فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  011با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.

بزرگترین سایت تخصصی معماری
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جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
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ایمیل

جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود رایگان کتب معماری

http://www.cadyar.com/?cat=473

آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری

http://www.cadyar.com/?cat=262

دانلود رایگان مقاالت معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1377

دانلود رایگان نقشه های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=206

دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300

آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=283

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به
اشتراک گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل
دوم شوید .جهت اشتراک گذاشتن مطالب خود اینجا را کلیک کنید.

جٍت دریافت ٌرگُوً رسالً َ مطالؼات مؼماری با
قیمت پاییه با ما تماش بگیریذ.
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قسمتی از رسالً طراحی شیرخُارگاي ٌمراي با
وقشً َ پاَرپُیىت در  118صفحً در قالب
َرد:
رَشٍای وگٍذاری َ سرپرستی کُدکان در ایران:
فشصوذ خُاوذگی
امیه مُلت
ؽجً خبوُادي
مشاکض البمتی ،مشالجتی
 – 2-9-1فرزوذ خُاوذگی:

فشصوذ خُاوذگی ػجبست اص یک ساثغً حمُلی اعت کً ثش اثش پزیشفتً
ؽذن ع فل ثً ػ ىُان فشص وذ ،اص جب وت صن َ مشدی ثً َ جُد می آ یذ.
ثذَن آوکً پزیشوذگبن عفل پذس َ مبدس َالؼی آن عفل ثبؽىذ.
فشصوذ خُاوذگی دس ؽشایظ کىُوی َ جُامغ امشَصی ،ثشای اعتحکبم َ
گش می ثخ ؾیذن ثً کبوُن خبوُادي ٌبی ثذَن اَالد َ عبلم عبصی
جبمؼً َ سفغ مؾکالت سَحی اعفبل ثذَن عشپشعت َ کبعته وبٌىجبسٌبی
سَا وی صن َ ؽٌُشی کً اص وؼ مت فشص وذ داس ؽذن م حشَم ٌ غتىذ ،و مؼ
َ فب یذي چ ؾمگیشی داسد َ اص ثبس م غئُلیت دس عت و یض کب عتً خُا ٌذ
ؽذ.
 : 2-9-2امیه مُقت
دس ا یه سَػ کُد کبن ثً فُست مُ لت ثب خبوُادي است جبط داس وذ .دس
ا یه است جبط مُ لت کُد کبن َ خبوُادي ٌب و غجت ثً ٌم آ ؽىب ؽذي َ
وزیشػ
وبی مخت و پو
وتگی ساي ٌو
وبط َ َاثغو
وشاسی استجو
وُست ثشلو
دس فو
فشص وذان ثً خبوُادي مؼش فی می گشدد .دس ا یه سَػ خبوُادي ٌبی
فبحت فشصوذ ویض می تُاوذ فشصوذی سا ػالَي ثش فشصوذان خُد پشَسػ
دٌ ىذ .ا یه سَػ دس مُسد فشص وذاوی کً ؽشایظ فشص وذ خُا وذگی سا
وذاسوذ اجشا می ؽُد.
 : 2-9-3شبً خاوُادي:
دس ایه سَػ فشصوذان کً حذاکثش تؼذاد آوٍب  51وفش اعت دس محیغوی
کً مبو ىذ خب وً ا عت وگ ٍذاسی َ اداسي می ؽُوذ .دس ا یه سَػ یک
و فش عشپش عت صن ثً ػ ىُان مبدس خبوُادي کُد کبن سا عشپش عتی می
ک ىذ َ کُد کبن دس ا یه مشا کض ثب ی کذیگش خُاٌش َ ثشادس مح غُة می
گشدوذ .اداسي ایه مشاکض ؽجیً خبوً اوجبم می ؽُد.
 : 2-9-4مراکس وگٍذاری گرٌَی:
دس ا یه مشا کض د عتً جم ؼی مبو ىذ ؽیشخُاسگبي ٌب َ پشَس ؽگبي ٌب
کُد کبن وگ ٍذاسی می ؽُوذ َ خذمبت َ امکب وبت دس اخت یبس آو ٍب
لشاس دادي می ؽُد .دس ا یه مشا کض کُد کبن تب ص مبوی کً ام کبن
عبصمبوذٌی َ تشخیـ آو ٍب ثش لشاس ثب ؽذ ادسي می ؽُوذ .ا یه مشا کض
ثً دلیل ؽشایظ خبؿ َ مؾکالتی کً کُدکبن دس اثش ػذم تجشثً سَاثظ
خبوُادگی ،ػذم سفغ ویبصٌبی ػبعفی َ سَاوی ... َ ،وبمىبعت تشیه
گضی ىً اص سَ ؽٍبی وگ ٍذاسی کُد کبن ا عت کً سَاوؾىب عبن َ جبم ؼً
ؽىبعبن آن سا تأییذ ومی کىىذ.
 : 2-11مقایسً ػملکرد خاوً َ پرَرشگاي
 : 2-11-1ػملکرد خاوً َ پرَرشگاي:
دس و ٍبد خبوُادي ،فشص وذان ت حت تؼ یم َ تشث یت وگ ٍذاسی ال گُی
ثب ثت تشثی تی َ پشَس ؽی لشاس می گیش وذ دس ا یه سٌ گزس خبوُادي ثً
ػىُان کبوُن ػؾك َ محجت کبوُن آمُصػ ػبعفً ،اوتمبل دٌىذي تمذن
َ فشٌ ىگ ثً کُدک ثُدي َ ثب ػث ت کُیه َ ت ؼبدل سَا وی َ اجت مبػی
کُدک می ؽُد .دس حبلی کً دس پشَس ؽگبي ثً ٌیچ َ جً ال گُی ثب ثت َ

