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 7  کلیات : فصل اول  

  
   سوگندنامه مهندسان

  
  انسان، شیجهان، رفاه و آسا    داریتوسعه پا   و ی در سازندگ  یتأثیر مهندس   کامل از نقش و    یبا آگاه 

 بـه   گران،یمدت خود و د     و دراز  داری پا ي شاد تأمین  و یطیمح ستی ز يها ی از آلودگ  یحفظ جهان هست  
  :کنم که ی مادی مهندس به پروردگار جهان سوگند یک عنوان

   انسان، به  به. باشم  سوگند وفادار  نای  ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یسراسر زندگ   در همواره
 باشـم و    نیب  واقع و قیصد ،شمیاندی ب نشیآفر  دهی پد نیزتریانگ  شگفت خرد و    موجود صاحب  کیعنوان  
  . نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان که به انسان و ی  اقدامچیبه ه

 کوشـش   است، مغتـنم دانـم و   ي مشترك بشر  راثی خود را که م    يا  و تجربه حرفه   ی مهندس دانش
  . میافزی بي بشرسودمندي ها  دانش و تجربهنهیکنم تا آن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنج

ـ ام، کوشش خواهم کـرد کـه د         زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده          رانیا  بـه   خـود را   نی
  .  ادا کنمندگانی و آاکانم،ی مردمانم، ننم،یسرزم

 در. باشـم   کشورم داشته  داری در توسعه پا   يثرمؤ خود تالش کنم تا نقش       يا  حرفه ی طول زندگ  در
 مکـان مقـدس    نیا  که پس از من در     ی من است و به کسان     ی و فن  ی علم یحد توان به دانشگاه که مرب     

  .  خدمت کنمافت،یپرورش خواهند 
 بدانم و بشر  تماميها هی کار را سرمايروی و نستی ز طی مح ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما

  . می آنها کوشش نمايدر حفظ و کاربرد درست و بهساز
 و  اجتماع  خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، حفظ منابع         ی مهندس يها تیتمام فعال  در
 آنـان مهربـان،   بـه  داشـته و  ها را در نظـر     نسل ندهی و آ  یمنی را مراعات کنم و سالمت، ا      گرانیحقوق د 

ـ  رذاری و سـا يخـوار    رشوهکنم،  را در منافع عام جستجوشیدلسوز و متعهد باشم و همواره سود خو  لی
  .  و متعارف طلب کنممعقول در حدي  زحمات خود ارزش ماديا را طرد و بریاخالق

 را بـا    آنهـا   آگـاه شـوم و     ی فن يها افتهی نی خود از دانش روز و آخر      ی مهندس يها  تمام کوشش  در
  . کار بندم ه  و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحي و نوآورتیابتکار، خالق
 خود کار ییتوانا  دانش وطهیح تنها در دها را مراعات و خود استانداری مهندسيها تمام کوشش در

 .  کامل دارمی کنم که به آنها احاطه فنء را امضای مدارکهاقبول کنم و تن
 صورت  وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به        ی اختصاص تی و حق مالک   ی که منع قانون   يموارد در

  .  قرار دهمگرانی داری منتشر کنم و در اختگانیرا
 . باشم  و رازدارریپذ   مشارکتر،یپذ  تیمتعهد، مسئول  محول شده،يا حرفه  فی وظايادا در
ـ  مردم و وطنم را   بهایر  ی بيگذار خدمت  عالقه به صفا و عشق و   محبت و   پر از  یطیمح  وجـود  ه ب

 بـدارم و  دوسـت  دهیـ  سـن و عق ت،ی نـژاد، مـذهب، جنـس   ت،یآورم و همکاران خود را بدون توجه به مل  
  .  را در خود و در آنان پرورش دهمی انسانيها زشار

  عـالوه بـر    را دست آمـده     به يها تی متواضع باشم و موفق    ي فرد شهی خود هم  ی مهندس يها  کوشش در
  .  کنميگذار  و سپاسیقدردان آنان  بدانم و ازنشیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و و  یسع

