
 

 

 ظارت ػُنیيٌ ٍیضنی

آىَا اکيُن از ٍص زنان دیگصی نتياظب تص ٍعتيس ، . ٍهیؼٌ لشت ةزغ ه ةیؼتصیو تلاضا را داػتٌ اىس ػُنیيٌ ٍا

ٍص . کٌ ةٌ هظیلٌ گاز ، چُب یا ةصق اظتفادً نی ػُىس ، اىتزاب کيیس از نیان ػُنیيٌ ٍای زیتا زیصا نی تُاىیس

کسام نضایای نزتلفی دارىس ةٌ گُىٌ ای کٌ ػُنیيٌ نی تُاىس یک فضای نياظب ةصای تلصیتا ٍص ظتک زىسگی 

 ػُنیيٌنی تُاىس در تصهیم گیصی در نُرد ىُع  ػُنیيٌجُاىب نثتت ه نيفی زیص در نُرد ٍص ىُع ظُرت . ةاػس

 .سػها کهک کي  نُرد ىظص در راىٌ

رزش آن را دارد کٌ یک ػُنیيٌ چُةی در ا  . .رُاٍیس داػت ه زیتا  یک راىٌ لُکط داػتو ػُنیيٌ ٍیضنیةا 

 سراىٌ رُد داػتٌ ةاػی

 دارد از جهلٌ ػُنیيٌ گازی یکی دیگص از اىُاع ػُنیيٌ نی ةاػس تفاهت زیادی ةا ػُنیيٌ ٍیضنی

 ...از لداظ اةػاد، دریچٌ ٍُا، لُلٌ رصهجی ه

 ىیاز ةٌ نَارت کافی دارد ،ناىيس اةػاد دریچٌ رصهجی ،دنپص ، ارتفاع لُلٌ اةػاد دارل کُرً ظارت ػُنیيٌ ٍیضنی

 .الضانیعت چصا کٌ اگص ةٌ اةػاد ٍُد دكت ىؼُد ػُنیيٌ ٍیضنی تُجٌ ةٌ اةػاد ٍُد .1

 .نکغ دریچٌ ٍُا ةٌ رُةی کار ىکصدً ه ةاغث پط دادن دهد ةٌ راىٌ نی ػُد .2

 .یکی از نَم تصیو نُارد اظت کٌ ةایس از پؼم ػیؼٌ اظتفادً ػُد  ػُنیيٌ غایق لُلٌ اصلی .3

 .نصالح ناىيس اجص دارل کُرً کٌ از جيط ىعُز ةاػس کٌ در اىُاع نزتلف نُجُد نی ةاػس .4

درصس ظیهاىی کٌ ةصای نالت دارل کُرً اظتفادً نی ػُد کٌ درصس ظیهان ةٌ گُىٌ ای ةاػس کٌ اجصٍا  .5

 را ندکم کيار ٍم ىگٌ دارد

ت آن در ةصاةص تصک رُردگی ةایس راک ىعُز ختها ةایس ةصای غایق دارل ٍُد ه ظیلل دادن ٍُد ه نلاهن .6

 .از راک ىعُز اظتفادً کصد

ةٌ صُرت دظت چیو کار نیکييس. هلی نا ةصای ایيکٌ ظصغت غهل کار ه  ظارت ػُنیيٌ ٍیضنی گصهٍی در

کیفیت کار را ةاال ةتصیم كالب ٍایی را ظصاخی کصدیم کٌ ػکیل تص ه ةاداهم تص از دیگص كالب ٍا نی ةاػس.چُن 

تصک رُردً ه ةاغث ةَم ریزتو  ػُنیيٌ زیاد  ةػس از نستی ةا تُجٌ ةٌ خصارت ػُنیيٌ ٍیضنی ٍایةػضی از كالب 

 .کُرً نی ػُد
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را گچ ىهی کييس.زیصا ةػس از نستی تصک رُردً ه ظاٍص  ػُنیيٌ الزم ةٌ ذکص اظت کٌ ایو رهزٍا دیگص كعهت رهی

 .را ةَم نی ریضد

را ظيگ  ػُنیيٌ گیصی کيیم ةٌ ػها پیؼيَاد نیسٍیم کٌ رهینا ةصای ایيکٌ از ایو نُرد )تصک رُردگی( جلُ

 .نی ةزؼس ػُنیيٌ کصدً چُن نلاهنت ةاالیی دارد ه ٍهچيیو زیتایی راصی را ةٌ

ظيگ ٍای اظتفادً ػسً ناىيس ظيگ آىتیک،ظيگ نصنص،ظيگ گصاىیت،تصاهرتو،ٍصظیو،ظيگ الػٌ ه... کٌ ةٌ 

 .ةاز ٍم ةصای تَیٌ ظيگ ىها ةایس دكت زیادی کصدصُرت اةػاد نُرد اظتفادً ةصش داد نی ػُد کٌ 

