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 پيطگفتاس

 .وؿي وٝ ثٝ ذطزؾبالٖ سطحٓ ٘ىٙس ٚ ديطاٖ ٔب ضا ٔٛضز احشطاْ ٚ سمسيط لطاض ٘سٞس اظ ٔب ٘يؿز، ؾبِٕٙساٖ ضا احشطاْ وٙيس سب زض ليبٔز ٕٞٙكيٗ ٔٗ ثبقيس:   ٔي فطٔبيٙس(ل)حًطر ضؾَٛ 

 . ٚػٛز فطز ؾبِرٛضزٜ زض ذب٘ٝ ٔظُ ٚػٛز ديبٔجط اِٟي زض ثيٗ أشف اؾز: ٔي فطٔبيٙس(ٔ)أبْ نبزق 

 . احبزيض ٚ ضٚايبر فٛق ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ديبٔجط ٖٓيٓ اِكأٖ اؾالْ ٚ فطظ٘ساٖ ٔٗهْٛ آٖ ثعضٌٛاض إٞيز ظيبزي ثطاي ؾبِٕٙساٖ لبئُ ثٛزٜ ا٘س

اظ ايٗ افطاز ؾبِٕٙس زض وكٛضٞبي % 60.  ايٗ ضلٓ ثٝ ثيف اظ يه ٔيّيبضز ٘فط ذٛاٞس ضؾيس2020 ؾبَ سكىيُ ٔي زٞٙس ٚ سب ؾبَ 60 ٔيّيٖٛ ٘فط اظ ػٕٗيز ػٟبٖ ضا افطاز ؾبِٕٙس ثبالي 700أطٚظٜ حسٚز 

 .زض حبَ سٛؾٗٝ ظ٘سٌي ٔي وٙٙس

 60 ؾبِٕٙساٖ ثبالي 75وُ ػٕٗيز ضا سكىيُ ٔي زٞٙس زض وكٛض ٔب ثط اؾبؼ ؾطقٕبضي ٖٕٛٔي ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ زض ؾبَ % 5 ؾبَ حسٚز 60 افطاز ثبالي 2000زض وكٛضٞبي ٔسيشطا٘ٝ قطلي سب ؾبَ 

 . ثطؾس% 9/24 ثٝ 1429ضؾيسٜ اؾز ٚ ديف ثيٙي ٔي قٛز سب ؾبَ % 3/7 ايٗ ٔيعاٖ ثٝ  حسٚز 85 وُ ػٕٗيز ضا قبُٔ ٔي قس٘س وٝ ثطاؾبؼ ؾطقٕبضي ؾبَ 6/6ؾبَ حسٚز 

  ز6ٝٞ ؾبَ ٚ ثبالسط َي 60ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس ٘ؿجز ػٕٗيز 

 
 يه دبُ٘ سٛنيٝ اي زض ُٔٙمٝ ٔسيشطا٘ٝ قطلي زض ظٔيٙٝ 1992زض ؾبَ . ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق ثبيس ثٝ فىط ثطذٛضز نحيح ثب دسيسٜ ؾبِٕٙسي ٚ سأٔيٗ ٘يبظٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ ؾبِٕٙساٖ زض وكٛضٔبٖ ثبقيٓ

 :زض ايٗ دبُ٘ اؾشطاسػي ُٔٙمٝ اي زض ذهٛل ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ ثطاي يه زٞٝ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قس وٝ اػعا آٖ ثٝ قطح ظيط اؾز. ٔطالجز اظ ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ ثطٌعاض ٌطزيس

 سبويس ثط إٞيز ٕٞبٍٞٙي ٞبي ثيٗ ثركي ثيٗ ؾبظٔبٖ ٞبي زِٚشي ٚ ؾبظٔبٖ ٞبي غيط زِٚشي زض ايؼبز زيسٌبٜ ٞبي چٙس ٚػٟي زض ؾُح ّٔي؛ .1

 ازغبْ وطزٖ ٔطالجز ٞبي ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ زض ؾيؿشٓ اضائٝ ذسٔبر ثٟساقشي وكٛض؛  .2

 سكٛيك ثٝ قجيٝ ؾبظي ٔطالجز اظ ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ ثٝ نٛضر يه ٔسَ وّي ٔكشُٕ ثط ذسٔبر اػشٕبٖي الشهبزي؛ .3

 . زض اضائٝ ثرف ٖٕسٜ ٔطالجز اظ ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ زض وكٛض ٞبي ًٖٛ ثب سأويس ثط ػٕٗيز ضٚؾشبييPHCقٙبؾبيي ٘مف  .4

1335 1345 1355 1365 1375 1385
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 انُ 3 ثطاي وكٛض ٞبي ُٔٙمٝ ٔسيشطا٘ٝ قطلي زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز ٚ ثط٘بٔٝ ُٖٕ آٖ ثط اؾبؼ 2021 سب 2002 ثٝ ضٚظ ٚ ػسيس ٌطزيس ٚ ثطاي زٚ زٞٝ يٗٙي ؾبِٟبي 2002ايٗ اؾشطاسػي زض ؾبَ 

 :دبيٝ اي ظيط سسٚيٗ ٌطزيس

 ٔكبضوز ؾبِٕٙساٖ زض دطٚؾٝ سٛؾٗٝ؛ .1

 سمٛيز ؾالٔز ػؿٕي ٚ ضٚا٘ي ؾبِٕٙساٖ؛  .2

 .سأٔيٗ ٔحيٍ ٞبي حبٔي ٚ سٛإ٘ٙس وٙٙسٜ ؾبِٕٙس .3

ؾيبؾز ٞبي ّٔي ثطاي ٔطالجز اظ ؾالٔز ؾبِٕٙس زض ٖٕسٜ وكٛض ٞبي ًٖٛ ٚػٛز زاضز ٚ زض اوظط ٔٛاضز ؾيبؾز ّٔي ثٝ ٔٗٙبي وٕيشٝ ّٔي ٕٞبٍٞٙي ثطاي ٔطالجز اظ ؾالٔز ؾبِٕٙس اؾز وٝ زض 

 . ٚظاضر ثٟساقز، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ دعقىي ٚ ٚظاضر ضفبٜ سكىيُ قسٜ اؾز

ٞسف ؾبِٕٙسي ثب ويفيز ثبيس زض ٕٞٝ ؾيبؾز ٞبي ّٔي ٚ ا٘فطازي ثطاي ؾبِٕٙساٖ ٔس ٘ٓط لطاض ٌيطز ٚ ثٝ ٘يبظ ضٚظ افعٖٚ ٔطالجز ٞب ٚ زضٔبٖ ٞبي زٚضاٖ ؾبِٕٙسي وٝ ٘يبظٔٙس ديف ثيٙي ٚ سرهيم 

 . ٔٙبثٕ وبفي اؾز ٘يع سٛػٝ وبفي ٔجصَٚ قٛز

ٚ  (آٔٛظـ، اقشغبَ ٚ وبض، أٙيز،  ٔؿىٗ،  حُٕ ٚ ٘مُ)ايٗ ثرف ٞب زض حيُٝ ذسٔبر اػشٕبٖي . ايؼبز ٔحيٍ ٞبي حبٔي ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ٔساذّٝ زض ثرف ٞبي ٔشٗسزي ٖالٜٚ ثط ثرف ؾالٔز زاضز

 . سٛؾٗٝ ٔٙبَك قٟطي لطاض زاضز

 : قف ػٟز ٌيطي اؾشطاسػيه ٖٕسٜ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ٔطالجز اظ ؾالٔز ؾبِٕٙسي ثٝ قطح ظيط اؾز

 ثبظ ٍ٘طي ٚ ثٝ ضٚظ ٍ٘بٜ زاقشٗ اؾشطاسػي ّٔي؛ .1

 ايؼبز دبيٍبٜ ٞبي اَالٖبسي ػٟز اؾشفبزٜ ثطاي دطٚؾٝ سهٕيٓ ٌيطي ٞبي ٔجشٙي ثط قٛاٞس زض ضاؾشبي ٔطالجز ٞبي ػبٕٔ ؾبِٕٙسي زض ؾُح ّٔي؛  .2

 ايؼبز يه قجىٝ ّٔي ٚ ُٔٙمٝ اي چٙس ٚػٟي زض ٔيبٖ ؾبظٔبٖ ٞب، ٔؤؾؿبر آوبزٔيه ٚ افطاز زاضاي اٍ٘يعٜ ٚ ٖاللٝ ٔٙس زض ظٔيٙٝ ؾالٔز ؾبِٕٙسي؛  .3

  ٚ وٛضيىِْٛٛ آٔٛظقي وبضوٙبٖ ؾيؿشٓ ٚ ٔطالجز ٞبي ػبٔٗٝ ٔحٛض؛ PHCازغبْ ٔطالجز ٞبي ؾالٔز ؾبِٕٙسي زض ؾيؿشٓ  .4

 سأٔيٗ زا٘ف ٚ ٟٔبضر ٞبي ٔٙبؾت ٔٛضز ٘يبظ ؾبِٕٙساٖ زض ظٔيٙٝ ٔطالجز اظ ذٛز ٚ حٕبيز ٚ اضسمبي ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ، ذب٘ٛازٜ ٞب ٚ ػبٔٗٝ زض ؾُح ٚؾيٕ؛ .5

 . حٕبيز اظ سحميمبر ٚ آٔٛظـ زض ٖطنٝ ؾبِٕٙسي ٚ ٔطالجز ٞبي ػبٔٗٝ .6

 :زض ايٗ ضاؾشب چٟبض انُ ٖٕسٜ ضا ثبيس ٔٛضز سٛػٝ لطاض زاز

 السأبر الظْ ثطاي ثطذٛضزاضي ثٟيٙٝ اظ ذطزٔٙسي ٚ وبضزا٘ي ؾبِٕٙساٖ ثٝ ٖٙٛاٖ شذبيط ثب اضظـ زض ذب٘ٛازٜ ٚ ػبٔٗٝ؛  .1

 فطاٞٓ ؾبذشٗ ظٔيٙٝ ٔكبضوز ؾبِٕٙساٖ زض فطايٙس سٛؾٗٝ؛ .2

 سطٚيغ اضسجبٌ ثيٗ ٘ؿُ ٞب؛ .3

 .سٛػٝ ثٝ ٚيٗيز ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ ثب ٍ٘بٜ ٚيػٜ ثٝ قيٜٛ نحيح  ظ٘سٌي زض ؾطسب ؾط ٖٕط .4
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قيٜٛ نحيح ظ٘سٌي وٝ ٔٙؼط ثٝ ؾبِٕٙسي . دػٚٞف ٚ سؼطثٝ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ حفّ سٙسضؾشي ٚ ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ أطي أىبٖ دصيط ثٛزٜ ٚ ٘جبيس ثيٕبضي ضا ػع ػسايي ٘بدصيط اظ ؾبِرٛضزٌي زا٘ؿز