 و از لطمـه     باشـم   نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران      يرایو پذ  ای خود جو  ی مهندس يها تمام کوشش  در
  .  کنمي آنان خوداري براخواهانه و از اقدامات بدزی پرهگرانی اشتغال دای یی شهرت، دارات،یثیزدن به ح
 رد،یـ گ یم  انجام ی که به منظور توسعه رفاه عموم      ی اجتماع يها تی و فعال  ی فرهنگ يها کوشش از

  .  کنمکتاستقبال و در آنها شر
  .  کنمقی تشويا  و وجدان حرفهی اصول اخالق مهندستی خود را به رعاهمکاران
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   و بزرگوار فرهیختهخوانندة

هـاي ایـن انتـشارات، بـه          نهادن به اعتماد شما به کتـاب         ضمن قدردانی و ارج    نوآورنشر  
هـاي    ن و مترجمان و کارگروه    رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤّلفا         استحضارتان می 

سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را بـراي ارائـۀ کتـابی درخـور و                     مختلف آماده 
اند که اثري را ارائه نماینـد کـه از    اند و تالش کرده   کار بسته   شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به    

اقل فرهنگـی و هـم   هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و            حد 
ت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد از نظر کیفی.  

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشـکال،            رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین
ا از        باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی                توان الزامـاً مبـرّ

شکال دانست      دات حرفه       ويازس. نقص و ا اي و اخالقی خود و نیز        دیگر، این انتشارت بنابه تعه
ویـژه    بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به              

هـاي منتـشرة خـود     از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب        
  .ها رفع نماید هاي بعدي آن ویرایشها و  ها را در چاپ آگاه شده و آن
که حین مطالعۀ کتـاب       راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی          لذا دراین   

با اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصـالحات را             
شدة خـود را بـا هزینـۀ     یشاید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرا بر روي خود کتاب انجام داده   

، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را              نوآورانتشارات  
اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر             اي یادداشت نموده    بر روي برگۀ جداگانه   

تا ایـن مـوارد بررسـی        ارسال نمایید،    نوآورنام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات          
عمال و اصالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه                  ها و ویرایش    شده و در چاپ    هاي بعدي کتاب ا

  .پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد
دانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و              نوآورنشر   ضمن ابراز امتنان از این عمل متعه ،
کـه    منظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگـی، درصـورتی                بهگرانقدر،  

ر و  اصـالحات درســت و بجـا باشــند، متناســب بـا میــزان اصــالحات، بـه     رســم ادب و تــشکّ
شـدة آن و نیـز از سـایر کتـب             قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چـاپ اصـالح           

کـه    نماید، و درصـورتی     ودتان، برایتان ارسال می   عنوان هدیه، به انتخاب خ      منتشرة خود را به   
  .شود اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمات شما تقدیر می

کارهاي   آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه          و پدید  نوآورهمچنین نشر   
شدن سـطح کیفـی و علمـی آن         شما عزیزان در راستاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر           

  .نمایند صمیمانه و مشتاقانه استقبال می
  نوآورنشر   

  66484191-2: تلفن  
  www.noavarpub.com  
  info@noavarpub.com  

  

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی

http://www.noavarpub.com
mailto:info@noavarpub.com
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  مقدمه 

  

  وت از فروع خوربه معلولی تن اندر ده که یاق
 یـر نقصانـو کمالت زی اه استـه آبت زیر کـک

هاي  سازمان وسیله به مشارکت، اصل این؛ نکنید کاري هیچ برایمان ما بدون
 ها فرصت برابري کسب براي جهانی حرکت از بخشی عنوان به معلوالن حامی
  .شود می استفاده ناتوانی داراي افراد توسط

بـزرگ اجتمـاعی بخـشی از اجتمـاع         خـاص و    معلوالن به عنوان یک گـروه       
 از تمـامی     همچـون سـایر افـراد       این حق را دارند که      به طور حتم   هستند و 

چنـد کـه بـه دلیـل         ، هـر  ه و اسـتفاده نماینـد     مند شـد    امکانات جامعه بهره  
 و حـضور آنـان در محـیط    ،حـد  بـیش از و موانـع فیزیکـی     متعددمشکالت

هـاي اجتمـاعی      ناهنجـاري هـا و      دغدغه شهري همیشه و همواره از       هاي  فضا
  .گردد محسوب می