ً
خب فی ثشای تؼ یم َ تشث یت دس اخت یبس کُد کبن و جُدي َ دائ مب
َ متفبَت یب
فشصوذان دس عُل صوذگی دس پشَسؽگبي ثب افشاد مخت
استجبط ٌغتىذ.
ؽخقیت ٌب َ ثبَسٌبی مخت
کُدک دس و ظبم پشَس ؽگبٌی ثً ٌیچ کظ و می تُا وذ دل ثج ىذد َ ٌیچ
کظ سا ومی تُاوذ اص آن خُدػ ثذاوذ .کبسکىبن دس عبػت مؼیىی آوذ
َ دس عبػتی م ؼیه و یض می سَ وذٌ .یچ چ یض دس ک ىبس کُدک ثب ثت
ویغت .خالفً کُدک دس پشَسؽگبي ٌش عبػتی ؽخقیت اَ ثبصی گشفتً می
ؽُد َ اح غبط تؼ ك دس اَ عی م غیش دَ ؽخ قیتی ثشای اَ ثبلی و می
مبوذ.
 : 2-11-2ارتباط اجتماػی خاوُادي َ فقذان آن در پرَرشگاي:
ا فشادی کً دس خبوُادي ثضسگ ؽذي َ مىب عجبت اجت مبػی تجش ثً کشدي
ثب عبیش ث غتگبن َ آ ؽىبیبن َ ا فشاد سَا ثظ َ ثش خُسد دا ؽتً ا وذ
ا فشادی وش مبل َ ف ؼبل می ؽُوذ کً ثب اػت مبد ثً و فظ لبدس ثً
اداسي صوذگی خُیؼ ٌغتىذ.
ا مب ثشای فشص وذان ؽجبوً سَصی ٍب ،ام کبن ثش لشاسی است جبط ثب
ا فشاد خبوُادي ٌب ثش لشاس و جُدي َ ثب وٍبد ٌبی جبم ؼً و یض تمب عی
وذاس وذ .ث ىبثشایه دس یک م حیظ ث غتً س ؽذ یبف تً َ ؽخ قیت اجت مبػی
ً ا فشادی ضؼی ا لىفظ،
َ وش مبلی و می یبث ىذ پظ ا یه ا فشاد اک ثشا
مت کی ثً دی گشان ثب گُیؼ َ سف تبس خبؿ َ ػبجض دس حل م ؾکالت َ
مغبئل خُیؼ ٌغتىذ.
سَاوؾىبعبن َ جبمؼً ؽىبعبن مؼتمذوذ کً ثٍتشیه محیظ ثشای پشَسػ
سَح کُد کبن َ ت غ ی ػُا ع آ وبن ،م حیظ خب وً َ مجمُ ػً خبوُادي
ا عت .کُدک ػالَي ثش غزا َ ل جبط ،و یبص ثً مح جت َا لذیه داسد َ
اعفبلی کً اص وؼمت خبوُادي َ گشمی َ محجت آن محشَم ٌغتىذ َ دس
م حیظ ٌبی ؽجبوً سَصی وظ یش ؽیشخُاسگبي ٌب َ پشَس ؽگبي ٌب َ
ً ثً اختالل َ ػمت افتبدگی فکشی
مشاکض دیگش صوذگی می کىىذ ،غبلجب
َ رٌىی َ وبساحتی ٌبی ػقجی مجتال می گشدوذ.
مح جت یک صن یب مشد لبدس ا عت ف مظ سَح یک یب دَ کُدک سا اس ضبء
کىذ َلی ثً ٌش حبل ثشای  15کُدک دس یک پشَسؽوگبي مفیوذ وخُاٌوذ
ثُد.
مح جت َ لجخ ىذ یک عشپش عت َ مُ جت پشَس ؽگبي ثً تى ٍبیی لبدس
وخُا ٌذ ثُد ثً تغ ی َ پشَسػ اح غبط َ ػُا ع آن ٌم کُدک
ثپشداصد.
ثً ٌ میه دل یل ث غیبسی اص متف کشان َ سَاوؾىب عبن لذیم َ جذ یذ
خبوُادي سا ثٍتشیه محیظ ثشای سؽذ جغم َ سَح کُدک ت می می کى ىذ
َ پشَسؽگبي سا ثً ػىُان یک صوذان ثشای جغم َ سَح کُدک ت می می
کىىذ کً ایه امش مُسد تُجً اعالم ویض لشاس گشفتً اعت َ وگٍذاسی
کُد کبن دس م حیظ ٌبی ػ مُمی َ تأمیه غزا َ ل جبط آ وبن سا کبفی
ومی داوذ کً ایه کُدکبن دس خبوُادي ٌب سؽذ کىىذ َ ثً آوٍب ثب
محجت سفتبس ؽُد.
دس ایه صمیىً پیغمجش (ؿ) ویض فشمُدي اوذ« :خیش ثیُتکم ثیت فیً
یتیم یحغه الیً َ عشثیُتکم ثیت عیبء الیً»