 . ؾبِٓ ٚ فٗبَ ٔي قٛز ضٚقي اؾز وٝ ثبيس اظ ٔطاحُ اِٚيٝ ػٙيٙي آغبظ قٛز سب ثشٛاٖ اظ ٖٛاضيي ٕٞچٖٛ ِّٔٗٛيز ٞب ٚ ثيٕبضيٟبي ٔعٔٗ زض زٚضاٖ ؾبِٕٙسي ديكٍيطي ٕ٘ٛز

 :زض ايٗ ضاؾشب ٔحٛضٞبي والٖ ٚظاضر ثٟساقز زض اثٗبز ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ قبُٔ

 :َطاحي ثط٘بٔٝ ٞبي 

 سطٚيغ قيٜٛ ظ٘سٌي زض زٚضٜ ؾبِٕٙسي .1

 ٔطالجز ٞبي ازغبْ يبفشٝ ٚ ػبٕٔ ؾبِٕٙسي  .2

 سٕٗيٓ دٛقف ثيٕٝ  

 ٔسيطيز آٔٛظـ ٚ دػٚٞف 

 حؿبؼ ؾبظي ػبٔٗٝ 

 ٕٞبٍٞٙي ٞبي ثيٗ ثركي 

 . ٔطالجز ٞبي ثٟساقشي ٚ زضٔب٘ي وٝ ؾبِٕٙساٖ ثٝ آٖ ٘يبظ زاض٘س ثب ؾبيط ٌطٜٚ ٞبي ؾٙي ٔشفبٚر اؾز ٚ ٘يبظٔٙس ٕٞبٍٞٙي ٞبي زضٖٚ ٚ ثطٖٚ ثركي وّيٝ ؾبظٔبٖ ٞبي زِٚشي ٚ غيط زِٚشي اؾز

ايؼبز ظٔيٙٝ ٞبي ٔكبضوز ؾبِٕٙساٖ زض اػشٕبٔ، سمٛيز ٚ اػطاي لٛا٘يٗ حٕبيز . ثؿيبضي اظ ٔكىالر ضٚا٘ي، اػشٕبٖي ؾبِٕٙساٖ ٔطثٌٛ ثٝ وٙبض ٌصاقشٗ آٟ٘ب اظ ذب٘ٛازٜ ٚ فٗبِيز ٞبي اػشٕبٖي اؾز

 .وٙٙسٜ اظ ايكبٖ ٔي سٛا٘س اظ ٌبْ ٞبي ٔٛطط زض ضفٕ ايٗ ٔكىُ ثبقس

اظ ٖٛأُ ٟٔٓ زض سأٔيٗ ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ سمٛيز ٖكك ٚ ٔؤزر ثيٗ ٘ؿُ ٞب اؾز ثٙبثطايٗ اؾشطاسػي ٞب ٚ ؾيبؾز ٞبي ثط٘بٔٝ ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ ٔي ثبيس زض ػٟز سحىيٓ ٚحسر ٘ؿُ ػٛاٖ ٚ ؾبِٕٙس 

 . ثبقس

ايٗ ثبٚض ٚػٛز زاضز وٝ ثط٘بٔٝ ٞب ٚ ؾيبؾز ٞبي ٔٛػٛز ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثبقٙس وٝ يٕٗ دبؾرٍٛيي ثٝ ٔكىالر وٙٛ٘ي ؾبِٕٙساٖ ثطاي ػٕٗيز ؾبِٕٙس آيٙسٜ ٘يع سٕٟيسار الظْ ضا فطاٞٓ ٕ٘بيٙس ٚ 

ٞسف وّي اظ السأبسي وٝ ٞٓ اوٖٙٛ زض وكٛض ٔب ا٘ؼبْ ٔي ٌيطز سأٔيٗ، حفّ ٚ اضسمبي ؾالٔز ػؿٕي، . زض ٚالٕ ثبيس ثيٗ اضائٝ ذسٔبر ثٟساقشي ٚ ذسٔبر اػشٕبٖي سٗبُٔ ٚ سٗبزَ ايؼبز قٛز

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ضٚا٘ي، ٔٗٙٛي ٚ اػشٕبٖي ؾبِٕٙساٖ ثٝ ٔٙٓٛض ثٟطٜ ٔٙسي آ٘بٖ اظ ويفيز ظ٘سٌي ثٟشط اظ ػٙجٝ ٞبي ٔرشّف زض زٚضاٖ ؾبِرٛضزٌي اؾز وٝ ثبيس زض ايٗ ضاؾشب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ذؿشٍي ٘بدصيط سالـ قٛز

 زوشط ّٖيطيب ٔهسالي ٘يب

                                                                                                                                                                                                                                             ٔٗبٖٚ ثٟساقشي
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 وليات: 1تخص 

 تؼشيف

زض ايٗ ٔسَ اظ حسالُ ٖٛأُ ذُط ٚ ٘كب٘ٝ ٞبي . ٔطالجز ٞبي ازغبْ يبفشٝ ثٝ ٔفْٟٛ اؾشفبزٜ اظ ٖٛأُ ذُط ٚ ٘كب٘ٝ ٞبي ثبِيٙي ؾبزٜ ازغبْ يبفشٝ ثٝ نٛضر ػبٕٔ زض ؾُح اؾشفبزٜ وٙٙسٜ ذسٔز اؾز

الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ٖٛأُ ذُط، ٘كب٘ٝ ٞب، ٖاليٓ ثبِيٙي، السأبر سكريهي، زضٔبٖ، ٔٛاضز اضػبٔ ٚ . ثبِيٙي وّيسي ثطاي قٙبؾبيي ظٚزضؼ ثيٕبضي، زضٔبٖ ٔٙبؾت ٚ اضػبٔ ثٝ ٔٛلٕ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز

ازاضٜ ٞبي سرههي، ٔٙبثٕ سرههي َت ؾبِٕٙسي ٚ ٕٞچٙيٗ اؾشفبزٜ اظ ٘ٓطار اؾبسيس ٔطسجٍ ثب ثيٕبضي ٞبي فبلس ازاضٜ ثط٘بٔٝ ٞبي وكٛضي ديٍيطي ٞبي ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ايٗ ٔسَ ثٟطٜ ٌطفشٝ اظ 

 .سرههي زض ٔطوع ٔسيطيز ثيٕبضي ٞب اؾز

زض ايٗ ٔؼٕٖٛٝ ٘حٜٛ اضظيبثي وطزٖ ؾبِٕٙس اظ ٘ٓط ثيٕبضي ٞبي ػؿٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي اِٚٛيز زاض ثط اؾبؼ ثبض ثيٕبضي ٞب ٚ ايٕٙؿبظي آٔٛظـ زازٜ ٔي قٛز ٚ ٖالٜٚ ثط ضٚـ ٞبي سكريهي ٚ زضٔب٘ي 

 . ثٝ َٛض ذالنٝ زض ايٗ ٔؼٕٖٛٝ قٕب ٘حٜٛ وبض ثب ضإٞٙبي ٔطالجز ٞبي ازغبْ يبفشٝ ٚ ػبٕٔ ؾبِٕٙسي ضا فطا ذٛاٞيس ٌطفز. ؾبزٜ، ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ ثيٕبضي ٘يع ٖٙٛاٖ قسٜ اؾز

 

 اصَل ولي

چطذٝ وبض زض شيُ .  ثيٕبضي قبيٕ زض وكٛض ثٝ سفىيه ٌطٜٚ ؾٙي ٚ ػٙؽ ا٘ؼبْ قس وٝ ٔجٙبي ٚضٚز ثيٕبضي ٞبي اِٚٛيز زاض ثٝ ايٗ ثؿشٝ ذسٔشي ٌطزيسٜ اؾز250 ُٔبِٗٝ اي زض ٔٛضز 1382زض ؾبَ 

 .ُٔٙك ا٘شربة ٚ ٚضٚز ثيٕبضي ٞب ثٝ ثؿشٝ ذسٔشي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس

 

 

 

 

 

 

 

   1382ا٘شربة ثيٕبضي اِٚٛيز زاض  ثط اؾبؼ ُٔبِٗٝ ثبض ثيٕبضي ٞب زض ؾبَ 

 

 آيب ثيٕبضي ٔساذّٝ دصيط اؾز؟

  اؾزآيب ٞعيٙٝ اططثرف

 آيب سأٔيٗ اٖشجبض قسٜ

 اضؾبَ ثٝ ٔٗبٚ٘ز دػٚٞكي

 ثط٘بٔٝٔسيطيز دطٚغٜ

 

 ثّي

 ذيط ٚضٚز ثٝ ثؿشٝ ذسٔشي ثّي

 ذيط

 ثّي ذيط
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زض ايٗ ضاؾشب ظٔب٘ي وٝ ؾبِٕٙس ثٝ ز٘جبَ . ثط٘بٔٝ ػبٕٔ ٔطالجز اظ ؾبِٕٙس ثٝ نٛضر يه ثط٘بٔٝ ثب ٖٙٛاٖ ٔطالجز ٞبي ازغبْ يبفشٝ ٚ ػبٕٔ ؾبِٕٙسي ٚيػٜ دعقه ٚ غيط دعقه َطاحي ٌطزيسٜ اؾز

فطاذٛاٖ ثٝ ٘عز قٕب ٔطاػٗٝ ٔي وٙس ثطاي اضايٝ ٔطالجز ٞب اظ ضإٞٙبي ٔطالجز ٞبي ازغبْ يبفشٝ ٚ ػبٕٔ ؾبِٕٙسي ٚيػٜ غيط دعقه ثطاي ٔطالجز اظ ٚي اؾشفبزٜ ٔي وٙيس ٚ ٔٛاضز اضػبٖي ضا ثط اؾبؼ 

 .ضإٞٙب ثٝ ٘عز دعقه ٔطوع اضػبٔ ٔي زٞيس

زض دبيبٖ اضايٝ ٔطالجز ٞب چٙب٘چٝ ثطاي ؾبِٕٙس احشٕبَ اثشال ثٝ يه ٚ يب چٙس ثيٕبضي ٚػٛز زاضز، ؾبِٕٙس اظ ٔطالجز ٞبي ؾُح ثبالسط ثٟطٜ ٔٙس ٔي ٌطزز ٚ زض چطذٝ اضػبٔ لطاض ٔي ٌيطز ٚ اٌط ؾبِٕٙس 

 .ٔجشال ثٝ ثيٕبضي ٘جبقس زض چطذٝ ٔطالجز ٞبي زٚضٜ اي لطاض ٔي ٌيطز

 