هاي عادي زندگی    معلولیت همان ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت         
مـادرزادي یـا اکتـسابی در         علت وجود نقصی    فردي یا اجتماعی است که به       

هـا نیـز    ترین نـوع معلولیـت   گردد و رایج  قواي جسمانی و یا روانی حادث می      
  :عبارتند از

  : ی شاملهاي جسم  معلولیت-1
   .ی مانند نابینایی و ناشنواییهاي حواس  معلولیت-الف 
 و ناهنجـاري    ی مانند نقص عـضو، ضـایعات نخـاعی        هاي حرکت   معلولیت -ب  

   .عضالت هاي مربوط به اسکلت و 
 عروقـی، تنفـسی و    -هاي قلبـی    معلولیت احشاي داخلی مانند ناهنجاري     -ج

   .کلیوي
  : شاملمعلولیت ذهنی -2 

   ماندگی ذهنی  عقب-الف
    روانیهاي  بیماري-ب
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تـرین آنهـا     که عمـده   توانند علل و دالیل متعددي داشته باشند        ها می  معلولیت
  :عبارتند از

که ممکن است افراد یک جامه در اثر تـصادفات،           ی؛هاي اکتساب   معلولیت -1
هاي  بیماري  ها و یا     سوزي، مسمومیت  حوادث یا بالهاي طبیعی، جنگ، آتش     

  . گردندها مزمن و عوارض ناشی از آنها، دچار این نوع معلولیت
  :علل معلولیت مادرزادي به طور کلی عبارتند ازي؛ هاي مادرزاد ولیتمعل - 2

عوامل مربوط به دوران بارداري نظیر عوامل ژنتیکی، سوء تغذیه         علل و    -الف
بارداري، بیمـاري مـادران و    و سن باالي مادران، عدم رعایت بهداشت دوران        

  . استعمال دخانیات
  . مشکل، طوالنی و غیربهداشتیهاي نگام زایمان همچون زایمان علل ه-ب

ادارات و مراکـز ارائـه       بـه    مراجعه نیکی از نیازهاي اجتماعی و ضروري معلوال      
باشـد کـه از ایـن نظـر معلـوالن             مـی  مربوطه اتگیري امور    جهت پی  خدمات،

اسـت  ضـروري   لـذا   ،  گردنـد   رجوع با نیازهاي خاص محسوب مـی        جامعه ارباب 
 و  فیزیکـی رفـع موانـع      و   هـاي محـیط شـهري       سـازي    مناسـب   بر انجام  عالوه

 ی،هـاي عمـوم     ، اماکن و سـاختمان     الزم در فضاهاي شهري    معمارياصالحات  
وجـب واجبـات باشـد و        از ا   با معلـولین    و منطقی  برخورد و رفتار درست   نحوه  

ي و مراکـز خـدماتی      ادار هـاي   مراجعه بـه محـیط     در معلوالن عمده مشکالت 
  :عبارتند از

   اختصاصی خودرومحل پارك نبود -1
  هارو و دسترسی به پیاده از خودرو پیاده شدنجهت   وجو موانع متعدد-2
  هارو ی پیاده موانع فیزیک واندازها دست -3
هـاي     سـاختمان  يوروددر   تند و کم عـرض       ح شیبدار وپله یا سط   وجود   -4

  یعموم
   چرخدارهاي  صندلیبراي عبوردرهاي ورودي ،  کم عرض بودن-5
   اطالعات خوان  در قسمت پیشارتفاع زیاد وجود -6
پلـه در  داراي  یا سطوح شکـست و  متعدد و کم عرض ووجود راهروهاي   -7

  یهاي عموم ساختماني مختلف ها بخشمسیر 
   معلولینویژه عدم تعبیه سرویس بهداشتی -8
  ها و غیره  آب سرد کن و عمومیهاي  نبودن تلفن دسترس قابل-9

   کارکناننشده توسطتعریف  ارتباط -10
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 ،بهداشت جهانی سازمان آمار طبق. هستند جهان اقلیت بزرگترین معلولین
 و روانی جسمی، مختلف علل به جهان مردم از نفر میلیون 600 از بیش

