
آنچه والدین باید در رابطه با دستگاه های الکترونیکی و 

 افزایش ایمنی آن ها بدانند!

 
 چیست؟ الکترومغناطیسی امواج با کودکان مواجهه با رابطه در علمی های پژوهش نظر

آموزش دستگاه های الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهیم. والدین، مسئولیت های سنگینی 

سالمت و ایمنی کودکان دارند. با گسترش تجهیزات بی سیم میزان مواجهه با جهت رشد و حفظ 

 امواج افزایش یافته است.

مراجعه  اینجا امواج خطرات بیولوژیکی متعددی را به بار می آورند. برای کسب اطالعات بیشتر

 نمایید.

ی، میزان مواجه را می بنابراین الزم است راه کارهای ساده حفاظتی را بیاموزیم. تغییر در سبک زندگ

 کاهد. آموزش استفاده صحیح از دستگاه های الکترونیکی به کودکان نیز حائز اهمیت است.

مغز، چشم و بیشتری را جذب می کنند؟ امواج الکترومغناطیس بدن کودکان آیا می دانید .1

مغز استخوان کودکان سه تا ده برابر امواج را نسبت به بزرگساالن بیشتر جذب می 

 جمجمه ی نازک و محتوای آب بیشتر اندام ها باعث جذب بیشتر می شود. .کنند

سرطان سازمان بهداشت جهانی، امواج سرطان زا   طبق تحقیقات آژانس بین المللی .2

استفاده بیش از حد  ، قرار گرفتند.۲B  رادیویی به عنوان کالس امواج با فرکانس  هستند.

سال  2۰تومور مغزی مرتبط است. این خطر افراد زیر  از تلفن های بی سیم و موبایل با افزایش

را بیشتر تهدید می کند. آموزش مدیریت زمان استفاده از دستگاه های الکترونیکی برای 

 همگان نیاز است.



موسسه ملی علوم بهداشت محیط، برنامه ملی سم شناسی، یافته هایی مبنی  ۲۰۱۶در سال  .3

نتایج این تحقیقات حاکی از  نتشر کرده است.بر افزایش تومورهای مغزی )گلیوم( را م

افزایش مشکالت فراوانی بود. ضوایع تومورال در قلب، مغز و همچنین افزایش آسیب بر 

DNA  .در موش ها. در واقع این موش ها تحت اثر امواج موبایل بودند 

ر د د.در سطوح بسیار پایین منجر به تغییرات فعالیت مغزی می شون امواج الکترومغناطیسی .4

 اثر امواج موبایل را بر فعالیت متابولیسم مغز یافتند. NIH ، محققان2۰11 سال

امواج دستگاه های الکترونیکی بر حیوانات اثر می گذارند. امواج الکترومغناطیسی در 5.

دوران بارداری با اختالالت عصبی و نقص های مادرزادی در نوزاد حیوانات دیده می 

پژوهشگران حاکی از آسیب دیدن سیستم تولید مثل، اختالل در روند نتایج مطالعات  .شود

توسعه و رشد مغز نوزاد، ناهنجاری های سیستم عصبی و بیش فعالی در اثر مواجهه جنین با 

امواج الکترومغناطیسی دستگاه های الکترونیکی در رحم مادر است. محققین این پژوهش به 

می کنند. مواجهه با امواج الکترومغناطیسی در دوران  بانوان باردار برای ایمنی توصیه اکید

بارداری را کم کنند. راه کارهای ساده مانند مدیریت دستگاه های الکترونیکی به شما کمک می 

  کند.

 

 

 

مخاطرات سالمت ناشی از دستگاه های الکترونیکی را به شرح 

 زیرکاهش دهید

 خواب وی نگه دارید.دستگاه های الکترونیکی را دور از کودک و اتاق 

 تجهیزات الکترونیکی مانند لپ تاپ و تبلت را روی میز قرار دهید نه در تماس با بدن.

 برای ارتباط با اینترنت استفاده کنید. LAN از کابل



از تجهیزات بی سیم تا حد ممکن استفاده نکنید. دستگاه های جانبی مانند پرینتر، پروژکتور را به 

 متصل کنید. طور مستقیم به سیستم

 از تلفن های سیمی به جای تلفن بی سیم استفاده کنید. 