 چشخِ واس ولي هشالثت اص سالوٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ؾبِٕٙس ثٝ ز٘جبَ فطاذٛاٖ ثٝ ٘عز قٕب ٔطاػٗٝ ٔي وٙس

 ثّي

ؾبِٕٙس ثيٕبض ٘يؿز ٚ ٘يبظ ثٝ ٔطالجز 

 .زٚضٜ اي زاضز

ؾبِٕٙس ثيٕبض اؾز ٚ ٘يبظ ثٝ اضػبٔ 

 .يب ٔطالجز ٞبي ٚيػٜ زاضز

 

 آيب ؾبِٕٙس احشٕبال ثيٕبض اؾز؟

 .ٔطالجز ٞبي ازغبْ يبفشٝ ٚ ػبٕٔ ؾبِٕٙسي ٚيػٜ غيط دعقه ثطاي ؾبِٕٙس اضايٝ ٔي قٛز

 ذيط
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 هشالثت ّاي ادغام يافتِ ٍ جاهغ سالوٌذي: 2تخص 

 اجضاي ساٌّواي هشالثت ّاي ادغام يافتِ ٍ جاهغ سالوٌذي 

 :ايٗ ضإٞٙبي اظ اػعاء ظيط سكىيُ يبفشٝ اؾز

 اضظيبثي .1

 َجمٝ ثٙسي .2

 سٛنيٝ  .3

 . اظ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز ٖٛأُ ذُط ٚ ٘كب٘ٝ ٞبي ثيٕبضي ٞب ؾؤاَ ٔي قٛز ٚ زض نٛضر ٘يبظ اظ السأبر سكريهي يب ٔٗبيٙبر ؾبزٜ ثطاي ؾبِٕٙس اؾشفبزٜ ٔي ٌطززاسصياتيزض لؿٕز 

زض .  ٔٛاضز ثسؾز آٔسٜ اظ لؿٕز اضظيبثي يٗٙي ٖٛأُ ذُط، ٘كب٘ٝ ٞبي ثبِيٙي، ٔٗبيٙبر ؾبزٜ ٚ السأبر سكريهي  ثط اؾبؼ قسر ثيٕبضي يب ٔكىُ َجمٝ ثٙسي ٔي قٛ٘سعثمِ تٌذيزض ثرف 

ثٝ ضً٘ نٛضسي  " هطىل يا احتوال تيواسي"نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زاضاي ٘كب٘ٝ ٚ ٖالٔز ثيٕبضي اؾز وٝ ذُط ػسي ٘ساضز ٚ يب زاضاي ٖبُٔ ذُطي اؾز وٝ ٘يبظ ثٝ اضػبٔ زاضز زض َجمٝ ثٙسي 

ثٝ ضً٘ ظضز لطاض          "دس هؼشض اتتال تِ تيواسي"چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس، فبلس ٘كب٘ٝ ٚ ٖالٔز ثيٕبضي ٚ يب زاضاي حسالُ يه ٖبُٔ ذُط اؾز وٝ ٘يبظ ثٝ اضػبٔ ٘ساضز زض َجمٝ ثٙسي . لطاض ٔي ٌيطز

  .ٔي ٌيطز ثٝ ضً٘ ؾجع لطاض " فالذ هطىل يا تيواسي احتوالي "چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس، فبلس ٘كب٘ٝ ٚ ٖالٔز ثيٕبضي ٚ ٖبُٔ ذُط اؾز زض َجمٝ ثٙسي . ٔي ٌيطز

 :  السأبر زضٔب٘ي ؾبزٜ اظ لجيُ اضػبٔ، السأبر لجُ اظ اضػبٔ، ديٍيطي ٚ آٔٛظـ ٞبي الظْ ثط اؾبؼ َجمٝ ثٙسي ٔكىُ ثطاي ؾبِٕٙس ثٝ قطح ظيط اضايٝ ٔي ٌطززتَصيِ ّازض ؾشٖٛ ٔطثٌٛ ثٝ 

 . لطاض ٔي ٌيطز، اضػبٔ غيط فٛضي ٚ آٔٛظـ ٞبي ٔطسجٍ اؾز " هطىل يا احتوال تيواسي "سٛنيٝ ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ زض َجمٝ ثٙسي - 1

 . لطاض ٔي ٌيطز، اضايٝ ٔطالجز ٞبي ٚيػٜ زض ديٍيطي ٞب ٚ آٔٛظـ اؾز"دس هؼشض اتتال تِ تيواسي"سٛنيٝ ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ زض َجمٝ ثٙسي - 2

لطاض ٔي ٌيطز، سكٛيك ؾبِٕٙس ثٝ ٔطاػٗٝ ثٝ ٔٛلٕ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ ٚ يب ثطاي زضيبفز ٔطالجز ٞبي زٚضٜ اي  " فالذ هطىل يا تيواسي احتوالي "سٛنيٝ ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ زض َجمٝ ثٙسي - 3

 .ٚ اضايٝ آٔٛظـ ٞبي الظْ ثٝ ؾبِٕٙس ػٟز ٔطالجز اظ ذٛز زض ٔٙعَ ٚ ؾبيط ٔحيٍ ٞب اؾز

زض ايٗ ضإٞٙب آٔٛظـ ٞب قبُٔ ٘حٜٛ اضظيبثي ؾبِٕٙس اظ ٘ٓط اذشالالر فكبضذٖٛ، احشٕبَ اثشال ثٝ ثيٕبضي ٞبي لّجي ٖطٚلي، اذشالالر سغصيٝ اي، زيبثز، اذشالالر ثيٙبيي ٚ قٙٛايي، افؿطزٌي ٚ 

 . اذشالَ ذٛاة، دٛوي اؾشرٛاٖ، ثي اذشيبضي ازضاضي، ؾُ، زٔب٘ؽ، ؾمٌٛ ٚ سٗبزَ ٚ ايٕٗ ؾبظي اؾز

ثٙبثطايٗ اؾشفبزٜ اظ ايٗ ضإٞٙبي آٔٛظقي ٟٔبضر ٞبي الظْ زض ظٔيٙٝ ٘حٜٛ اضظيبثي ٚ َجمٝ ثٙسي ؾبِٕٙس، ا٘شربة يه ٚ يب چٙس سٛنيٝ ٔٙبؾت، ٔساذالر آٔٛظقي ٔطسجٍ ٚ ٔطالجز ٞبي زضٔب٘ي ؾبزٜ 

 .ضا زض قٕب ايؼبز ذٛاٞس ٕ٘ٛز
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 هشالثت اص سالوٌذ دس اٍليي هشاجؼِ

 ؾبِٕٙس ثٝ ٞط زِيّي ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ ٔي وٙس

  

  

  

  

  

    

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ ثيٕبضي ٞبي لّجي ٖطٚلي، اثشال ثٝ اذشالالر فكبضذٖٛ ٚ اذشالالر سغصيٝ اي، زيبثز،  يٕٗ ضٖبيز انَٛ ثطلطاضي اضسجبٌ،

اذشالالر ثيٙبيي ٚ قٙٛايي، افؿطزٌي ٚ اذشالَ ذٛاة، دٛوي اؾشرٛاٖ، ثي اذشيبضي ازضاضي، زٔب٘ؽ، ؾمٌٛ ٚ سٗبزَ، ؾُ ٚ ايٕٙؿبظي  اضظيبثي ٚ َجمٝ ثٙسي 

 .وٙيس

 آيب ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ اضػبٔ زاضز؟  

 آيب ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ديٍيطي زاضز؟  

ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ ثطاي ٔطالجز 

 .زٚضٜ اي ثٗسي سكٛيك وٙيس

 

ؾبِٕٙس ضا دؽ اظ اضايٝ السأبر الظْ 

 ذيط .اضػبٔ زٞيسثٝ دعقه

ٔطالجز ٞبي الظْ ضا ػٟز 

 .ديٍيطي اضايٝ وٙيس

 

 ذيط ثّي

 ثّي
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 هشالثت اص سالوٌذ دس هشاجؼات تؼذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ظٔب٘ي وٝ ؾبِٕٙس ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ ٔي وٙس زِيُ ٔطاػٗٝ ٚي ضا ثذطؾيس ٚ ٔكرهبر ضا زض فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي ؾبِٕٙس يب فطْ ديٍيطي طجز وٙيس

 

  

 .ثب ؾبِٕٙس ثٝ ذٛثي احٛاِذطؾي وٙيس

 ٚ اظ ٚي زض ٔٛضز ؾالٔز ذٛز ؾؤاَ وٙيس

 :اظ ٟٔبضسٟبي اضسجبَي اؾشفبزٜ وٙيس

 .ثٝ آ٘چٝ ؾبِٕٙس ٔي ٌٛيس ثٝ زلز ٌٛـ وٙيس- 

 .اظ وّٕبسي اؾشفبزٜ وٙيس وٝ ثطاي ؾبِٕٙس لبثُ فٟٓ ثبقس- 

 .ثٝ ؾبِٕٙس ٚلز وبفي ثطاي دبؾد ثٝ دطؾف ٞب ثسٞيس- 

 .ٚلشي ؾبِٕٙس ثٝ دبؾد ذٛز ُٕٔئٗ ٘يؿز ؾؤاالر ايبفٝ سط اظ اٚ ثذطؾيس- 

 .اَالٖبر ٟٔٓ ضا طجز وٙيس- 

 (ٔطالجز زٚضٜ اي يب ٔطالجز ٚيػٜ )٘ٛٔ ٔطالجز ضا ٔكرم وٙيس 

 ثطاي سٕبٔي ؾبِٕٙسا٘ي وٝ ٘عز قٕب ٔي آيٙس

 .ثطاي ٔطالجز زٚضٜ اي آٔسٜ اؾز .ثطاي ٔطالجز ٚيػٜ آٔسٜ اؾز

 ضا ثط َجك ضإٞٙبي آٔٛظقي اضظيبثي ٚ َجمٝ ثٙسي ؾبِٕٙس

 . وٙيس اضايٝضا ثطاي ٚي وطزٜ ٚ سٛنيٝ ٞبي الظْ 

ٚ ؾبِٕٙس ضا ثط َجك ضإٞٙبي آٔٛظقي ديٍيطي 

 . وٙيس اضايٝضا ثطاي ٚي سٛنيٝ ٞبي الظْ 
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 اًَاع هشالثت ّا

 سكريم زازٜ قسٜ ٚ يب ثٝ "فبلس ٔكىُ"ؾبِٕٙسي وٝ زض آذطيٗ ٔطالجز .  ؾبَ ثَُٛ ٔي ا٘ؼبٔس3فٛانُ ظٔب٘ي زض ٔطالجز زٚضٜ اي َٛال٘ي ثٛزٜ ٚ اظ حسالُ يىؿبَ سب حساوظط : ٔطالجز زٚضٜ اي