 در فرادا این درصد 80 که هستند معلولیت و ناتوانی دچار اجتماعی
 تشکیل کودکان را آنان سوم یک و کنند می زندگی سوم جهان کشورهاي

 معلولین را ایـران جمعیـت از درصـد 12  بر همین اساس حـدود.دهند می
 شدید معلولیت داراي نفر میلیون 2 حدود میزان این از که دهند می تشکیل

  .هستند توان کم معلول نفر میلیون 5/6 و
 میالدي از 2006 در دسامبر سال صویب میثاق حقوق افراد داراي معلولیت ت

 و امضاي آن توسـط کـشورهاي عـضو در           سوي مجمع عمومی سازمان ملل    
 داراي افـراد  نبنیادی هاي  آزادي و حقوق احقاق اساسی در  گام 2007مارس  

 دولتـی  هـر  آن، 4مـاده  طبق که میثاقی. باشد  می جهان سراسر در معلولیت
 و  ء بـا ارتقـا    ،رساند، بدون هیچ قید و شرط و تبعیـضی        به آن را به تصویب      ک

 اي معلولیـت هـاي بنیـادین بـراي افـراد دار     تأمین کامل حقوق بشر و آزادي   
 معلول افراد سازي شامل از حمایت در را عملی هاي گاماست تا    موافقت کرده 

  .نماید الزم اتخاذ هاي زمینه همه در
  

باشد این است کـه       آنچه در این بین حائز اهمیت و قابل توجه و تأمل می           
» و معماري براي معلـولین    ضوابط و مقررات شهرسازي     «حداقل با تدوین    

ی و حتـی    هاي عمـوم    ، اماکن و ساختمان   ، محیط و فضاهاي شهري    توانب
  بـه  سـازي، طراحـی و اجـرا کـرد کـه منجـر              شخصی را طوري مناسب   

ن و  توانـا   کـم ، آسایش و استقالل هرچـه بیـشتر         یبخش  توان افزایی،  هم
  .الن گرددمعلو
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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان                     
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق        1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

رها، جداول،  لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودا           .  است نوآوربه نشر   
ها و موارد دیگر، و نیـز هـر گونـه             تصاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت        

استفاده از کل یا قسمتی از مطالب کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسـکن،                   
برداري از کتاب، نشر الکترونیکـی، هـر نـوع            تایپ از کتاب، تهیه پی دي اف از کتاب، عکس         

 وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون            صورت اینترنتی، سی دي، دي      تشار به ان
 اسـت، و متخلّفـین    حرام شرعاً نیز    ممنوع و غیرقانونی بـوده و      نوآوراجازه کتبی از نشر     

 .گیرند  قرار میقانونی و قضاییتحت پیگرد 
یل ورد یا پی دي اف و موارد صورت فا  بهنوآوربا توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر 

که  چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی این
هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر 

ارشناسان امور  را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کنوآور
اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به 

شدن هرگونه تخلّف،  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت
باشد، وکیل قانونی  ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

پلیس رسیدگی به جرایم (پلیس فتا شارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انت
و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده ) اي و اینترنتی رایانه

و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار 
  .گردد سارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّف اخذ میداده و کلّیۀ خ

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ  همچنین درصورتی
فست از کتب انتشارات  رسانی   نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطّالعنوآورریسو، اُ

زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران وو م 
ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی 

  .نماید اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

  . غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام استاز نظر قانونی
 از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از نوآورانتشارات 

 66484191 - 2هاي   به شمارهنوآورهاي انتشارات  قبیل مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن
و یا از  info@noavarpub.com  آدرس و یا از طریق ایمیل انتشارات به09123076748 و 021

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از   www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 
عمل آید، و نیز  تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

  .یافت نمایند نیز هدیه درنوآورعنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات  به

  هشدار

mailto:info@noavarpub.com
http://www.noavarpub.com
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  تعاریف و مفاهیم

  استقالل فردي
 این است که همه افراد جامعه بتوانند نیازهاي خـود را            منظور از استقالل فردي   
 بتوانند به طـور     یابی به نقش مثبت در زندگی اجتماعی       تأمین نمایند و ضمن دست    