تا جایی که ممکن است اتصال دستگاه های الکترونیکی، از طریق کابل صورت گیرد. این امر به 

سادگی امکان پذیر است. این چنین میزان مواجهه با امواج الکترومغناطیس فرد کاهش می یابد. برای 

آداپتورهایی برای اتصال به مودم وجود  … کی کوچکتر مانند تبلت، موبایل ودستگاه های الکترونی

 .دارد

 توصیه های ایمنی برای خانواده ها:

به هنگام مکالمه با تلفن همراه از اسپیکر یا هندزفری استفاده نمایید. همچنین تا حد امکان مدت 

 مکالمه را کاهش دهید.

 خودداری نمایید. … پیراهن یا از قرار دادن تلفن همراه در جیب شلوار،

ابتدا آن را دانلود کرده و دستگاه را به  ;برای کاهش امواج الکترومغناطیس، هنگام مشاهده فیلم

 حالت پرواز قرار دهید.

 از برقراری ارتباط در وسایل نقلیه و آسانسور خودداری کنید.

دام افتاده و میزان پرتوگیری به  در این شرایط سیگنال های ارسالی و دریافتی توسط بدنه فلزی به 

 شدت افزایش می یابد.

در شرایط آنتن دهی کم از برقراری ارتباط خودداری کنید. در این مورد شدت سیگنال ارسالی جهت 

تشخیص نزدیکترین آنتن توسط سیستم کنترلی خودکار تلفن همراه افزایش یافته و میزان 

 شد.پرتوگیری به دنبال آن بیشتر خواهد 

 



 حفاظت از نوزادان و کودکان در برابر امواج الکترومغناطیسی

 ما در اینجا آموزشی کاربردی برای محافظت از کودکان داریم. قبل از تولد تا دوران نوجوانی. 

 

 آیا می دانید میزان جذب امواج الکترومغناطیس در مغز کودکان بیشتر است؟

( در SAR) امواج انرژی جذب بیشینه .شد بررسی  IEEEمدل سازی جذب امواج تلفن همراه توسط

 بیشتر بود. %۷۸کودکان 

حفاظت از نوزادان و کودکان در برابر امواج الکترومغناطیسی را جدی بگیرید. کودکان، افراد 

بزرگسال کوچک شده نیستند. مکالمه با تلفن همراه و درآغوش داشتن کودک یعنی فاجعه. در این 

 مستقیم به سر کودک می رسد.حالت انرژی امواج 

بافت اندام های کودکان بویژه مغز آن ها، بسیار آسیب پذیر است. لطفا در حفظ ایمنی آن ها 

 بکوشید.

 آسیب پذیری کودکان در برابر امواج الکترومغناطیس

 مقایسه آسیب پذیری کودکان نسبت به بزرگساالن را در زیر آورده ایم:

 کامل کودکان نسبت به بزرگساالن.ادامه دار بودن روند رشد و ت



 نازک بودن سیستم استخوانی کودکان بویژه جمجه و مغز آن ها.

کودکان نسل فعلی و آینده، به طور مدام در معرض امواج هستند. دانستن و رعایت نکات ایمنی را 

 جدی بگیرید.

 منابع پرتوگیری کودکان از امواج الکترومغناطیس

در برابر امواج الکترومغناطیسی ضروری است. منابع مولد امواج زیادی  حفاظت از نوزادان و کودکان

 در محدوده ی رادیویی در اطراف ما وجود دارد. در زیر به ذکر چند منبع مهم می پردازیم:

  .تلفن همراه و تلفن بی سیم

 مودم های بی سیم، وای فای.

 واب.لپ تاپ و تبلت و مانیتورهای هوشمند کوچک نصب شده در اتاق خ

 کنسول های بازی و وسایل بلوتوثی و کنترل از راه دور.

کودکان در مکان های دیگری هم در معرض امواج هستند. مدارس، مهد کودک ها، اتاق های بازی 

 نمونه ای از این مکان ها هستند. …و

 حفاظت از نوزادان و کودکان در برابر امواج الکترومغناطیسی

 طوالنی مدت نداشته باشید. در کنار فرزندانتان مکالمه ی

 وسایل الکترونیکی را اتاق خواب کودکان خارج کنید. تختخواب را دور از وسایل برقی قرار دهید.