ػُنیيٌ  فلط ةصای زیتایی ىیعت ةلکٌ در زنان ٍای كتل اظتفادً ٍای نتػسدی از ػُنیيٌ ةایس تُجٌ داػت کٌ

 .ػسً اظت ٍیضنی

   

 

 اةػاد ػُنیيٌ ٍیضنی

 نفیس ػصهع نیؼُد 09cmاز دٍيٌ ی نفیس کُرً  ػُنیيٌ ٍیضنی اةػاد

ٌ ةصای ىگٌ داػتو چُب ه ٍم ةصای زیتایی اظتفادً نی ػُد را نی تُان ظُری ک ػُنیيٌ ٍیضنی ظکٍُای

 .ظصاخی کصد کٌ ةصای ىؼعتو ٍم اظتفادً کصد

 :ٍیضنی ٍای ػُنیيٌ از اظتفادً نضایای

 نی کيس.ةی ىظیص فضای  راىٌ را  از ىظص زیتایی  •

هظیلٌ ای ةصای گصم ناىسن ، داػتو ىُر در تاریکی ه پزت ه پض  ػها ٍیضنی ُنیيٌ ػ در صُرت كعع ةصق ، •

  .اظت
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 نی تُاىیس ىُع ٍیضم کٌ نی ظُزاىیس را اىتزاب کيیس ، ةٌ ایو نػيی کٌ نی تُاىیس آتغ رُد را ظُالىی نست ، •

 .سیا ةٌ رصُص نػعص کيی ظُزان ظصیع

 .نلسار گصنای فصاٍم ػسً ةٌ راىٌ ػها ةعیار افضایغ نی یاةس

 :چُةی ٍای ػُنیيٌ نضصات

ػها ةایس ٍیضم رُد را ةزصیس یا رصد کيیس ه آىصا ذریصً کيیس تا رؼک ػُد ه رؼک ػُد تا زناىی کٌ آنادً 

 .ظُزاىسن آن ةاػیس

 .تصک آتغ ةی اختیاط ىاانو اظت زیصا ختی هكتی راکعتص گصم ةاػس ، نی تُان آتغ ظُزی دهةارً ایجاد کصد

 در ایو نُرد ةایس دكت کيیس.

 چُب نياظب ػُنیيٌ ٍیضنی

 آتع حذ از تیع گرها اثر در کَ ُایی چْب ،ضْزد هی خْتی تَ کَ تاغیذ ُیسم چْب دًثال تَ اضت هوکي غوا 

 از آگاُی در هٌاضة ُیسم چْب اًتخاب راز. کٌذ هی ایجاد تختَ ُر در را گرها تیػتریي کَ ُیسم یا ، ضْزًذ ًوی

 اضت. آًِا هػخصات ّ چْب هختلف اًْاع

 تذّى یا ضثس چْب از ًاغی دّد. غْد هی ضْزظ راًذهاى کاُع تاعث ُیسم چْب ًْع ُر از حذ از تیع رطْتت

 دّد. ترد هی تاال را دّدکع ، غْد ترجوَ غوا خاًَ در گرها ترای ایٌکَ جای تَ کَ اضت ای اًرژی ، عالهت

 تٌفص آى در کَ اضت غذٍ تػکیل ریس ررات از دّد یيا. اضت ًاضالن تلکَ اضت ًاکارآهذ ضْخت ًػاًَ تٌِا ًَ چْب

 خطرًاک ّضعیت دّدکع تا ًیس دّد. کٌذ جلْگیری تذى در طثیعی دفاعی ُای هکاًیطن از تْاًذ هی ّ غْد هی

 ُا دّدکع ضْزی آتع تاعث کَ اضت کرئْزّت ایجاد یک غوارٍ دلیل حذ از تیع دّد زیرا ، کٌذ هی ایجاد تری

  .غْد هی

 ضال یک تا هاٍ غع تیي هعوْالا . تاغذ آى چاغٌی کَ اضت هِن ُوَ از هِوتر ، کٌیذ هی اضتفادٍ کَ ُیسم ًْع ُر از

 کػذ هی طْل چْب کردى خػک فرایٌذ

 اىُاع نزتلف چُب ظزت هجُد دارد کٌ ةاغث ایجاد آتغ ظُزی پایسار ه گصنا نی ػُد ناىيس تلْط ، تْش،

  ضخت افرا ، تادام ، راظ، زغال اختَ، گردّ،
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جَت اظالغات ةیؼتص ةاػهارً تهاس نی ةاػس. ٍیضنی ػُنیيٌ ٍایظازىسً اىُاع  ری ارظطگصهً نػها

تهاس ةگیصیس. نؼاهران نا آنادً نؼاهرً  ه پاظذ گُیی ةٌ ػها   91999900999ه یا  91972172190

 .ٍعتيس
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