  . و محترمانه زندگی کنند1مستقل
  افراد معلول

هاي بلند مدت جسمی،       شامل همه افرادي که داراي آسیب      اصطالح افراد معلول  
  .باشد اند می روانی، ذهنی یا حسی شده

  انواع معلولیت
هـاي   اي دارد که به طور کلـی شـامل معلولیـت             طیف وسیع و گسترده    معلولیت

  2.باشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی می
                                                            

  :فلسۀ زندگی مستقل بر چهار اصل کلی استوار است که عبارتند از. 1
 .ها داراي ارزش و کرامت است  زندگی تمام انسان-یک
 .راي حق انتخاب هستند همه افراد با هر میزان توانایی، دا-دو
انـد بایـد از        شـده   افرادي که بر اثر واکنش جامعه نسبت به توانایی جسمی، ذهنی و حسی دچار معلولیـت                -سه

 . اداره زندگی خود برآیند عهده
 .افراد داراي محدودیت حرکت، حق دارند به طور کامل در جامعه مشارکت کنند -چهار

  بـه معنـاي معلـولین بـه        Disables سازمان ملل، با تبـدیل واژه        ساریاي عالی حقوق بشر   ، کمی 2003در سال   . 2
 بر تساوي شرایط و حقـوق آنـان بـا سـایر افـراد       به معناي افراد داراي معلولیتPeople With Disabilityعبارت 

 .است جامعه تأکید کرده
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  تجهیزات شهري
 ویـژه    در ضـوابط و مقـررات شهرسـازي و معمـاري           منظور از تجهیزات شـهري    
هـاي    ل، تلفـن  هـاي اتومبیـ     س، پارکینـگ  هاي اتوبـو   معلولین، مواردي نظیر ایستگاه   

  .باشد ا میه ت و آبریزگاههاي پس ی، صندوقعموم
  یشبخ توان
اي از خدمات و اقدامات هماهنگ و هدفمند پزشکی یا درمانی،             مجموعه یبخش  توان

اي و اجتمـاعی بـراي بـازتوانی فـرد معلـول و ارتقـاي سـطح کـارایی و                      آموزشی، حرفه 
  . در باالترین حد ممکن به منظور دستیابی به یک زندگی مستقل استويتوانمندي 
 فرایندي متشکل از اقدامات هدفمنـد در جهـت قادرسـازي شـخص              یبخش  توان

، به منظور دستیابی به سطح نهایی عملکـرد جـسمی، حرکتـی،             1هخوا معلول و توان  
  .ها است  اجتماعی و حفظ توانایی حسی، ذهنی، روانی،

 براي کسب اسـتقالل      در جهت تغییر زندگی معلولین      فرایندي است  یبخش  توان
  :باشد بیشتر، که به طور کلی شامل موارد زیر می

  .هاي الزم براي معلوالن اقدامات و آموزش ²
  . تغییرات الزم در محیط فیزیکی ²
  . در محیط شهريکاهش یا رفع موانع موجود ²
  .ها بر مبناي زندگی اجتماعی سازي فرصت برابري ²
  . از حقوق افراد معلولهاي الزم انجام حمایت ²

   بودنقابل دسترسدسترسی یا 
 بودن، امکان استفاده مستقل افراد از محیط        منظور از دسترسی و قابل دسترس     

هـا،   یابـان ی، خهـاي عمـوم   ، ساختماني و فضاهاي فیزیکیهاي شهر ، محیط مصنوع
، بـه    رعایت حقـوق شـهروندي     ها، به عنوان یکی از معیارهاي اساسی        معابر و گذرگاه  

  . است که باید مراعات شودویژه افراد داراي محدودیت حرکتی
  رب راه
  .نتوا  یا کماي کمکی است براي یاري در راه رفتن افراد ناتوان وسیله، رب راه
  

                                                            
شود که در تکوین انقالب اسـالمی و در طـول جنـگ تحمیلـی بـه اخـتالالت و                      ه به فردي گفته می    خوا  توان. 1