«ثٍ تشیه خب وً خب وً ای ا عت کً دس آن ثً یتی می مح جت
ثذتشیه آن ،خبوً ای اعت کً ثب یتیمی ثذسفتبسی ؽُد».
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ؽُد َ

َ :احذٌای وگٍذاری کُدکان بی سرپرست:

 : 2-11-1شیرخُارگاي:
ثً مح ی اعالق می ؽُد کً اص فشصوذان پزیشػ ؽذي دس عه وُصادی تب
پبیبن  1عبلگی ثب تُجً ثوً اٌمیوت سؽوذ جغومبوی َ آعویت پوزیشی
فشص وذان ؽیشخُاسي دس َا حذ ؽیشخُاسگبي ثً اَ ثٍذا ؽت َ تغز یً َ
آمُص ؽٍبی اَل یً اص لج یل وؾ غته ،ساي س فته َ تک م ثب دس و ظش
گشفته ؽبخـ ٌبی سؽذ کُدک دادي می ؽُد.
 : 2-11-2شباوً رَزی مجتمغ خذماتی -حمایتی:
ؽجبوً سَصی کً دس داخل مجتمغ ثُدي َ فشصووذان ثوبالی  1عوبل ثوً
تفک یک عه َ جىظ دس مجت مغ ٌبی جذاگب وً ثً فُست ؽجبوً سَصی
وگٍذاسی َ مشالجت می ؽُوذ .دس ایه عىیه ثب تُجً ثً اٌمیت امش
تج مل و غجت ثً ث جت وبم فشص وذان َ آ ؽىبیی آو ٍب ثب م حیظ جذ یذ َ
اسصؽٍبی جبمؼً فشاٌم می ؽُد.
 : 2-11-3شباوً رَزی زیر وظر مستقیم سازمان بٍسیستی:
فشصوذان ثبالی  51عبل تب  51کً صیش وظش مغتمیم عبصمبن -ثً تفکیک
جىظ َ عه َ ثب ٌذف  -تُ جً ثً ثٍذا ؽت ج غمی َ سَا وی – م ؾبسکت
دادن فشص وذ دس ا مُس سَص مشي َا حذ -تشث یت ثشوب مً اَ لبت فشا غت –
س عیذگی ثً ا مُس تح قیل -ای جبد صمی ىً فشاگ یشی آ مُصػ ٌبی ف ىی َ
حشفً ای ثشای پغشان – خبوً داسی ثشای دختشان -ایجبد آمبدگی دس
فشصوذان جٍت صوذگی مغتمل تؾکیل ؽذي اوذ.
آن:
خبوُادي َ ومؼ ٌبی مخت
 : 2-12خاوُادي َ وقش ٌای مختلف آن:
خبوُادي ی کی اص وٍبد ٌبی اجت مبػی وخ غتیه ا عت کً ؽبلُدي ح یبت
اجت مبػی مح غُة گشد یذي َ گز ؽتً اص َظی فً تکث یش و غل َ کُدک
پشَسی َ دس وتی جً اث مبء وُع ث ؾش َ ،عبی مت ؼذد دی گشی اص لج یل
تُل یذ الت قبدی ،آ مُصػ َ پشَسػ ،جبم ؼً پزیش کشدن َ فشٌ ىگ پزیش
کشدن فشد سا و یض ثش ػ ٍذي داسد .ث ىبثشایه خبوُادي ثً ػ ىُان
ػب مل َا عغی کً ل جل اص است جبط م غتمیم فشد ثب گشَي ٌب ،عبصمبن
ٌب َ مؤع غبت جبم ؼً ،و مؼ مٍ می دس اوت مبل ٌىجبس ٌبی اجت مبػی ثً
َی ای فبء می ومب یذ اص عُی دی گش ثب تُ جً ثً ایى کً خبوُادي ثب
و ظبم پبی گبٌی جبم ؼً دس است جبط ا عت ،مُلؼ یت فشد و یض تب حذَدی
مجتىی ثش مُلؼیت اجتمبػی خبوُادي اػ خُاٌذ ثُد.