زض ايٗ ٘ٛٔ ٔطالجز، وّيٝ ٔطالجز ٞبي ليس قسٜ زض ضإٞٙب ثب ٞسف سكريم احشٕبَ ثيٕبضي . نٛضر فطاذٛاٖ ثٝ ٔطاوع ثٟساقشي زضٔب٘ي ٔطاػٗٝ ٔي وٙس ٚاػس قطايٍ اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٘ٛٔ ٔطالجز اؾز

 . زض ؾبِٕٙس سٛؾٍ سيٓ غيط دعقه اضايٝ ٔي ٌطزز ٚ زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ثطضؾي ثيكشطي زاقشٝ ثبقس ثٝ دعقه اضػبٔ ٔي ٌطزز

ؾبِٕٙسي وٝ ثٝ ز٘جبَ زضيبفز ٔطالجز ٞبي زٚضٜ اي ٘يبظ ثٝ ديٍيطي . فٛانُ ظٔب٘ي زض ٔطالجز ٞبي ٚيػٜ، وٛسبٜ ثٛزٜ ٚ ٔحسٚزٜ ظٔب٘ي آٖ اظ حسالُ يه ٔبٜ سب حساوظط يه ؾبَ اؾز: . ٔطالجز ٚيػٜ

ٞسف اظ . زض ايٗ ٘ٛٔ ٔطالجز، فمٍ ٔطالجز ٞبي ٔطسجٍ ثب ٔٛيٛٔ ديٍيطي ثطاي ؾبِٕٙس اضايٝ ٔي قٛز. ٚ اضظيبثي ثطاي يه يب چٙس ٔطالجز ذبل زاضز ٚاػس قطايٍ اؾشفبزٜ اظ ٔطالجز ٚيػٜ اؾز

ٔطالجز ٚيػٜ، اضظيبثي ٔؼسز ؾبِٕٙس ثٝ ز٘جبَ سٛنيٝ ٞبي اضايٝ قسٜ اؾز ثٙبثطايٗ چٙب٘چٝ سٛنيٝ ٞب ٚيٗيز ؾبِٕٙس ضا ثٟشط وطزٜ، ُٖٕ ثٝ ايٗ سٛنيٝ سب ضفٕ ٔكىُ ازأٝ ٔي يبثس زض غيط ايٗ نٛضر 

 . ؾبِٕٙس ثٝ ؾُح ثبالسط اضػبٔ ٔي يبثس

ثطاي دي ثطزٖ ثٝ ايٙىٝ زِيُ ٔطاػٗٝ ؾبِٕٙس، ٔطالجز زٚضٜ اي يب ٔطالجز ٚيػٜ اؾز ثبيس اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس وٝ لجالً ثطاي ٚي فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي سىٕيُ قسٜ اؾز ؟ زض نٛضر دبؾد ثّي، ثب 

ؾبِٕٙسي وٝ فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي سىٕيُ قسٜ ٘ساضز ثطاي ٔطالجز زٚضٜ اي ٘عز قٕب . ُٔبِٗٝ آٖ ٔشٛػٝ ٔي قٛيس وٝ ؾبِٕٙس ثطاي ٔطالجز زٚضٜ اي ثٗسي يب ٔطالجز ٚيػٜ ٘عز قٕب ٔطاػٗٝ وطزٜ اؾز

 . ٔطاػٗٝ وطزٜ اؾز

زض قطايُي وٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ اضػبٔ زاضز يه فطْ اضػبٔ ضا سىٕيُ وطزٜ ٚ آٖ ضا ثٝ ٕٞطاٜ فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي ثٝ ؾبِٕٙس زٞيس سب ثب ٔطاػٗٝ ثٝ دعقه، ثرف دعقه فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي ضا ثطاؾبؼ 

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ديٍيطي زاضز يه فطْ ديٍيطي سىٕيُ وطزٜ ٚ آٖ ضا زض دطٚ٘سٜ ؾبِٕٙس ٌصاقشٝ ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ثٍٛييس وٝ چٝ ظٔب٘ي ثٝ قٕب . ٔٛاضز ٔٙسضع زض فطْ اضػبٔ ثطاي ؾبِٕٙس سىٕيُ ٕ٘بيس

 زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ديٍيطي ثطاي ثيف اظ يه ٔطالجز زاضز ٘عزيه سطيٗ ظٔبٖ ديٍيطي ضا ثٝ ؾبِٕٙس ثٍٛييس ٚ  لجُ دلت وٌيذ. ٔطاػٗٝ وٙس ٚ ظٔبٖ ٔطاػٗٝ ضا زض فطْ ديٍيطي ٘يع طجز وٙيس

 . اظ ذطٚع ؾبِٕٙس، ظٔبٖ ٔطاػٗٝ ثٗسي ضا اظ ٚي ؾؤاَ وٙيس ٚ ُٕٔئٗ قٛيس وٝ ظٔبٖ ٔطاػٗٝ ثٗسي ضا زضؾز ٔشٛػٝ قسٜ اؾز
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 فشم ّاي ثثت 

 :فشم ّاي ثثتي وِ دس ايي هجوَػِ تىاس سفتِ است ضاهل هَاسد صيش است

 فشم هشالثت دٍسُ اي .1

 فشم اسجاع .2

 فشم پيگيشي .3

 فشم پسخَساًذ .4

فطْ . اَالٖبر ؾبِٕٙس ٔكشُٕ ثط ٘كب٘ٝ ٞب، ٖاليٓ ثيٕبضي، ٖٛأُ ذُط، اثعاض سكريهي، السأبر دبضاوّيٙيىي ٚ سٛنيٝ ٞبي زضٔب٘ي ؾبزٜ ٚ غيط زضٔب٘ي طجز ٔي ٌطزز فشم هشالثت دٍسُ اي زض

زض اِٚيٗ ٔطاػٗٝ ؾبِٕٙس ثٝ ٚاحس ثٟساقشي، سيٓ غيط دعقه، ثرف غيط . ٔطالجز قبُٔ زٚ ثرف دعقه ٚ غيط دعقه اؾز سيٓ غيط دعقه زض ضٚؾشب قبُٔ ثٟٛضظ ٚ زض قٟط وبضزاٖ يب وبضقٙبؼ اؾز

 .دعقه فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي ٚ دعقه، ثرف دعقه فطْ ضا زض ذهٛل ؾبِٕٙساٖ اضػبٔ قسٜ سىٕيُ ٔي وٙس

 .زض ايٗ فطْ  ٔحّي وٝ ؾبِٕٙس اظ آ٘ؼب اضػبٔ ٔي قٛز ٚ ٔىب٘ي وٝ ثٝ آ٘ؼب اضػبٔ ٔي يبثس ٚ ّٖز اضػبٔ ليس ٔي ٌطزز.  سىٕيُ ٔي ٌطززفشم اسجاعثطاي ؾبِٕٙس ٘يبظٔٙس اضػبٔ، 

ظٔبٖ ٚ ّٖز ديٍيطي، سغييط ٘كب٘ٝ ٞب ٚ ٖاليٓ ثيٕبضي ٚ سٛنيٝ ٞب وٝ قبُٔ ظٔبٖ ديٍيطي ثٗسي، اضػبٔ يب ٔطالجز زٚضٜ اي  زض ايٗ فطْ.  سىٕيُ ٔي ٌطززفشم پيگيشيثطاي ؾبِٕٙس ٘يبظٔٙس ديٍيطي، 

 .اؾز ليس ٔي ٌطزز

زض ايٗ فطْ ٔطالجز ٞبيي ضا .  ٕٔٗٛالً ثٝ ز٘جبَ اضػبٔ ؾبِٕٙس ثٝ دعقه، زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ٔطالجز ٞبي ٚيػٜ سٛؾٍ سيٓ غيط دعقه زاقشٝ ثبقس اظ ايٗ فطْ اؾشفبزٜ ٔي ٌطززفشم پسخَساًذ

 .ثٙبثطايٗ ايٗ فطْ سٛؾٍ دعقه سىٕيُ ٔي ٌطزز.  ٔبٞٝ سٛؾٍ سيٓ غيط دعقه زض يبفز وٙس ثٟٕطاٜ ظٔبٖ اضػبٔ ثٗسي زضع ٔي ٌطزز3وٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ زاضز ثٝ نٛضر ٔبٞب٘ٝ يب 
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βاختالالت فطاسخَى/ تيواسي ّاي للثي ػشٍلي-  فصل اٍل                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اص سالوٌذ يا 

ّوشاُ ٍي سؤال 

 وٌيذ

الذاهات صيش سا اًجام 

 دّيذ

 ضا زض فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس 

 5ٚيٗيز ٘كؿشٝ دؽ اظ 

زليمٝ اؾشطاحز زض زؾز 

. ضاؾز  ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس

چٙب٘چٝ فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ 

 ٔيّي 140ٔؿبٚي يب ثيف اظ 

 فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ يأشط ػيٜٛ 

 ٔيّي 90ٔؿبٚي يب ثيف اظ 

 زليمٝ 2ٔشط ػيٜٛ اؾز دؽ اظ 

ٔؼسزاً فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ضا اظ 

زؾز ضاؾز ا٘ساظٜ ٌيطي 

وٙيس ٚ ٔيبٍ٘يٗ زٚ ٘ٛثز 

فكبضذٖٛ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ 

 .فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس طجز وٙيس

  ٝدؽ اظ آ٘ىٝ ؾبِٕٙس ث

ٔسر زٚ زليمٝ زض ٚيٗيز 

ايؿشبزٜ لطاض ٌطفز، فكبضذٖٛ 

ٚي ضا زٚثبضٜ اظ زؾز ضاؾز 

 .ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس

  ٔهطف زاضٚي

دبييٗ آٚض٘سٜ فكبض 

 ذٖٛ

 ػَاهل خغش

 ٔهطف زذب٘يبر /

چطثي ذٖٛ ثبال يب 

 چبلي  /ؾبثمٝ آٖ 

 تيواسي ّا

 ؾىشٝ لّجي /

/ آ٘ػيٗ نسضي

اثشال ثٝ  /ؾىشٝ ٔغعي

زيبثز يب ٔكىٛن 

ثيٕبضي / ثٝ زيبثز

 وّيٝ

 ًطاًِ ّا عثمِ تٌذي تَصيِ ّا

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز  ثس٘ي

 . ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

  زٞيس غيط فٛضي اضػبٔ دعقه ثٝ ضاؾبِٕٙس. 