مانیتورهای کوچک مانند لپ تاپ و تبلت امواج خطرناکی دارند. با فرکانسی باال مدام در حال ارسال و 

 کان از این وسایل کنید.دریافت امواج هستند. سعی در حذف و کاهش استفاده کود

هگام تولد از لباس نوزاد ضد امواج استفاده کنید. این لباس از اندام ها بویژه مغز کودک محافظت می 

 کند.



       

استفاده از پشه بند ضد امواج الکترومغناطیس برای نوزادان و کودکان. این تکنولوژی در محیطی با 

 میکرووات ضروری است. ۵۰۰آلودگی 

 گجت های پوشیدنی غیر ضروری مانند ساعت ها.حذف 

 به جای مودم از کابل اتصال استفاده کنید.

 هنگام استفاده از مودم وای فای ، حتما از کاور وای فای استفاده کنید.

 حذف تلفن بی سیم و جایگزینی تلفن های سیمی.

 توصیه هایی برای کاهش اثرات امواج ماکروویو

اثرات امواج ماکروویو را بررسی می کنیم. امواج در محدوده ماکروویو در توصیه هایی برای کاهش 

تمام محیط ها وجود دارد. ماکروویو دارای اشعه هایی با قدرت بسیار باال و خطرناک برای بدن انسان 

و موجودات زنده اطرافمان است. به منظور کاهش اثررات منفی امواج ماکروویو، رعایت نکات زیر را 

 می کنیم:پیشنهاد 

 به هنگام استفاده از ماکروویو در مجاورت دستگاه نمانید.

 کودکان خود را از دستگاه دور نگه دارید.

 در صورت خرابی دستگاه حتما به فرد متخصص مراجعه کنید.



 شود. داده پس از هر بار تعمیر میزان نشتی دستگاه باید مجدد ارزیابی شده و با استاندارد ها مطابقت

 از مایکرویو تا حد ممکن کاهش دهید.استفاده 

اه ده، رشتوصیه هایی برای کاهش اثرات امواج ماکروویو را مطالعه نمودید. عالوه بر توصیه های ذکر 

 حل های دیگری وجود دارد.

 1۵ از بیشتر سابقه. کند می فعالیت واجام ضد محصوالت زمینه در شرکت دانش بنیان سالمت سینا

 متی همچنین. امواج ضد متنوع محصوالت ی ارائه. است داشته همراه به را نتایجی شرکت این سال

 اختمانس شیلدینگ با. است دارا را الکترومغناطیس امواج آلودگی گیری اندازه توانایی ما کارشناسی

 ایش دهید.افز درصد ۹۹ تا را خود ایمنی امواج برابر در

ر ناپذی بار می آورند. بیماری هایی مهلک وجبرانامواج ماکروویو خطرات و بیماری های زیادی را به 

 که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

 آلزایمر و پارکینسون

 اختالالت حافظه و یادگیری

 سرطان و تومور مغزی

 اوتیسم و بیش فعالی

 سقط جنین و مشکالت ژنتیکی

 ناباروری مردان

 .…آسم و

 

 

 

 



 استفاده صحیح از تلفن همراه

 
 صحیح از تلفن همراه به نکات زیر را رعایت کنید:برای استفاده 

 هنگام برقراری ارتباط از هندزفری و هدست استفاده کنید. .1

 تلفن همراه را به صورت خاموش در جیب خود قرار دهید. .2

گاهی برای استفاده صحیح از تلفن همراه باید آن را فراموش کنید. برای تماس های طوالنی از تلفن های سیمی  .3

 کنید.استفاده 

 فقط در مواقع ضروری از اینترنت گوشی و وای فای استفاده کنید. .4

 از حالت هواپیما برای مواقعی که به تلفن همراه نیاز ندارید استفاده کنید. .5

 .کنید خاموش را موبایلتان …در محفظه هایی مانند خودرو، آسانسور، قطار، هواپیما و .6

استفاده نکنید. دستگاه شما در این حالت امواج را بیشتر در مواقعی که آنتن دهی ضعیف است به هیچ وجه  .7

 انتشار می دهد.