 : 2-13اوُاع خاوُادي:
 : 2-13-1خاوُادي ٌستً ای:
خبوُادي صن َ ؽٌُشی مغتمل یب وُػی اص خبوُادي کً اص صن َ ؽٌُش
َ فشصوذان َ یب صن َ ؽٌُش ثذَن فشصوذ تؾکیل یبفتً اعت.
خبوُادي ٌ غتً ای ثى یبن جُا مغ فىؼتی ک ىُوی سا ت ؾکیل دادي ا عت.
ت فبَت ٌبیی خبوُادي ٌ غتً ای سا اص عبیش ا وُاع خبوُادي مت مبیض
می عبصد کً ا ٌم آن ػجبست ىذ اص :ت فبَت دس اث ؼبد ،ت فبَت دس
کبسکشد.
تفاَت در ابؼاد:
خبوُادي ٌ غتً ای دس ممبی غً ثب ا وُاع خبوُادي داسای اث ؼبد
کُچکتش اص آوٍب اعت .دس ایشان خوبوُادي ٌغوتً ای وضدیوک ثوً 37
دسفذ اص خبوُادي ٌبی ؽٍشی َ  31دسفذ اص خبوُادي ٌبی سَعتبئی سا
ؽبمل می ؽُد.
تفاَت در کارکرد:
اص َیژگی ٌبی دیگش ایه خبوُادي ٌب ایه اعت کً کبسکشدٌبی دیشیه
آن ثش ػ ٍذي مُع غبتی خبسج اص م حیظ خبوُادگی لشاس گشف تً ا عت َ
دیگش ایىکً خبوُادي ٌغتً ای ٌشگض گغتشػ ومی یبثذ.
 : 2-13-2خاوُادي گستردي
خبوُادي گ غتشدي خبوُادي ای ا عت کً ثش ا عبط ث غتگی ٌبی و غجی َ
عججی ا عتُاس ا عت َ ؽبمل چ ىذ گشَي خُوی َ چ ىذ گشَي صوب ؽُیی
اعت .ایه وُع خبوُادي ثیؾتش اختقبؿ ثً جُا مغ مجتىی ثش التقبد
ک ؾبَسصی َ ؽجبوی داسد .خبوُادي گ غتشدي ثً ؽکل پذس م کبوی ا عت.
پذس و مؼ ا ف ی سا دس تشث یت فشص وذان ثً ػ ٍذي داسد ،دا یشي ٌم غش
گضیىی محذَد اعت َ تؼٍذات اجتمبػی صیبد اعت.
اجت مبػی کشدن َ فشٌى گی کشدن کُد کبن ( عی جش یبن جبم ؼً پزیشی َ
فشٌىگ پزیشی ) اص َظبی ایه خبوُادي اعت.
 : 2-13-3خاوُادي رَستایی َ ػشایری
دس یک جبم ؼً سَ عتبیی َ ػ ؾبیشی خب وً وً تى ٍب مش کض فؼبل یت ٌبیی
ا عت ،ث کً عبیش فؼبل یت ٌبی دی گش ا ػم اص تشثی تی َ اجت مبػی َ
تفشی حی َ ح تی مزٌجی ثً ؽمبس می سَد .دس وتی جً س ؽتً ای کً
افشاد خبوُاس سا ثً ٌم پیُوذ می دٌذ ثغیبس ویشَمىذ اعت َ اػضب
خبوُادي ت حت یک ؽجکً ا عتُاس خُی ؾبَوذی اص وم غً و ظش سَا ثظ ثً
ٌم َاثغتً اوذ.
تىٍب  %6اص خبوُادي ٌب دس ایوشان دس ایوه سدي لوشاس داسووذ .دس
ایشان ثب َجُد تغییشاتی کً دس گزس اص حبلت عىتی ثً حبلت جذیذ
غش ثی دس وتی جً فىؼتی ؽذن َ دگش گُوی ٌبی حب فل دس کبسکشد ٌب َ