، شرایط احـراز جانبـازي آنـان بـه          هاي جسمی و روانی دچار شده و در کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان             نقصان
 .اند  دریافته داشته معلولیتاثبات رسیده و از آن کمیسیون درصد
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  شهر سالم
. مند شوند ، شهري است که کلیه شهروندان بتوانند از خدمات آن بهرهشهر سالم
ر باشد، تا این گـروه      پذی  خدمات به اقشار آسیب   دهنده    باید بیشتر ارائه   محیط شهري 

  .از صحنۀ جامعه محو نگردند و به فراموشی سپرده نشوند
  ضعف حرکتی

، عاملی است که در اثر آن فرد قادر به انجام کامل یـک یـا چنـد                  ضعف حرکتی 
  .باشد رکت نمیح

  ی ماندگان ذهن عقب
هـاي ذهنـی نـسبت بـه         ی افرادي هستند که از نظـر فعالیـت        ماندگان ذهن  عقب

همساالن خود نارسـایی داشـته و از نظـر توانـایی یـادگیري، همـسازي بـا محـیط،                    
و استدالل صحیح به درجات مختلف          برداري از تجربیات، درك مفاهیم، قضاوت      بهره

شـوند کـه       مـی  بنـدي   ماندگان ذهنی به چنـد گـروه تقـسیم         عقب  باشند،    محروم می 
  : عبارتند از

 است و به طور کلی چه به        70 تا   50 این گروه، بین      بهره هوشی  :پذیر آموزش
. د، کندتر هستند  به لحاظ روانی از همساالن عادي خو        لحاظ حرکات و حواس و چه       

پذیر، به شرایط محیطی آنها بستگی       ذهنی آموزش  ماندگان  عقب    سازگاري اجتماعی 
  .دارد

 اسـت و بـه لحـاظ عـاطفی          50 تا   25 این گروه، بین      بهره هوشی  :پذیر تربیت
ننـد مهربـان و مطیـع    ک چیزي را طلب مـی  معموالً وقتی . وضع بسیار متغیري دارند  

عـصبانیت شـدید از خـود     هاي دیگران خشم، غضب و   هستند، اما در مقابل مخالفت    
هـاي    این افراد در هر سنی کـه باشـند در حـد توانـایی              توانایی ذهنی . دهند بروزمی
ز پذیر، اگرچه ا   ذهنی تربیت  ماندگان  عقب  . ماند  ساله باقی می   7-6یک کودك     ذهنی  

هـاي ذهنـی، همچنـان       لحاظ جسمی روز به روز بزرگتر مـی شـوند امـا در توانـایی              
   . محدودیت دارند 

  نتوا کم
توانی اختاللی ذهنی و فیزیکی       ، کم )2010 (طبق قانون تساوي حقوق انگلستان    

ن هاي یک فرد براي انجام کارهاي روزمره، به مرور زما           است که به واسطه آن قابلیت     
  .باشد ، بینایی، شنوایی، تلکم و غیره مییافته و داراي اختالالت حرکتی کاهش
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  ین جسمتوا کم
، عبارت از هر گونه کاسته شـدن از تـوان حرکـت، مـشاهده یـا                 ین جسم توا  کم
دیدارهاي پیرامونی است که در درجه اول متأثر از عواملی همچون اختالالت            درك پ 

ت یـا   هـاي موقـ     ه، کهولت سـن، بیمـاري     گان ، اختالل در حواس پنج    ذهنی و فیزیکی  
مل ثانویی نظیر همراه داشتن کودك خردسال یـا         و یا در نتیجه عوا    . باشد   می یدائم

هـاي خـاص ایجـاد        سوادي و برخی بیمـاري      سوادي و بی    بیمار حرکتی، بارداري، کم   
  .شود می

 کلیه افـرادي    »1992 -توانی جسمی استرالیا    تبعیض به واسطه کم    «طبق قانون 
ن واتـ   باشند، کـم   که کل و یا بخشی از عملکرد جسمی و ذهنی خود را از دست داده              

گردند که داراي اختالالت فیزیکی، بینـایی، شـنوایی، عقلـی و              ی محسوب می  جسم
  .باشند روانی می

  معلول
 ذهنی،   اي،  هاي فیزیکی، اجتماعی، حرفه     معلول، کسی است که بخشی از توانایی      

در مورد چنـین    . است آنها نبوده و روانی خود را از دست داده یا اصالً و از ابتدا واجد              
  1.هاي آنان تا حد امکان افزایش یابد افرادي باید سعی شود تا توانایی