 ٔكىُ

احشٕبَ )

فكبضذٖٛ 

 (ثبال

 ٕٓيب فكبضذٖٛ 140 اظ ٔؿبٚي يب ثيف فكبضذٖٛ ٔبوعي 

   يا ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 90 اظ ٔؿبٚي يب ثيفٔيٙيٕٓ 

 " يب فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ 140فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ وٕشط اظ 

 يا ثب ٔهطف زاضٚ " ٔيّي ٔشط ػي90ٜٛوٕشط اظ 

 " ٕٓسب 85 يب فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ 139 سب 130فكبضذٖٛ ٔبوعي 

 يا ٖبُٔ ذُط يب ثيٕبضي 2 ثب ثيف اظ " ٔيّي ٔشط ػي89ٜٛ

  " ٕٓسب 80 يب فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ 129 سب 120فكبضذٖٛ ٔبوعي 

  ثٝ ٕٞطاٜ ثيٕبضي" ٔيّي ٔشط ػي84ٜٛ

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز  ثس٘ي

 . ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ  زٞيس

  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا . 

زض ٔٗطو 

اثشال ثٝ 

 فكبضذٖٛ ثبال

 " ٕٓٔيّي ٔشط ػيٜٛ يب 139 سب 120فكبضذٖٛ ٔبوعي 

 ٍ " ٔيّي ٔشط ػي89ٜٛ سب 80فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ 

  ٖبُٔ ذُط2ثسٖٚ ثيٕبضي ٚ حساوظط  

   ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ سٕطيٙبر

ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ افز 

 . فكبضذٖٛ ٚيٗيشي ضا آٔٛظـ  زٞيس

  ؾبَ ثٗس يب ثطٚظ 3 ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض 

 .٘كب٘ٝ افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي سكٛيك وٙيس

 فبلس ٔكىُ 

فكبضذٖٛ )

  (َجيٗي

 " فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ 120فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ وٕشط اظ ٚ 

  ثسٖٚ ٔهطف زاضٍٚ  "  ٔيّيٕشط ػي80ٜٛوٕشط اظ 

  ٝافز فكبضذٖٛ ٔبوعيْٕٛ زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز ث

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 20٘كؿشٝ  وٕشط اظ 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي  ديكٍيطي اظ افز

 .فكبض ذٖٛ ٚيٗيشي  ضا آٔٛظـ  زٞيس

  غيط فٛضي اضػبٔ دعقه ثٝ  ضا ؾبِٕٙس

 .زٞيس

ٔكىُ 

احشٕبَ افز )

فكبضذٖٛ 

 (ٚيٗيشي

افز فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز ثٝ 

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 20ٚيٗيز ٘كؿشٝ ٔؿبٚي يب ثيف اظ 

  عثمِ 

 ًذيب

وٌيذ
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 تيواسي ّاي للثي ػشٍلي : فصل اٍل

 تشسسي سالوٌذ اص ًظش اختالالت فطاسخَى: الف

 : احشٕبَ اذشالالر فكبضذٖٛ ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيسضا اظ ٘ٓط  ؾبِٕٙس

 اظ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز ٔهطف زذب٘يبر .زض نٛضر دبؾد ثّي إَيٙبٖ حبنُ وٙيس وٝ ثب سكريم دعقه ثٛزٜ اؾز. زض ٔٛضز اثشال ثٝ اذشالَ چطثي ذٖٛ يب ؾبثمٝ آٖ اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس: ٖٛأُ ذُط

٘يع ؾؤاَ وٙيس دبؾد ٔظجز ثٝ ٞط يه ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٖبُٔ ذُط  ( زليمٝ ديبزٜ ضٚي زض اوظط ضٚظ ٞبي ٞفشٝ 30 سب 20حسالُ زٚ ؾبٖز ديبزٜ ضٚي زض ٞفشٝ يب ) ٚ فٗبِيز فيعيىي ٘بوبفي يب ؾبثمٝ آٖ

ٚ ثٝ ايٗ سطسيت ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس ضا ٚظٖ ٚ لس ؾبِٕٙس ضا ا٘ساظٜ ٌيطي ٕ٘بييس ٚ ؾذؽ ٚظٖ ثٝ ويٌّٛطْ ضا ثط لس ثب ٚاحس ٔشط ثٝ سٛاٖ زٚ سمؿيٓ وٙيس ثطاي سٗييٗ ٖبُٔ ذُط چبلي اثشسا . طجز وٙيس

  . ٚ ثبالسط اؾز آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبُٔ ذُط چبلي طجز وٙيس30ٔحبؾجٝ وٙيس زض نٛضسي وٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس 

 ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي        ;   ٚظٖ ثٝ ويّٛ ٌطْ

 (لس ثٝ ٔشط  ) 2 

ٔكىُ اؾز اظ اثعاض ؾٙؼف ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ثطاي ثطآٚضز لس ؾبِٕٙس اؾشفبزٜ ...  چٙب٘چٝ ا٘ساظٜ ٌيطي لس ؾبِٕٙس ثٝ َٛض نحيح ثٝ ّٖز سغييط قىُ ؾشٖٛ فمطار ٚ يب سغييط قىُ ظا٘ٛ ٚ يب زلز وٙيس

زض ايٗ قطايٍ ؾبِٕٙس زض ٚيٗيز ٘كؿشٝ زض حبِي وٝ ؾبق دب ثط ضاٖ ٚ ضاٖ ثط ٍِٗ ٖٕٛز اؾز، ثب اؾشفبزٜ اظ نٙسِي ٚ ظيط دبيي ٔٙبؾت فبنّٝ ظا٘ٛي ؾبِٕٙس ثسٖٚ وفف سب ظٔيٗ ضا ثب اؾشفبزٜ اظ . وٙيس

 .ؾذؽ ثب سٛػٝ ثٝ ٔطز ٚ يب ظٖ ثٛزٖ ؾبِٕٙس لس ٚي ضا ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض ثطآٚضز وٙيس. ٌصاقشٗ وشبة ثط ضٚي ضاٖ زض ثبالي ظا٘ٛي ٚي ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس

زض نٛضر دبؾد ثّي إَيٙبٖ حبنُ وٙيس وٝ ثيٕبضي ثب سكريم دعقه . زض ٔٛضز ؾبثمٝ ؾىشٝ لّجي، آ٘ػيٗ نسضي، ؾبثمٝ ؾىشٝ ٔغعي، اثشال ثٝ زيبثز يب ؾبثمٝ آٖ اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس: ثيٕبضي ٞب

  .دبؾد ٔظجز ضا يه ثيٕبضي ٕٞطاٜ ٔحؿٛة وٙيس. ثٛزٜ اؾز

 : زض ظٔبٖ ا٘ساظٜ ٌيطي فكبض ذٖٛ سٛنيٝ ٞبي ظيط ضا ضٖبيز وٙيس

  ٔهطف ٘ىطزٖ لٟٜٛ ٚ ؾيٍبض ٘يٓ ؾبٖز لجُ اظ ا٘ساظٜ ٌيطي فكبضذٖٛ؛ 

  ا٘ؼبْ ٘سازٖ فٗبِيز ثس٘ي قسيس ٚ يب احؿبؼ ذؿشٍي لجُ اظ ا٘ساظٜ ٌيطي فكبضذٖٛ؛ 

 سرّيٝ وبُٔ ٔظب٘ٝ ٘يٓ ؾبٖز لجُ اظ ا٘ساظٜ ٌيطي فكبض ذٖٛ؛ 

  ٝ؛ ( زليمٝ لجُ اظ ا٘ساظٜ ٌيطي فكبض ذٖٛ اؾشطاحز وٙس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ احؿبؼ ذؿشٍي ٘ىٙس5ؾبِٕٙس ثبيس حس الُ )ضاحز ثٛزٖ وبُٔ ثيٕبض زض ٚيٗيز ٘كؿش 

  ؛(ٚيٗيز افشبزٜ زؾز ثبٖض ثبال ثٛزٖ وبشة فكبض ذٖٛ ٔبوعيٕٓ  ٔي قٛز)لطاض زازٖ زؾز ؾبِٕٙس زض حبِز ٘كؿشٝ ٚ يب ايؿشبزٜ ثٝ ضٚي يه سىيٝ ٌبٜ ٔٙبؾت ٞٓ ؾُح لّت ٚي 

  ؛(ِجبؼ ٘بظن ٘يبظي ثٝ ثبالظزٖ آؾشيٗ ٘ساضز)ثبال ظزٖ آؾشيٗ زؾز ضاؾز سب ثبالي آض٘غ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ثبظٚ سحز فكبض لطاض ٍ٘يطز 

 فبنّٝ ثب ؾبِٕٙس زض ظٔبٖ ا٘ساظٜ ٌيطي فكبضذٖٛ وٕشط اظ يه ٔشط؛ 
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  ثؿشٗ ثبظٚثٙس ثٝ زٚض ثبظٚ ٘ٝ ذيّي قُ ٚ ٘ٝ ذيّي ؾفز؛ 

  اٍ٘كز ثبالي آض٘غ؛ 3 سب 2لطاض زازٖ ٚؾٍ ويؿٝ الؾشيىي زاذُ ثبظٚ ثٙس ضٚي قطيبٖ ثبظٚيي ٚ ِجٝ سحشب٘ي ثبظٚ ثٙس  

  ٍ٘بٜ زاقشٗ نفحٝ ٌٛقي ضٚي قطيبٖ ثبظٚيي ثسٖٚ فكبض ضٚي قطيبٖ سٛؾٍ ؾبِٕٙس؛ 

  ذبضع وطزٖ ٞٛاي زاذُ ويؿٝ الؾشيىي ثب اؾشفبزٜ اظ ديچ سٙٓيٓ؛ 

  حؽ وطزٖ ٚ ٍ٘بٜ زاقشٗ  ٘جى ٔچ زؾز ضاؾز ثب زؾز زيٍط؛ 

 فكبض زازٖ ٔشٛاِي دٕخ ثطاي ٚضٚز ٞٛا ثٝ زاذُ ويؿٝ الؾشيىي سب ظٔبٖ حؽ ٘ىطزٖ ٘جى؛ 

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ دؽ اظ لُٕ ٘جى؛30ازأٝ زازٖ دٕذبغ ٞٛا ثٝ زاذُ ويؿٝ الؾشيىي ثٝ ٔسر  

  ٜ؛(دبييٗ آٔسٖ ٖمطثٝ يب ػيٜٛ ثٝ آضأي)ثبظ وطزٖ ديچ سٙٓيٓ فكبض ٞٛا ثٝ آضأي ثطاي ذطٚع ٞٛا اظ ويؿٝ الؾشيىي يٕٗ ٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ نفحٝ ٔسضع زؾشٍب 

 ٕٓاؾز قٙيسٖ اِٚيٗ نساي ٘جى ثٝ ٔفْٟٛ فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ ٚ اظ ثيٗ ضفشٗ نساي ٘جى ثٝ ٔٗٙبي فكبضذٖٛ ٔيٙي. 

