخش پیدا می تحدببه سمت 



Flat Foot            صاف پایکف 



ژنووارومیا پرانتزیپا 

ی قوزکهازانو ها بهم چسبیده و در ناحیه مچ پا هم  ایستاده است، هنگامی که شخص حالت نرمال و معمولی در 

.هم قرار می گیرد مجاورت  داخلی در 

فاصله ایجاد شده باشد و زانوهاها ی پا بهم چسبیده بوده و لی بین مچ شخص هنگام ایستادن ، در صورتی که 

.گفته می شود وارومیا ژنو پرانتزیاندام تحتانی حالت پرانتز را گرفته باشد ، پا بعبارتی



ژنووالگومزانو ضرب دری یا پای ایکس یا 

ی قوزکهاهنگامی که شخص در حالت معمولی ایستاده است ، زانو ها بهم چسبیده و در ناحیه مچ پا هم  

.داخلی در کنار هم قرار می گیرد 

در صورتی که زانو ها به هم چسبیده ، اگر مچ ها بطور غیر معمول از هم فاصله داشته باشد اطالق پای 

.نامیده می شود ژنووالگومیا ضربدریایکس یا 

اندضعف شده سپس  دچار کوادریمدیالیسواستوسو  همسترینگواقع در این عارضه عضله ی داخلی در 

.شودمی ضربدریطبیعی فرد را بهم زده و در دراز مدت موجب ایجاد زانو پوسچرو 



hyper lordosis گودی کمر

(برآمدگی =  Lordosis)  کمر،  ناحیه پایینی یا برآمدگی ستون فقرات در در اصطالح پزشکی به خم طبیعی

.که نتیجه آن گودی کمر طبیعی و بطور معمول می باشد . میشوداطالق لوردوزیسلومبار

hyper lordos افراد داشتن گودی بیش از از شایعترین علل درد کمر و جلو افتادگی شکم در میان یکی 

.اندازه  است

همانطور که در تصویر زیر مشخص شده ، در گودی کمر ، لگن به سمت جلوتر رفته و باعث بیرون زدگی 

شکل ستون مهره ها و فشاری که بر آنها وارد میشود میتواند در دراز مدت باعث این . ناحیه شکم شده است

.ایجاد دردهای شدید در ناحیه کمر ، شانه ، لگن  و حتی باعث ایجاد فتق شود



علت به وجود آمدن ناهنجاری افتادگی شانه

و راه رفتن های طوالنی قرار ، ایستادن ، خوابیدن خیلی از مواقع ما در وضعیت های غلط از نشستن در 

شکل می دهد همچنین فعالیت بیش از حد با یک نرمالیوضعیت غیر را در داریم که در طوالنی مدت بدن 

بدن ما را به سمت افتادگی ( یا در حمل یک طرفه وسایل بدمینتون" در انواع ورزش ها مثال) طرف از بدن 

. نیستندارگونومیکیک بند یا بند یک طرفه دارند کهکه هاییدهد به همین دلیل کوله پشتی شانه سوق می 

که تنها روی یک شانه حمل هاییبلند کردن اجسام سنگین یا پرکردن بیش از اندازه کیف به خصوص کیف 

.می شوند منجر به افتادگی شانه و دردهای شایع شانه ای می شود

این دردها در دانش آموزان و کسانی که کیف های سنگین خود را تنها بر روی یک شانه حمل می کنند نیز 

به صورت گذرا و کم و بیش است و با افزایش سن و عدم " دیده می شود که بروز آن ها در جوانی معموال

(عدم تعادل قدرت عضالت .) شودتوجه کافی به آن باعث تبدیل آن به دردهای دائمی می 





دانش آموزمناسبنیمكتو میز

ردیفنیمكتبه خارج باشد و از مایلزاویهدارايو از سمت باال مستقل پشتيدارايبایدصندلي

.  استفاده نشود پشتيبعنوانعقب 

 برخوردار باشد مالیمشیباز كارمیزسطح  .