 هرگز موبایل را در سینه بند و جیب خود قرار ندهید. .8

 هنگام خواب موبایلتان را نزدیک سر قرار ندهید. .9

ارتقای سالمتی جامعه است. با پیشرفت لحظه ای تکنولوژی و  شرکت دانش بنیان سالمت سینا هدف اصلی .10

آگاهی عموم، ما در جهت سالمت شما همواره در تالشیم. یکی از رسالت های ما باال بردن آگاهی عموم و عدم 

را معرفی کرده ایم. پس از آن خطرات و بیماری های  آلودگی امواج الکترومغناطیس شناساندن خطر امواج است

یکی و امواج الکترومغناطیس امری غیر ناشی از آلودگی امواج را توضیح دادیم. از طرفی دوری از منابع الکترون

 را با تنوع باالیی برای شما ارائه دادیم. محصوالت ضد امواج الکترومغناطیس ممکن است. بنابراین

 

  



 چگونه پرتوگیری از تجهیزات بی سیم را در خانه کاهش دهیم؟

راه کار کوتاه و ساده را برای  10آموزش کاهش پرتوگیری از وسایل بی سیم خانه را ارزیابی می کنیم. در این جا 

 استفاده ایمن از تجهیزات بی سیم ارائه می دهیم:

 استفاده از تلفن های سیمی به جای تلفن های بی سیم را پیشنهاد می کنیم.

 فاصله ی ایمن از منابع مولد امواج را رعایت کنید.

 بلوتوث و وای فای را در زمان های غیر ضروری خاموش کنید.

 رونیک خود را به حالت پرواز منتقل کنید.وسایل الکت

 تا حد امکان اتصاالت سیمی را جایگزین ارتباطات بی سیم کنید.

 فای منزل را خاموش کنید. برای اتصال به اینترنت از کابل استفاده کنید._وای

 از تلفن های سیم دار به جای بی سیم استفاده کنید.

 از وسایل بازی سیم دار استفاده کنید.

 استفاده از سخت افزارهای بدون سیم. عدم

از تجهیزات ارتباطی بی سیم داخل وسیله نقلیه استفاده نکنید. پوشش فلزی اتومبیل میزان پرتوگیری راننده را 

افزایش می دهد. این امر در رابطه با مکالمه با تلفن همراه نیز صادق است. چرا که هنگام ارتباط با نزدیکترین آنتن، 

 نواحی که میزان پوشش دهی شبکه کاهش می یابد، منجر به افزایش پرتوگیری می گردد.به ویژه در 

لوله است. در این نوع -هنگام مکالمات از بلندگو و هندزفری استفاده کنند. بهترین نوع هندزفری، نوع شلنگی یا هوا

د ضروری اجازه استفاده از تلفن هندزفری از لوله ی هوا برای انتقال صوت استفاده می شود. کودکان تنها در موار

 همراه را خواهند داشت.

 



از قرار دادن تلفن همراه در محل خواب و زیر سر، جداً خودداری کنید. بسیاری از تلویزیون های جدید، سیستم های 

محل  رایانه ای و بازی های امروزی، در حالت خاموش نیز از خود امواج الکترومغناطیس ساطع می کنند. لذا باید از

 خواب دور باشند. زیرا امواج آن ها می تواند بر روند خواب انسان تاثیرگذار باشد.

برای  LAN و کابل مودم وای فای را به دورترین مکان نسبت به خودتان انتقال دهید. از کاور وای فای ضد امواج

 توجه ایی کاسته می شود.اتصال به اینترنت استفاده کنید. این چنین میزان آلودگی امواج به میزان قابل 

 

دستورالعمل تجهیزات الکترونیکی خود را به دقت مطالعه کنید. بانوان باردار از تلفن همراه استفاده نکنند. در غیر این 

 صورت موبایل را به حالت پرواز منتقل کنند.

درخواست اندازه گیری  منیآموزش کاهش پرتوگیری از وسایل بی سیم خانه را مطالعه کردید. به منظور باال بردن ای

را بدهید. در این پایش جهت، نوع و شدت موج اندازه گیری می شود. سپس شیلدینگ ساختمان متناسب  آلودگی امواج

 محصوالت متنوعی را ارائه می دهد. شرکت سالمت سینا با میزان آلودگی انجام می شود.

 