                                                                                                                

 سالوٌذ سا اص ًظش احتوال اختالالت فطاسخَى تِ ضشح صيش عثمِ تٌذي وٌيذ

 :ثب سٛػٝ ثٝ فكبضذٖٛ ا٘ساظٜ ٌيطي قسٜ ٚ ػٕٕ ثٙسي ٖٛأُ ذُط ٚ ثيٕبضي ٞبي ٕٞطاٜ، ؾبِٕٙس ضا  اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ اذشالالر فكبضذٖٛ ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

 90 فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ وٕشط اظ يا ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 140فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ وٕشط اظ " يا "  ٔيّي ٔشط ػي90ٜٛ ٔؿبٚي يب ثيف اظ  فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓيا 140ٔؿبٚي يب ثيف اظ "ؾبِٕٙس ثب فكبض ذٖٛ ٔبوعيٕٓ 

 ٔيّي 120-129فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ " يا " ٖبُٔ ذُط يب ثيٕبضي2 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب ثيف اظ 85-89  فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ يا ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 130-139 فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ " يا "ٔيّيٕشط ػيٜٛ ثب ٔهطف زاضٚ

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز .  لطاض ٔي ٌيطز" (احتوال فطاسخَى تاال)هطىل " زض َجمٝ ثٙسي "  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب حسالُ يه ثيٕبضي ٕٞطا80ٜ-84  فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ يأشط ػيٜٛ 

 .ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيطفٛضي زٞيس. ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

نفط، يه يب زٚ ٖبُٔ ) ٖبُٔ ذُط 2 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثسٖٚ ٔهطف زاضٚ ٚ ثيٕبضي ٕٞطاٜ ثب حساوظط 89 سب 80 فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ ثيٗ يا ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 139 سب 120فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ ثيٗ "ؾبِٕٙس ثب 

 . ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا .  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي آٔٛظـ سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز "دس هؼشض اتتال تِ فطاسخَى تاال"  زض َجمٝ ثٙسي"(ذُط

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز . لطاض ٔي ٌيطز "فالذ هطىل"زض َجمٝ ثٙسي  " ثسٖٚ ٔهطف زاضٍٚ   ٔيّيٕشط ػي80ٜٛوٕشط اظ   فكبضذٖٛ ٔيٙيٍٕٓ 120وٕشط اظ  فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ" ؾبِٕٙس ثب

 . ؾبَ ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا . ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

احتوال افت فطاس  ) هطىل" ٔيّيٕشط ػيٜٛ افز زاضز، زض َجمٝ ثٙسي20 زليمٝ ٘ؿجز ثٝ ٚيٗيز ٘كؿشٝ ٔؿبٚي يب ثيف اظ 2زض نٛضسي وٝ فكبض ذٖٛ ٔبوعيٕٓ ؾبِٕٙس زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ دؽ اظ 

 .ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ افز فكبضذٖٛ ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(خَى ٍضؼيتي

 



19 
 

 

 

 

 هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح ضيَُ صًذگي سالوٌذ دس هؼشض خغش اتتال تِ فطاسخَى تاال

 تغزيِ هٌاسة

  غصا ٞب ضا ثٝ نٛضر وٓ ٕ٘ه ٔهطف ٕ٘بيس. 

  ٚ ذٛززاضي ٕ٘بيس... اظ ٔهطف فطاٚضزٜ ٞبي غصايي ٕ٘ه ؾٛزٜ ٔظُ چيذؽ، دفه، ؾٛؾيؽ، وبِجبؼ . 

 أب ثطاي ايٙىٝ چطثي ٔٛضز ٘يبظ ثسٖ ؾبِٕٙس سأٔيٗ قٛز، ضٚظا٘ٝ يه لبقك ؾٛدرٛضي ضٚغٗ ٌيبٞي ٔظُ ضٚغٗ ظيشٖٛ ٕٞطاٜ غصا يب . ٔهطف غصاٞبي چطة ٚؾطخ قسٜ ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘س

 .ؾبالز ٔهطف وٙس

 ٔهطف غصاٞب ثٝ نٛضر آة دع، ثربض دع يب سٙٛضي ثبقس. 

 اظ ٔهطف ؾؽ ثطاي ؾبالز يب ؾجعيؼبر ذٛززاضي ٕ٘بيس ٚ ثٝ ػبي آٖ اظ ضٚغٗ ظيشٖٛ ثب آثّيٕٛ يب ؾطوٝ ٚ ؾجعي ٞبي ُٔٗط ثٝ ٕٞطاٜ ٔبؾز اؾشفبزٜ ٕ٘بيس. 

 ثٝ ػبي ضٚغٗ ٞبي ػبٔس ٚ وطٜ اظ ٔبضٌبضيٗ ٚ ثٝ ػبي چطثي ٞبي حيٛا٘ي اظ ضٚغٗ ٞبي ٔبيٕ ٔظُ ضٚغٗ ظيشٖٛ، ضٚغٗ آفشبثٍطزاٖ ٚ ضٚغٗ شضر اؾشفبزٜ وٙس. 

 لجُ اظ َجد ٔط٘، دٛؾز آٖ ضا وبٔال ػسا وٙس. 

 اظ ٔهطف وّٝ دبچٝ، ٔغع ٚ لّٜٛ وٝ حبٚي ٔمبزيط ثبالي چطثي اؾز ذٛززاضي قٛز. 

 سب حس أىبٖ ٔهطف ٌٛقز لطٔع ٚ چطثي ٞبي حيٛا٘ي ضا وبٞف زٞس ٌٚٛقز ٔط٘، ٔبٞي ٚ ؾٛيب ضا ػبيٍعيٗ آٖ ٕ٘بيس . 

  زض نٛضر ثبال ثٛزٖ چطثي ذٖٛ ٔهطف ظضزٜ سرٓ ٔط٘ ثٝ حساوظط ؾٝ ٖسز زض ٞفشٝ ٔحسٚز قٛز.  سرٓ ٔط٘ زض ٞفشٝ چٝ ثٝ سٟٙبيي ٚ چٝ زاذُ وٛوٛ ٔهطف ٘ىٙس4-5ثٟشط اؾز ثيكشط اظ. 

  ِٝ٘يٛاٖ آة ضا فطأٛـ ٘ىٙس6-8ٔهطف ضٚظا . 

 

 فؼاليت ّاي تذًي هٌاسة

زض نٛضسي وٝ فٗبِيز ثس٘ي . اظ نجح سب قت چٝ فٗبِيز ٞبي ثس٘ي ضا زاقشٝ اؾز (ٔظال زيطٚظ) وٝ ٕٔٗٛالً "ثٝ َٛض ٔظبَ اظ ٚي ثذطؾيس . اثشسا اظ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز فٗبِيز ٞبي ثس٘ي ٚي ؾؤاَ وٙيس

 :چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾجي ٘ساضز، ٔٛاضز ظيط ضا ثٝ ٚي آٔٛظـ زٞيس. ٔٙبؾت زاضز ٚي ضا ثٝ ازأٝ وبض سكٛيك وٙيس ٚ اظ ٚي ثرٛاٞيس وٝ ثٝ سسضيغ ظٔبٖ آٖ ضا افعايف زٞس

  ثطاي .حطوز زٞسثٝ َطف ػّٛ، ٖمت ٚ  ثبال دبٞب ضا ثبال ثيبٚضز ٚ زؾز ٞب ضا آظازا٘ٝ . زٚ زليمٝ زضػب ضاٜ ثطٚز ) ًٖالر ذٛز ضا ٌطْ وٙسسٕطيٙبر ٌطْ وٙٙسٜلجــُ اظ قطٚٔ ديبزٜ ضٚي ثب 

.  زليمٝ ديبزٜ ضٚي وٙس15 سب 10ؾذؽ ثطاي ٔسر. ( ثبقس زاقشٝ٘طْ ٔظالً چٙس اليٝ دشٛ يب يه سكه ييا٘ؼبْ ايٗ حطوز ثٟشط اؾز وفف ٚضظقي ثذٛقس ٚ يب ايٙىٝ ظيط دب

  ٔسر ديبزٜ ضٚي ضا ثٝ سسضيغ افعايف زٞس سب حساوظط ثٝ يه ؾبٖز زض ضٚظ ثطؾس  .

 هيلي هتش 150دس هَاسدي وِ فطاسخَى هاوضيون دس يه عثمِ ٍ فطاسخَى هيٌيون دس يه عثمِ ديگش لشاس هي گيشد هثل فطاسخَى هاوضيون  :دلت وٌيذ

 .سالوٌذ سا دس عثمِ تاالتش فطاسخَى يؼٌي احتوال هطىل عثمِ تٌذي وٌيذ (دس هؼشض اتتال) هيلي هتش جيَُ 80ٍ فطاسخَى هيٌيون  (عثمِ هطىل)جيَُ 
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  زليمٝ اي زاقشٝ 10 ديبزٜ ضٚي 3 زليمٝ ديبزٜ ضٚي ٔساْٚ ضا ٘ساضز ٔي سٛا٘س ثٝ ػبي آٖ 30اٌط سٛا٘بيي ا٘ؼبْ  . زليمٝ ا٘ؼبْ زٞس30ثبض  اؾز ديبزٜ ضٚي ضا زض زٚ ٘ٛثز نجح ٚ ٖهط ٚ ٞط ثٟشط 

. يه ثُطي آة ٕٞطاٜ ذٛز زاقشٝ ثبقس ٚ ثطاي ديبزٜ ضٚي ٔؿيطي ٕٞٛاض ٚ ثب ٞٛاي سٕيع ا٘شربة وٙس. ثبقس

:  ًىات صيش سا سػايت وٌذتايذ تشاي اًجام پيادُ سٍي سالوٌذ

 ٕٞچٙيٗ ػٛضاة ٞبي يريٓ ٘ري وٝ ٖطق دب ضا ػصة ٚ دبٞب ضا حفّ وٙس ثذٛقس. وفف ضاحز، وبٔالً ا٘ساظٜ ٚ ثٙسزاض ثذٛقس وٝ دب ضا زض ذٛز ٍٟ٘ساضز ٚ ٔبٕ٘ سأطيط يطثٝ ثٝ دب قٛز .