 آموز دانشزانوهايران و باالیيو سطح میززیربینكافيفضايكهباشد طوريبایدمیزارتفاع

سطح وران بینپا با توجه به فاصله آزادانه حركتو جابجایيامكانكهايبگونهوجود داشته باشد 

.   فراهم شود میززیرین

 فصل شانه مكهايبگونهارتفاع آرنج دانش آموزان در حالت نشسته باشد میانگینمتناسب با میزارتفاع

. به سمت باال نرود 

 از طوریكهداشته باشد ( رنگ چوب)و حالت مات تیرهترجیحادانش آموزان كارمیزسطح رنگ

.  شودجلوگیريچشم  خیرگيهرگونه 



دانش آموزمناسبنیمكتو میز

انتخاب شودسبكاز جنس المقدورحتي  .

باشدتیزاز هر گونه گوشه عاريبه صورت لبه گرد و صندليو میزهايلبه  .

 گیردقرار زمینسطح رويپا كفكهباشد ايگونهبه صندلی ارتفاع  .

 اريفشهیچگونهنهابه پشت ساق پا و را كهباشد ايبه گونه صندلينشیمنگاهعمق

دلی بر طرفی کوتاه نباشد تا فشار زیادی بر روی نواحی تماس بر صنواز. وارد نشود

.دانش آموز وارد شود 



ترتیب و نحوه قرار گرفتن دانش آموزان در کالس  و صف

در سر کالس دانش آموزان براساس ترتیب قد طوریکه، دانش آموزان کوتاه قد در جلو و افراد بلند قد در عقب 

. کالس قرار گیرند 

دوره ای ، جای دانش آموزان بصورتو وحدت کالس پارچگیبمنظور جلوگیری از یکنواختی و حفظ  یک  

. با اولویت اشراف دید دانش آموز نسبت به معلم و تابلو تغییر کند 

در ایستادن سر صف هم همینطور ، دانش آموزان بر حسب اندازه قد و ترتیب ایستادن سر صف هر کدام 

از چند گاهی برای تنوع و اجتناب از یکنواختی ، این نظام آگاهانه وهرشماره مخصوص به خود داشته باشند 

. رعایت نشود

. یا صندلی دانش آموزان باشدنیمکتهاعمود بر جهت چینش بصورتاالمکانتابلو و جایگاه معلم باید حتی 



ارگونومی شیر دهی نوزاد و کودک

:آن چه که مربوط به نوزاد یا کودک است 

.یا کودک هوشیار باشد نوزاد ن بهتر است هنگام شیر خورد 

اگر نوزاد به نظر خواب آلود است بهتر است چند قطره شیر را در دهان وی چکاند ه تا وی به شیر خوردن 

.ترغیب شود

. باید هنگام شیر خوردن آرام و قبل از شیر خوردن گریه او را ساکت کرد



ارگونومی مادر و کودک هنگام شیر دهی 

پستان انگشت شست مادر در باالی هاله قهوه ای رنگ و چهار انگشت دست دیگر مادر در نگهداشتنبرای 

. زیر پستان قرار می گیرد 

.نباید با انگشت شست پستان را به داخل دهان فشار داد چون باعث تغییر شکل و بستن مجاری شیر می شود 

مادر خم آرنج نوزاد با سر و گردن و شانه های .نوزاد  باید به مادر نزدیک و سینه به سینه هم قرار بگیرند 

. را نگه دارد و پاهاباسنناحیه مادر ،  قسمت های تحتانی بدن ساعد حمایت شود و 

خود آورد نه اینکه به بطرفمکیدن ، وقتی دهان نوزاد باز شد مادر باید نوزاد را رفلکسفرصت کافی ، 

( راست بودن نسبی ستون فقرات ، پیشگیری از درد کمر و پشت . ) طرف نوزاد خم یا متمایل شود 



خوردنشیر وضعیت 

. گیردنوزاد روی پستان قرار می چانه 
.گرددبرمیلبهای او بویژه لب پایین وی به بیرون 

.گیردلب باال بر روی خود پستان و نه فقط روی نوک پستان قرار می 

نمیلب پایین کامال به خارج چرخیده قسمت زیادی از هاله پستان داخل دهان نوزاد طوریکه هاله پایین دیده 
.شود و در باال نیز قسمت زیادی از هاله در درون دهان نوزاد است 

