
 کوله پشتی سالم

از جمله وسایل محبوب مورد استفاده دانش آموزان در سال هاا  ححیا ل در مسرساهو هوپاه  واتز و از جملاه       

دغسغه ها  واپسین در روزها   ایانز حابستانو خریس هوپه  وتز مناسب برا  فرزنسان است. از آنجاا هاه م ا ان    

انواع دیگر ه فها همتر است و استفاده از آنو آس ب همتر  میرف انرژ  هنگام استفاده از هوپه  وتز نسبت به 

برا  بسن ایجاد مز هنسو به هم ن دپ ل استفاده ازهوپه  وتز   وانهاد ماز داود. اماا بایاس حوجاه دادات هاه         

استفاده از هوپه  وتز ها  غ راستانسارد یا نحوه استفاده نادرست از آنو با درد و آس بهایز مثال هماردردو داانه    

حغ  ردر د وه صح ح راه رفتنو حتز حغ  ر در ضربان قلب و ... همراه است. نکته مهم دیگر این است هاه باا   دردو 

حوجه به این هه دانش آموزان در سن ن ردس قرار دارنسو هرگونه آس بز مز حوانس اثرات دراز مست بر سالمتز آنهاا  

 دادته بادس.

 

 نکاتی در مورد خرید کوله پشتی سالم

 ا  بخریس هه:  هوپه  وتز

   .سبک بادس 

      به دکلز بادس هه بتوان از سمت راست و چپ آن به طور مساو  استفاده هرد حا فوار ب وتر  باه ها

 سمتز از دانه و همر وارد نوود.  

 .بنسها  دانه ا   هن و بنسها  س نه ا  و همر  دادته بادس 

 بادس.  ها  مختلف آن ) وت و بنسها( از اسفنج استفاده دسه  در قسمت 

 .برا  حفظ ایمنز در هنگام حرددو از نوارها  دبرنگ رو  آن استفاده دسه بادس 

 

 نکاتی در مورد حمل صحیح کوله پشتی  

  بنسها  هوپه  وتز بایس طور  حنظ م دونس هه هنگام حرهتو هوپه جابجا نوود؛ همچن ن بنسها  دانه

 ا  متقارن بادنس یعنز یکز دل و یکز سفت نبادس.  

 سها  س نه ا  و همر  بسته دود.  حتما بن 

   هوپه  وتز نبایس به صورت دل رو   وت قرار بگ رد؛ بلکه بنسها  دانه ا  آن بایس طور  حنظ م داود

 هه هوپه به طور هامل قاپب  وت بسن را بپودانس.



      س استفاده از یک بنس هوپه  وتزِ دوبنس و یا استفاده از هوپه ها  حک بنس  و هوپاه  واتز هاایز باا بنا

 نازکو باعث اف ایش فوار وارده بر دانه ها و ستون مهره ها و ایجاد درد مز دود.  

      حوص ه مز دود دانش آموز به جا  وسایل و دفترها  سنگ نو از وسایل سبک حار و دفترهاا  باا جلاس

 هاغذ  استفاده هنس.

     بهتر است اد ا  سنگ ن حر در قسمت عقب هوپه و ن دیک به  وتو اد ا  باا وزن متوساد در قسامت

 م انز و اد ا  سبک در جلو  هوپه  وتز قرار بگ رنس.  

 .برا  بردادتن هوپه  وتز بهتر است ابتسا آن را رو  م   قرار داده و سپس رو  دانه ها قرار دهنس 

 و بطور مساوم هوپه  وتز را حمل هنس. به او یاد بسه س هاه درصاورت   دانش آموز نبایس برا  مست طوالنز

خستگز آن را درآورده و  س از انجام چنس نرمش سادهو دوباره هوپه را بر  وت خود قرار دهس. همچنا ن  

در صورت احساس درد در دانهو گردن و هتفو و احساس سوزش و خاارش وگ گا  باازو و قرما   رو      

 دما اطالع دهس.  دانه این موارد را به 

        30دقت هن س هه وزن هوپه  وتز ب وتر از ده درصس وزن بسن داناش آماوز نباداس. ماثال اگار هاودک 

 ه لوگرم حمل هنس. 3سنگ ن حر از  ه لوگرم وزن داردو نبایس هوپه  وتزِ

        در موارد  هه هوپه خ لز سنگ ن استو بهتر است بعضز از وساایل را خاارک هارده و باا دسات جابجاا

 .  هننس

 همچنا ن  و آماس  و رفات   ردونس هه درحمام مسا  ها  چرخ دار حنها در درایطز حوص ه مز هوپه  وتز 

وزن بااالحر   هوپه ها  این زیرا ونبادس  له ها رو  از مثالً آن تزحمل دسبه  ن از  خانهو و مسرسه مح د

داانه   رو  گارفتن  قرار صورت در وته آنهااسکلت مخیوص دسو  چرخ و دارنس عاد  هوپه ها  به بتنس

 .هنس صسمه وارد مزهودک  وت و همر به  هاو

 

منبع: بسته ها  اطالع رسانز ویژه طرح هوپه  وتز سااپم؛ معاونات بهسادات وزارت بهسادات درماان وآماوزش       

کزو دفتر سالمت و حنسرستز معاونت حرب ت بسنز وزارت آموزش و  رورش و  ژوهوگاه حرب ت باسنز و علاوم     د

 ورزدز وزارت علومو ححق قات و فناور 

حه ه دسه در : گروه آموزش و ارحقا  سالمت معاونت اجتماعزو دانوگاه علوم   دکز و خسمات بهسادتز درمانز 

 حهران

 