سَا ثظ حبکم ثش خبوُادي حب فل ؽذي ٌ ىُص ؽجکً ٌبی خُی ؾبَوذی
کمبثیؼ لذست خُد سا حفظ ومُدي اوذ.
 : 2-14کارکردٌای خاوُادي:
خبوُادي ثً ػ ىُان م یبوجی دس اجت مبػی ؽذن ع فل َ ٌم ىُایی ػم یك
َی ثب ٌىجبس ٌبی اجت مبػی اص اٌم یت َ یژي ای ثش خُسداس ا عت .جى جً
ٌبی ژسف َ و ٍبن ؽخ قیت او غبن وب ؽی اص آ مُصػ َ پشَسػ دَسان
کُدکی ا عت َ اص آو جب کً وخ غتیه عبلٍبی ص وذگی او غبن دس م حیظ
خبوُادي می گزسد دس ایه دَسان اعت کً پبیً ؽخقیت اَ گزاؽتً می
ؽُد ،می تُان ثب اٌم یت خبوُادي َ تبثیشی کً دس پشَسػ فشد َ
لُای سَحی َ اخاللی اَ داسد پی ثشد.
 سایر کارکردٌا:ػالَي ثش کبسکشد اجت مبػی و مُدن دی گش کبسکشد ٌبی خبوُادي دس
استجبط ثب اوُاع متفبَت اعت َلی دس ٌش حبل می تُان َیژگی ٌبی
خبوُادي ت ؾحیـ دادَ .ظی فً
اعب عی م ؾبثً ای سا دس ا وُاع مخت
فشص وذ صا ئی ای جبد ٌُ یت اجت مبػی ،حمب یت َ اس ؽبد فشد اص جم ً
کبسکشدٌبیی اعت کً دس تمبم جُامغ َ خبوُادي ٌب ػمُمیت داسد.
 کارکرد فرٌىگی:فشٌ ىگ پزیشی ع فل اص عش یك خبوُادي ثً دَ فُست او جبم می ؽُد:
آگبٌبوً ،وبآگبٌبوً.
 اوتقال آگاٌاوًٌىجبس ٌب ثً ع فل اص عش یك عشم ؾك لشاس دادن َ الت جبط سف تبس َ
گفتبس َالذیه اوتمبل می یبثىذ.
اوت مبل آگبٌب وً ثذیه مؼ ىی کً َا لذیه ثب آ مُصػ م غتمیم َ ا مش َ
ً ثب ٌىجبس ٌب َ مُاصیه
و ٍی َ ت ؾُیك َ یب ممبو ؼت َی سا ػ مذا
ص وذگی اجت مبػی آ ؽىب می عبصوذ َ ثً گُ وً ای کً خُد ت ؾخیـ می
دٌ ىذ َ ثب تُ جً ثً ثشدا ؽتی کً اص ٌىجبس ٌبی اجت مبػی داس وذ عؼی
دس اجتمبػی ؽذن َ فشٌىگی ومُدن می ومبیىذ.

جٍت دریافت ٌرگُوً رسالً َ مطالؼات
مؼماری با قیمت پاییه با ما تماش بگیریذ.
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