ن خود بکشد و یا  پستابطرفظر آید مادر یا باید بچه را نراه تنفس نوزاد  از طریق پستان مادر نباید مسدود ب
.را بلند کرده و روی پستان نباید فشار وارد کند

هیچ عنوان نباید پستان را از دهان نوزاد بیرون بکشد ، زیرا فضای خالی ناشی از فشار منفی در    یهمادر 
. برسانددهان کودک ممکن است به نوک پستان اسیب 

)  مادر به هر دلیلی مجبور باشد پستان را از دهان نوزاد خارج کند بهتر است که انگشت کوچک خود را اگر 
از گوشه دهان نوزاد وارد کرده و با فشار مالیم بر روی ( که قبال تمیز نموده و ناخن های آن را کوتاه نموده 

.آرواره تحتانی و پایین کشیدن چانه او بر روی پستان خود ، صدمه به نوک پستان را کاهش دهد



الگوی صحیح نوشتن 

مداد یا خودکار را با انگشت شست و اشاره نگه داشته و مداد روی بند اول انگشت وسط تکیه دارد.

رندتکه سطح مقطع سه گوش دارند از خود کارهایی که سطح مقطع دایره ایی دارند مناسب خودکارهایی  .

 دهند ینمهمچنین خود کارهایی که دارای یک پوشش نرم الستیکی و انعطاف پذیر دارند انگشت را آزار

.  و برای نوشتن مناسب تر هستند 

ش و کیفیت مغز مداد یا جوهر خودکار و روان بودن آن در هنگام استفاده نیز باعث می شود فرد با آرام

.اعصاب راحت ، کار نوشتن را انجام دهد 

 نحوه نشستن

Writer Cramp



در خصوص این تصویر چه مسائلی به ذهن خطور می کند ؟

 Avoid unloading a bag from the shoulder directly to floor level. Use an intermediate platform or get help 
from a coworker.

 Stand close to the platform.

 Place one foot in front of the platform.

 Bend hips and knees.

 Keep the back straight.

 Ease the bag off the shoulder and put it upright on the platform.

 Pull the bag slightly over the edge of the platform.

 Stand close to the platform with the bag touching the chest.

 Clasp the bag against the body with one hand, the other hand holding bottom of the bag.

 Step back.

 Bend hips and knees, keeping back straight.

 Ease the bag on the floor.



پا ، کفش و اهمیت آنها 

(برای کارگران در نقاط سردسیر حتی حیاتی ) کفش مهمترین قسمت از نظر عملکرد در لباس انسان 

موقع خرید چه زمانی مناسب است؟ )می کند روزفرقپا شکل بخصوص دارد، متقارن نیست ، در زمانهای مختلف 
، زمان پیاده روی و دویدن فرق می کند ؟ کفش چینی یا گیوه خودمون  ( 

اگر شل باشد از پا خارج   می دفورمیتیاز درد و جاوگیریاولین الزمه کفش اندازه بودن است که باعث راحتی و 
.و پینه می کند میخچهشود و اگر خیلی اندازه باشد باعث ایجاد فشار و 

روی انگشت دوم میخچهاگر کفش از طول کوچک باشد 

واگوسهالوکسو یونیونکفش پنجه باریک یا جلوی کفش تنگ باشد ایجاد آگر

اع از طرفی ارتف( ایجاد پای صاف ) باعث کم شدن قوس پا و فشار می شود  ( کوتاه باشد )اگر ارتفاع کفش کم باشد 
. می شود میخچهکم در عقب باعث از پا در آمدن کفش و زیادی ارتفاع باعث تحریک ، زخم و 

.می شودمیخچهو تارسهامتاکفش پاشنه بلند و نوک باریک باعث فشار بر سر 

.باشد سانت1.5تا 1فاصله نوک بلند ترین انگشت تا جلوی کفش باید 

.  باشدسانتبهتر است کفش دارای پاشنه حدود سه 



کوله پشتی 

، کمتر است و استفاده از آنکیف نسبت به انواع دیگر پشتی کولهمصرف انرژی هنگام استفاده از میزان 