ناشـی از    ( و یـا ذهنـی     شود که بر اثر ضـایعه جـسمی         ، به کسی گفته می    معلول
اختالل قابل توجهی به طـور مـستمر در سـالمت و            ) توارث، بیماري، جنگ و حادثه    

اي او به وجود آید به طوري کـه            عمومی بدن و یا در شئون اجتماعی و حرفه         کارایی
  2.هاي اجتماعی و اقتصادي بکاهد این اختالل از استقالل وي در زمینه

   حرکتی-معلول جسمی
ایی یـا تغییـر   ، عبارت است از هرگونه فقدان، عـدم کـار          حرکتی -معلول جسمی 
هاي فوقانی و تحتانی قابل رویت در ساختار استخوانی و عـضالنی،             شکل تنه و اندام   

  .گردد به طوري که موجب محدودیت در انجام مهارت معمولی روزمره فرد می
هـا، نقـص      شود که داراي انـواع فلـج        ، به کسی گفته می     حرکتی -معلول جسمی 

  .هاي اسکلتی و اختالالت بیولوژیکی است ريعضو، ناهنجا

                                                            
 .باشند  شامل، معلولین جسمی، حرکتی، نابینایان و ناشنوایان میمعلولین جسمی. 1
، شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی، بر اثر ضـایعه جـسمی               معلول به افرادي اطالق می    . 2

، روانی یا توام، اختالل مستمر و قابل توجهی در سالمت و کارایی عمومی وي ایجاد شود، بـه طـوري کـه                       ذهنی
 .هاي اجتماعی و اقتصادي شود موجب کاهش استقالل فرد در زمینه
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جـایی     که به طور کلی، در حرکـت و جابـه          ، فردي است  حرکتی -معلول جسمی 
 بیماري یـا بـه صـورت مـادرزادي بـراي او              مشکل دارد و این مشکل در اثر تصادف،       

ـ     بـوده آمده و براي انجام امور شخصی دچار مشکل          پیش ه وسـایل و ابـزار       و بعـضاً ب
  1.کمکی نیاز دارد

شود که به هـر علـت دچـار ضـعف،             ، به فردي گفته می     حرکتی -معلول جسمی 
هاي حرکتی شده و براي تحرك نیاز به اسـتفاده از             اختالل و یا عدم توانایی در اندام      

  .اي وسایل کمکی داشته باشد پاره
 اسـت کـه اساسـاً       ، عبارت از هر گونه اختالل جسمی       حرکتی -می جس معلولیت

  :کند مانند یک یا چند فعالیت عمده زندگی فردي را محدود می
  .کنند  استفاده می افرادي که براي تردد از صندلی چرخدار-1
هـاي فلـج یـا روماتیـسم           ناشی از بیماري   کالت حرکتی  افرادي که داراي مش    -2
  .هستند
ی نیازمنـد  یـاب   بـوده و در حرکـت و جهـت       افرادي که دچار اختالالت بینایی     -3

  .تجهیزات و تمهیدات کمکی هستند
 بوده و بدون بروز عالئم ظاهري، نیازمنـد          افرادي که داراي مشکالت شنوایی     -4

  .محیط مناسب هستند
  . افرادي که دچار آرتروز دست و یا پا هستند-5
تواننـد در امـاکنی مثـل      افرادي که به علت کوتاهی غیرمتعارف قد خود نمی        -6

  .انداز مقابل خود را ببینند ببرند سینما، تئاتر و هواپیما چشم
  اثر تصادف و رگ به رگ شدن پا دچار شکـستگی و معلولیـت               افرادي که بر   -7

  .اند موقت شده
  . زنان باردار-8
  . سالمندان-9

  معلول نابینا
شود که حد بینایی وي با وجود برخـورداري از            ، به فردي اطالق می    معلول نابینا 