 زض سبثؿشبٖ ِجبؼ ثب ضً٘ ضٚقٗ ثذٛقس ٚ زض ظٔؿشبٖ ثٝ ػبي يه ِجبؼ يريٓ، چٙس ِجبؼ ٘بظوشط ثذٛقس سب ثشٛا٘س ثٝ سسضيغ ثب ٌطْ قسٖ ثسٖ .  ِجبؼ ضاحز، ؾجه ٚ ٔشٙبؾت ثب زٔبي ٞٛا ثذٛقس

. زض حيٗ ديبزٜ ضٚي، ِجبؼ ٞبي ذٛز ضا وٓ وٙس

 ديبزٜ ضٚي ضا ثب ؾطٖز وٓ قطٚٔ وٙس  .

 ٌبْ . ثسٖ ضا وٕي ثٝ ػّٛ ٔشٕبيُ وٙس. زض ٞط لسْ ثبظٚٞب ضا آظازا٘ٝ زض وٙبض ثسٖ حطوز زٞس. ؾط ضا ثبال ٍٟ٘ساضز، ثٝ ػّٛ ٍ٘بٜ وٙس ٘ٝ ثٝ ظٔيٗ. يه ٚيٗيز ٔشٗبزَ ٚ ضاحز ضاٜ ثطٚز زض

 .اظ ثطزاقشٗ ٌبْ ٞبي ذيّي ثّٙس ذٛززاضي وٙس. ضٚي دبقٙٝ فطٚز آٔسٜ ٚ ثب يه حطوز ٘طْ ثٝ ػّٛ ثطٚز. ثطزاقشٗ ضا اظ ٔفهُ ضاٖ ٚ ثب ٌبْ ثّٙس ا٘ؼبْ زٞس

 
 

 

  ايؿشبزٖ ٔىطض ٚ قطٚٔ ٔؼسز ديبزٜ ضٚي ٔب٘ــٕ سأطيطار  ٔظجز آٖ ٔي قٛز. ضاٜ ضفشٗ ضا زضنٛضر أىبٖ ثسٖٚ سٛلف ا٘ؼبْ زٞس  .

 ؾذؽ ٞٛا ضا اظ زٞبٖ ذبضع وٙسزثب يه ٘فؽ ٖٕيك اظ َطيك ثيٙي ٚ ثب زٞبٖ ثؿشٝ ضيٝ ٞب ضا اظ ٞٛا دطوٗ. زض حيٗ ضاٜ ضفشٗ ٘فؽ ٞبي ٖٕيك ثىكس ٚ   .

  ٖديبزٜ ضٚي وٙسذٛز ؾٗي وٙس ظٔبٖ ذبني اظ ٞط ضٚظ ضا ثطاي ديبزٜ ضٚي زض ٘ٓط ثٍيطز وٝ ذؿشٝ ٚ يب ٌطؾٙٝ ٘جبقس ٚ زض نٛضر أىبٖ ثب زٚؾشب  .

 ضاي حفّ سٗبزَ، لسْ ٞبي وٛسبٜ سطي ثطزاضز ةٚ زض ؾطثباليي يب ؾطاقيجي لسْ ٔي ظ٘س، ثــسٖ ضا ثٝ ؾٕز ػّــٛ ٔشٕبيُ وٙس  اٌط  .

 ٞفشٝ اي يه ثبض ٔسر ظٔبٖ ديبزٜ ضٚي ضا افعايف زٞس.  ٔسر ظٔبٖ ديبزٜ ضٚي ٚ ٔؿبفز َي وطزٜ  ضا ٞط ضٚظ زض سمٛيٓ ذٛز يبززاقز وٙس  .

  زض اٚاذط ديبزٜ ضٚي ثٝ سسضيغ لسْ ٞبي ذٛز ضا آٞؿشٝ سط وٙس ٚ ثب ايٗ وبض ثسٖ ذٛز ضا وٓ وٓ ؾطز وٙس  .

  فٛضاً اؾشطاحز وٙس ٚ ثب دعقه ٔكٛضر ٕ٘بيس،اٌط زض حيٗ ديبزٜ ضٚي زچبض زضز لفؿٝ ؾيٙٝ، سٍٙي ٘فؽ ٚ يب دب زضز قس . 

 

 

ساٌّواي تشن  سيگاس

 اثشسا ثطاي سطن ؾيٍبض سهٕيٓ ثٍيطز ٚ ؾذؽ ظٔبٖ ذبني ضا ثطاي ايٗ وبض ا٘شربة وٙس .

. زض ايٗ نٛضر يىجبضٜ ؾيٍبض ضا سطن ذٛاٞس وطز. ضاٜ اَٚ ايٗ اؾز وٝ اظ يه ضٚظ ٔٗيٗ سطن ؾيٍبض ضا قطٚٔ وٙس ٚ زيٍط انالً ؾيٍبض ٘ىكس ٚ زض ايٗ سهٕيٓ ذٛز ٔحىٓ ثبقس -1

: ثطاي ايٗ وبض ٔي سٛا٘س. ضا وٓ وٓ سطن وٙس ضاٜ زْٚ ايٙىٝ ؾيٍبض -2

.  هضش استَّاي آلَدُ دس اًجام توشيٌات تذًي

.اًجام ًذّيذ  توشيٌات تذًيصهاًي وِ خستِ يا گشسٌِ ّستيذ   
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 ٔيعاٖ ٔهطف ضٚظا٘ٝ ؾيٍبض ضا وٓ وٙس ٚ ؾيٍبض ضا ٚلشي ٘هفٝ قس ذبٔٛـ وٙس .

 ظٔبٖ ٕٞيكٍي ؾيٍبض وكيسٖ ضا ثٝ سأذيط ثيب٘ساظز ٚ ٔىبٖ ٕٞيكٍي ؾيٍبض وكيسٖ ضا ٖٛو وٙس. 

 اٌط ٘يبظ زاضز زؾز ٞب ٔكغَٛ ثبقس، ٌطفشٗ لّٓ، وّيس يب سؿجيح زض زؾز ضا أشحبٖ وٙس .

 استوشاس تشن سيگاس

 ظٔب٘ي وٝ ٞٛؼ ٔي وٙس وٝ ؾيٍبض ثىكس ٔٛاضز ظيط وٕه وٙٙسٜ اؾز: 

. ثٝ يطضٞبي ؾيٍبض وكيسٖ فىط وٙس ٚ وبض زيٍطي ا٘ؼبْ زٞس ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ اظ ذب٘ٝ ثيطٖٚ ثطٚز ٚ لسْ ثع٘س يب يه ِيٛاٖ آة يب ٘ٛقيس٘ي زيٍط ثٙٛقس يب زٚ ثبض دكز ؾط ٞٓ ٘فؽ ٖٕيك ثىكس 

 زض ٚلز ٔٙبؾت زيٍطي ٔؼسزاً سطن ؾيٍبض ضا قطٚٔ وٙس. اٌط دؽ اظ سطن ؾيٍبض، ثبض زيٍط وكيسٖ ؾيٍبض ضا قطٚٔ وطز، زِؿطز ٘كٛز .

تشخي اثشات خَب تشن سيگاس 

 20زليمٝ ثٗس اظ سطن ؾيٍبض، فكبض ذٖٛ ٚ يطثبٖ لّت ثٝ حس َجيٗي ثط ٔي ٌطزز  .

 48ؾبٖز ثٗس اظ سطن ؾيٍبض، لسضر چكبيي ٚ ثٛيبيي ثٟشط ٔي قٛز  .

 72 ؾبٖز ثٗس اظ سطن ؾيٍبض، سٙفؽ ضاحز سط ٔي قٛز 

 3 ٔبٜ ثٗس اظ سطن ؾيٍبض، ؾطفٝ، ذؽ ذؽ ٚ ٔكىالر سٙفؿي ذٛة ٔي قٛز 6 سب 

 5 ؾبَ ثٗس اظ سطن ؾيٍبض، ذُط حّٕٝ لّجي ٘هف يه فطز ؾيٍبضي ٔي قٛز .

 10ؾبَ ثٗس اظ سطن ؾيٍبض، ذُط ؾطَبٖ ضيٝ ٘هف يه فطز ؾيٍبضي ٔي قٛز ٚ ذُط ؾىشٝ لّجي ٔب٘ٙس وؿي اؾز وٝ ٞطٌع ؾيٍبض ٘ىكيسٜ اؾز. 

 
 

 هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح ضيَُ صًذگي سالوٌذ تا احتوال اتتال تِ افت فطاسخَى ٍضؼيتي

 آضاْ ثّٙس قسٖ اظ نٙسِي ٚ چٙس ٔطحّٝ اي ثّٙس قسٖ اظ  ضذشرٛاة 

 ٘ٛقيسٖ زٚ ِيٛاٖ آة ٚ يب ٔبيٗبر ػبيٍعيٗ نجح ٘بقشب لجُ اظ ثّٙس قسٖ اظ ضذشرٛاة 

 اؾشفبزٜ اظ ػٛضاة ٞبي ٚاضيؽ ؾبلٝ ثّٙس لجُ اظ ثّٙس قسٖ اظ ضذشرٛاة 

 

 پيگيشي

  هاُ تِ ضشح صيش پيگيشي وٌيذ3سالوٌذ دس هؼشض خغش اتتال تِ فطاسخَى تاال سا پس اص 

 :ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيسثط اؾبؼ ضإٞٙب ٚ ػسَٚ اضظيبثي فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ضا 

. ؾيٍبض وكيسٖ ٘ٝ سٟٙب ؾالٔشي ذٛز فطز ضا ثٝ ذُط ٔي ا٘ساظز ثّىٝ سؼبٚظي آقىبض ثٝ حمٛق زيٍطاٖ ثٝ ذهٛل وٛزوبٖ اؾز
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  اظ ؾبِٕٙس يب ٕٞطاٜ ٚي زض .   ٔيّي ٔشط ػيٜٛ اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس90 فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ ٔؿبٚي يب ثيف اظ يا 140چٙب٘چٝ فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ ٔؿبٚي يب ثيف اظ

 .زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاضز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس .ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ؾؤاَ وٙيس

  ٕٓاظ .  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ اؾز ٚ ؾبِٕٙس زاضاي حسالُ يه ثيٕبضي ٕٞطاٜ اؾز ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس84 سب 80 فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ يا 129 سب 120زض نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ ٔبوعي

زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاضز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا . ؾبِٕٙس يب ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ؾؤاَ وٙيس

 .ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

  ٕٖٓبُٔ ذُط اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه 2 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ اؾز ٚ ؾبِٕٙس زاضاي حسالُ يه ثيٕبضي ٕٞطاٜ يب ثيف اظ 89 سب 85 فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ يا 139 سب 130زض نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ ٔبوعي 

اظ ؾبِٕٙس يب ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاضز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ . اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