.میشودبه همین دلیل استفاده از کوله پشتی پیشنهاد کند، میآسیب کمتری برای بدن ایجاد 

کیلوگرم 40شما اگر فرزند  مثالً باشد درصد وزن بدن 10نباید بیشتر از پشتی و محتویات آن  وزن کوله

.باشدکیلوگرم 4از او سنگین تر ، نباید کوله پشتی باشدوزن داشته 



:ود کوله پشتی به چه نکاتی باید دقت شهنگام خرید 

 ا انتخاب کوله پشتی سبک تر ربعبارتیهرچه مواد سازنده محکم و وزن کمتری داشته باشد بهتر است

.  کنید

 مت ، طوری که بتوانید هم از سمت راست و هم از سجا گذاری وسایل باشدمختلف برای دارای قسمتهای

.چپ آن به طور مساوی استفاده کنید 

  و همچنین کو له پشتی نباید یک بندی باشد. باشد کمری داشته بند سینه ای یا.

 باشداسفنج استفاده شده یااز ابر و ( بندهاپشت و )مختلف آن در قسمتهای  .

بندهای شانه ای پهن داشته  باشد.

 پشت تنه مناسب نیست استقراردرناحیهکوله پشتی چرخ دار جهت حمل وسایل برای.

مل در ترجیحا در قسمت فوقانی کوله جای دستگیره مناسب و محکم وجود داشته باشد که در صورت ح

.   مسافتهای کم و یا خستگی امکان حمل کوله با یک دست میسر باشد



مالحظات کاربردی هنگام استفاده از کوله پشتی 

 (ه پشتنزدیک ب)در قسمت عقب کوله پشتی اشیا سنگین تر ، پشتيكولهدر وسایلچیدماناست در بهتر ،

ان از تمام سبک در جلوی کوله پشتی قرار بگیرند و تا حد امکاشیاءبا وزن متوسط در قسمت میانی و اشیاء

كنیدفضای کوله پشتی استفاده  

 ست جابجا را از آن خارج کنید و با دوسایل تان بعضی از میتوانید مواقعی که کوله شما خیلی سنگین است در

.  کنید

 دهیدقرار شانه ها رويبهتر است ابتدا آن را روی میز قرار داده و سپس کوله پشتی حمل برای.

 استفاده کنیداست به جای استفاده از کتب و دفاتر با جلدهای کلفت و سنگین، از دفاتر با جلدهای کاغذیبهتر  .

 مدرسه آمد و همچنین محیطو که در تمام مسیر رفت میشوند چرخدار تنها در شرایطی توصیه کوله پشتی های

کوله ت به وزن باالتری نسبکوله ها نباشد زیرا این پله ها و خانه، نیازی به حمل و نقل دستی آن مثالً از روی 

شت به پشانه ها  رويعادی دارند و همچنین چرخ و اسکلت مخصوص دسته در صورت  قرار گرفتن بر های 

.کنند و کمر صدمه وارد می 



مالحظات کاربردی هنگام استفاده از کوله پشتی 

 بازو و قرمزی گزگز، احساس سوزش و خارش و ... در صورت احساس درد در شانه، گردن، کتف و

.روی شانه حتماً این موارد را به والدین و کارشناس بهداشت مدرسه اطالع دهید

 راکه بندهای پوشیده باشد چفومبا " پهن و ترجیحا" که اشاره شده بندهای کوله پشتی باید نسبتاهمانطور

قانی شود که می تواند سبب فشار بر اعصاب و آسیب به شبکه بازویی و عصب کتفی فووسفتباریک 

.  استنتیجه آن درد های مزمن در  شانه ها و یا اندام فوقانی دوطرفه یا یک طرفه 

ه پشتی در صورت احساس خستگی، کول. در فاصله های طوالنی به طور مداوم کوله پشتی را حمل نکنید

یر خود را را درآورید، تعدادی نرمش انجام دهید و سپس دوباره کوله پشتی را به نحو صحیح بپوشید و مس

.دهیدادامه 

 متقارن تنظیم شوند یعنی یکی شل و یکی سفت نباشد شانه ای کنید بندهای دقت



مالحظات کاربردی هنگام استفاده از کوله پشتی 

 ر روی متقارن و یک اندازه باشد طوری که در هنگام استقرار باالمکانکوله گشتی باید حتی بندهای

بخورد ، لق تن در هنگام حرکت و راه رفنباید کوله پشتی پشت به اندازه متعادل و بقدر کافی سفت بوده و 

Fascetاین حالت در دراز مدت باعث آرتروز و ساییدگی مفاصل پشت یا. Joint Syndrome 

Posterior شودمی.