                                                            
  :ی و حرکتی عمدتاً عبارتند ازهاي جسم علل و عوامل معلولیت. 1

  .شوند ؛ در این حالت معموال ً افراد از ناحیه پا دچار ناتوانی می ضایعات نخاعی-الف
  .هاي افراد شود تواند باعث محدودیت در یک و یا همه اندام ي، این نوع عارضه میهاي مغز  فلج-ب
بب بروز نـوعی نارسـایی حرکتـی در    توانند س  ها، حوادث و تصادفات؛ از علل و عواملی هستند که می            بیماري -ج
 .فراد شوند ا
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 باشد و تشخیص نـور     1/0مکانات چشم پزشکی و عینک طبی در دو چشم کمتر از            ا
  1.و شمار انگشتان از فاصله یک متري براي وي میسر نباشد

  معلول ناشنوا
شود که نتواند اصوات پیرامون خود را حتی بـا            ، به فردي گفته می    معلول ناشنوا 

  2. مستقیماً از محیط دریافت نمایدسمعک ازاستفاده 
  3معلولیت
اي که بر اثر ضعف یا اختالل در سیستم جسمی            ، عبارت است از عارضه    معلولیت

  .گردد جایی و برقراري ارتباط با محیط می و حرکتی ایجاد و سبب اختالل در جابه
دان ناشی از اختالل که فعالیت فرد را براي انجام امـري بـه              هر نوع کمبود یا فق    

شیوه افراد عادي، محدود نماید و یا دامنـه فعالیـت وي را از حالـت طبیعـی خـارج                    
  .نامند  میکند، معلولیت

  نقض حرکتی
ات روزمـره   هر عاملی که به سبب آن فرد توانایی انجام یک یا چند مورد از حرک              

  .گویند  میخود را نداشته باشد نقض حرکتی

                                                            
وضعیت زندگی و اثاثیه منزل باید به نحوي چیده شود تا افراد نابینا بتوانند به راحتی وسایل مورد نیاز خـود                     . 1

 .را پیدا کنند
ا نگه در برخورد با افراد ناشنوا باید آرام و شمرده صحبت کرد و موقع صحبت کردن روي خود را به سمت آنه               . 2

 . خوانی، منظورتان را درك کنند بتوانند با لب داشت تا 
 مرز اقتصادي و اجتماعی مشخص ندارد و ممکن است هر کس با هر جایگاهی و با هر سطحی دچار                    معلولیت. 3

احـی و  آن شود به عبارت دیگر معلولیت، وضعیتی طبیعی در زندگی است که باید در تمـام مـوارد از جملـه طر                  
 .تولید، مورد توجه قرار گیرد
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  آمار معلولیت در ایران

 هزار  بیست، نزدیک به یک میلیون و       1390  سال  سرشماري  تفصیلی  نتایج مطابق
 نفر نابینا،   99000 که از این میان حدود        دچار معلولیت هستند   ایرانیان به نوعی  نفر از   

 نفر با قطع    26000،  اختالل در گفتار و صدا     نفر داراي    137000وا،   نفر ناشن  100000
 نفـر داراي  263500 نفر با قطـع پـا،      47300 نفر داراي نقص دست،      128000دست،  

.  داراي اخـتالل ذهنـی هـستند       334000 نفـر داراي نقـص تنـه و          138000نقص پا،   
 از این اعـداد      بیشتر  در ایران  برخی کارشناسان آماري معتقدند که آمار واقعی معلولیت       

را » معلولیـت « روستاها و شهرهاي کوچک، برخی خانوارها         در اغلب   است، زیرا  و ارقام 
 حاضر نیـستند    انهاي آمارگیر  پرسشبه  دانند و در پاسخ      نوعی نقص براي خانواده می    

  .ظهار کنند که یکی از اعضاي خانواده آنها دچار معلولیت استا
 معلوالن جهانی روز

 نخستین است که معلولین جهانی روز آذر ماه، سوم دسامبر مصادف با دوازدهم
 جهانی برنامه قانون تصویب سالروز داشت نیکو منظور به میالدي 1993 سال در بار
 از هدف گردید و اعالم متحد ملل سازمان عمومی مجمع از سوي معلولین با ارتباط در
 افزایش و مختلف هاي معلولیت به مربوط مسائل عمومی درباره اذهان رشد ارتقاء آن،

 هاي جنبه تمامی  درمعلول افراد پیوستن مساله از بایست می که است هایی آگاهی
  .حاصل گردد زندگی فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، سیاسی،