-ا در یک طرف باید از خرید کوله پشتی های یک بندی اجتناب کرد و یا اینکه نباید دو بند کوله پشتی ر

کردی اسکولیوز عملوایجادچون با این کار ضمن ایجاد انحراف ستون فقرات به ان سمت . شانه قرار داد

نشستن درهنگام، باعث درد های مزمن کمری و لگنی و خستگی های زودرس و زودتر از معمول 

.طوالنی مدت یا معمولی  در فرد می شود 



راهی برای تحمل بیشتر خستگی حین حمل کوله 

پشتی  

می،ردکخودکمروپشتدرخستگیودرداحساسپشتیکولهازاستفادهورفتنراهحینشخصیاگر

درسینهباالیناحیهدرودوطرفدرپشتیکولهبندهایزیردرطرفدوشصتانگشتاندادنقرارباتواند

وثانیه30مدتبهحداقلبابدنبهپشتیکولهبیشترچسباندنوجلوبهپشتیکولهدادنهلبههاشانهجلوی

منتقلفقراتستونترفوقانیقسمتهایبهپشتیکولهوزنتحملعملاینبا.ورزدمبادرتبیشتر"ترجیحا

فقراتونستتحتاتیقسمتهایدرفقراتستونطرفدوعضالترویبرقبلیممتدفشارازلذاوشودمی

راهبهیشتربتواندمیوکردهخستگیودرداحساسکمترشخصترتیببدین،شدهکاستهکمریوایسینه

.دهدادامهخود



ارگونومیدانش آموزان در خصوص ومربیانوظایف مدیریت 

وانبعن) رعایت شود ارگونومیدر خرید وسایل و تجهیزات و یا طراحی و چیدمان وسایل در مدرسه  اصول 1.
(و افراد چپ دست .. مثال صندلی های دسته دار در سالنهای امتحان و 

ویژه معلمان ، دانش آموزان و اولیاء آنها در مدرسه ارگونومیبرگزاری کالسهای آموزشی 2.

دقیقه 60منظم و روزانه حداقل به مدت بصورتتأکید بر فعالیت بدنی دانش آموزان  با شدت متوسط  3.

یف هماهنگی و ابالغ به معلمان و مدیریت جهت جلوگیری از حمل بار بیش از معمول در کوله پشتی یا ک4.
س  مدرسه دانش آموزان، در رفع نیاز به کتابهای مختلف یا کمک درسی  و یا حمل آنها به مدرسه و بالعک

....ایجاد تسهیالت رفاهی در کالس مانند کمد ، چوب لباسی ، پرده مناسب و 5.

ر این تشویق هرچه بیشتر دانش آموزان به تحرک در ساعتهای استراحت و زنگ تفریح و نظارت مستمر د6.
امر ، حداقل قدم زدن و پیاده روی در حیاط مدرسه بجای ایستادن و نشستن 

برنامه اجرای تمرینات و حرکات کششی در کالس و نقش  فعال معلم در مدیریت کالس و همراه دانش 7.
ی این برنامه خصوصا در مقاطع متوسطه بسیار الزم و ضرور. دقیقه طول می کشد 5تا 3آموزان که حدود 

speed. است چون زمان کالسها طوالنی تر و دانش آموزان در معرض آسیب بیشتری هستند



سخن پایانی 

یك شمع با افروختن شمع دیگري هرگز خاموش نخواهد شعله 

.شد

احسان و بعبارتیآن چیز كه زندگي را زیبا و سازنده مي كند كمك به دیگران و 

. كاري براي دیگر مخلوقات خداوند استنیكو

.بیشتری براي كمك به دیگران دارد توانایيشخص سالم و تندرست  

موفق باشید –ممنون از توجه شما 