 .نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

  ٕٓٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ 3 ٖبُٔ ذُط اؾز، ؾبِٕٙس ضا 2 ٔيّيٕشط ػيٜٛ اؾز ٚ ؾبِٕٙس فبلس ثيٕبضي ٕٞطاٜ ٚ حساوظط 89 سب 80 فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ يا 139 سب 120زض نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ ٔبوعي 

زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاضز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض . اظ ؾبِٕٙس يب ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ؾؤاَ وٙيس. ؾبال٘ٝ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

  .غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

  اظ ؾبِٕٙس يب ٕٞطاٜ ٚي . ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ؾبال٘ٝ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس6  ٔيّيٕشط ػيٜٛ اؾز ؾبِٕٙس ضا 80 فكبضذٖٛ ٔيٙيٕٓ وٕشط اظ ٍ 120چٙب٘چٝ فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ وٕشط اظ

  .زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاضز ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس
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 احتوال اتتال تِ تيواسي ّاي للثي ٍ ػشٍلي/ تيواسي ّاي للثي ٍ ػشٍلي- فصل اٍل

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

تيواسي ّاي ّوشاُ 

دس سالوٌذ سا جوغ 

 وٌيذتٌذي 

ػَاهل خغش هَجَد دس 

سالوٌذ سا جوغ تٌذي ٍ 

 وٌيذسؤال 

اص سالوٌذ يا 

ّوشاُ ٍي 

 سؤال وٌيذ

  ؾبثمٝ ؾىشٝ لّجي يب

 آ٘ػيٗ نسضي                  

                                   ؾبثمٝ ؾىشٝ ٔغعي 

  ٝاثشال ثٝ زيبثز يب ؾبثم

 آٖ

 ٝاثشال ثٝ ٘بضاحشي وّي 

  ٖٛاثشال ثٝ اذشالالر چطثي ذ

 يب ؾبثمٝ آٖ 

  ٝاثشال ثٝ فكبضذٖٛ ثبال يب ؾبثم

 آٖ

 ٖٔهطف زذب٘يبر يب ؾبثمٝ آ 

 چبلي 

  ؾبثمٝ اذشالَ لٙس ذٖٛ ٘بقشب   

 اذشالَ سحُٕ ٌّٛوع/ 

  ٔهطف زاضٚي

وٙشطَ وٙٙسٜ  

 چطثي ذٖٛ

 

 تَصيِ ّا عثمِ تٌذي ًطاًِ ّا

  يه ثيٕبضي 

يب يه ٖبُٔ 

 ذُط

 

 ٔكىُ 

احشٕبَ اثشال ثٝ )

ثيٕبضي ٞبي لّجي 

 (ٖطٚلي

  ٚ ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصي

 . سٕطيٙبر ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط 

 .فٛضي زٞيس

  ٚ فبلس ثيٕبضي

 ٖبُٔ ذُط

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ   فبلس ٔكىُ

 . سٕطيٙبر ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

   ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر

 ؾبَ ثٗس 3ثطٚظ ثيٕبضي يب ٖبُٔ ذُط يب 

 .سكٛيك وٙيس

عثمِ 

ًذي ب

وٌيذ
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 تيواسي ّاي للثي ٍ ػشٍلي: فصل اٍل

 احتوال اتتال تِ تيواسي ّاي للثي ٍ ػشٍليتشسسي سالوٌذ اص ًظش : ب 

 ِصا اظ دطؾف ٔؼسز آٖ زض ايٗ ثرف ثٝ اؾشظٙبي اذشالَ لٙس ذٖٛ اظ آ٘ؼب وٝ ثيٕبضي ٞبي ٕٞطاٜ ٚ ٖٛأُ ذُط زض ايٗ ثرف ٔكبثٝ ثب ثيٕبضي ٞبي ٕٞطاٜ ٚ ٖٛأُ ذُط اذشالالر فكبضذٖٛ اؾز،

 .٘بقشب ذٛززاضي قسٜ ٚ فمٍ ثٝ ػٕٕ ثٙسي آٖ ثط اؾبؼ ػسَٚ نفحٝ لجُ دطزاذشٝ ٔي قٛز

 ؾبٖز دؽ اظ ذٛضزٖ ٘ٛقيس٘ي زازٜ ٚ دعقه ثب سٛػٝ ثٝ ٘شيؼٝ آظٔبيف ذٖٛ ثٝ ٚي ٌفشٝ 2چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس لجالً آظٔبيف لٙس ذٖٛ ثهٛضر ٘بقشب يب  :اذشالَ سحُٕ ٌّٛوع / اذشالَ لٙس ذٖٛ ٘بقشب

 .وٝ ٔكىٛن ثٝ زيبثز اؾز آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٖبُٔ ذُط طجز وٙيس

 

 احتوال خغش اتتال تِ تيواسي ّاي للثي ٍ ػشٍلي عثمِ تٌذي وٌيذ اص ًظش سالوٌذ سا 

ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ غيط فٛضي .  لطاض ٔي ٌيطز"(احشٕبَ اثشال ثٝ ثيٕبضي ٞبي لّجي ٖطٚلي)ٔكىُ "چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي يه ثيٕبضي يب حسالُ يه ٖبُٔ ذُط اؾز زض َجمٝ ثٙسي 

 . زٞيس ٚ زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا آٔٛظـ زٞيس

زض ذهٛل سغصيٝ .  ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيس3ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ثيٕبضي يب ٖبُٔ ذُط ٚ يب . فبلس ٔكىُ لطاض ٔي ٌيطز"چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس فبلس ثيٕبضي ٚ ٖبُٔ ذُط اؾز زض َجمٝ ثٙسي 

 .ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا آٔٛظـ زٞيس

 

 هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح ضيَُ صًذگي سالن

 .آٔٛظـ ٔكبثٝ ٔجحض فكبضذٖٛ ثبال ثٝ ؾبِٕٙس زازٜ قٛز
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                                                 اختالالت تغزيِ اي- فصل دٍم

 

 

 

                

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تَصيِ ّاعثمِ تٌذي  ًطاًِ ّا

  ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي

  22وٕشط اظ 

احشٕبَ )ٔكىُ 

 (الغطي

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. 

 ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس. 

 ضٚظا٘ٝ يه ٖسز ِٔٛشي ٚيشأٔيٗ ٔيٙطاَ ثٝ ٔسر يه ٔبٜ سؼٛيع وٙيس. 

 ؾبِٕٙس ثب ٔهطف ٘بٔطست ِٔٛشي ٚيشأٔيٗ ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. 

  حسالُ يه 

  ٍ٘كب٘ٝ 

  ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 

9/24-22  

زض ٔٗطو اثشال 

 ثٝ الغطي 

 ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس   . 

 ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي  وٙيس  . 

  ٝ٘ثسٖٚ ٘كب  

ٍ 

 ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي   

9/24-22  

 فبلس ٔكىُ 

 الغطي ٚ چبلي

 ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس . 

 سكٛيك يب يه ؾبَ ثٗس  ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ ٜؾبِٕٙس ضا ة

 .وٙيس

  ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 

9/29-25  

زض ٔٗطو اثشال 

 ثٝ چبلي 

  ٝٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس ٚ فٗبِيز ثس٘ي ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصي . 

 ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي  وٙيس. 

  ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 

  يب ثبالسط30

احشٕبَ )ٔكىُ 

 (چبلي

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. 

 ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس. 

جوغ 

تٌذي 

  وٌيذ

اص سالوٌذ تا 

ًوايِ تَدُ تذًي 

 يا 9/24-22

ّوشاُ ٍي ًطاًِ 

ّاي صيش سا 

 سؤال وٌيذ

اص سالوٌذ تا 

ًوايِ تَدُ 

تذًي ووتش اص 

 يا ّوشاُ 22

ٍي سؤال 

 وٌيذ

ٕ٘بيٝ 

سٛزٜ 

ثس٘ي 

 ؾبِٕٙس   

 زض  اقشٟب وبٞف

  ٔبٜ اذيط3

  ٚظٖ وبٞف

٘بذٛاؾشٝ زض يه 

 ٔبٜ اذيط

  ٔهطف

ِٔٛشي ٚيشأٔيٗ 

 ٔيٙطاَ

عثمِ 

ًذي ب

وٌيذ 
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 تشسسي سالوٌذ اص ًظش اختالالت تغزيِ اي : 2فصل 

 : احشٕبَ اذشالالر سغصيٝ اي ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيسضا اظ ٘ٓط  ؾبِٕٙس

 اؾز ٘يبظي ثٝ دطؾف 22چٙب٘چٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٕشط اظ . ٘يبظ ثٝ ٔحبؾجٝ ٘ساضز ظيطا زض ثرف احشٕبَ اثشال ثٝ ثيٕبضي ٞبي لّجي ٚ ٖطٚلي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس ٔحبؾجٝ قسٜ اؾز: ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي

 .٘كب٘ٝ ٞبي وبٞف اقشٟب ٚ وبٞف ٚظٖ ٘بذٛاؾشٝ ٘ساضيس

-  ٔبٜ اذيط شوط ٔي3اثشسا اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس آيب اقشٟبيف سغييطي وطزٜ اؾز؟ زض نٛضر دبؾد ثّي زض ٔٛضز وبٞف آٖ ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس وبٞف اقشٟب ضا زض :  ٔبٜ اذيط3وبٞف اقشٟب زض 

 . ٔبٜ يه ٘كب٘ٝ ٔٙٓٛض ٕ٘ي ٌطزز3زلز وٙيس وبٞف اقشٟب زض ٔسر ظٔبٖ َٛال٘ي سط اظ . وٙس يه ٘كب٘ٝ ٔحؿٛة ٔي قٛز

اثشسا اظ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز سغييط ٚظ٘ف ؾؤاَ وٙيس زض نٛضر دبؾد ثّي زض ٔٛضز وبٞف آٖ ؾؤاَ وٙيس ٚ اٌط اظ ؾبِٕٙس دبؾد ثّي ضا زضيبفز وطزيس ثذطؾيس آيب : وبٞف ٚظٖ ٘بذٛاؾشٝ زض يه ٔبٜ اذيط

ثٙبثطايٗ وبٞف ٚظٖ ذٛاؾشٝ ٚ يب َٛال٘ي سط اظ يه ٔبٜ يه ٘كب٘ٝ .  ضا زاقشٝ اؾز آٖ ضا يه ٘كب٘ٝ ٔحؿٛة وٙيس"وبٞف ٚظٖ ٘بذٛاؾشٝ زض يه ٔبٜ اذيط"ٕ٘ي ذٛاؾشٝ ٚظٖ وٓ وٙس؟ چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس 

 . ٔحؿٛة ٕ٘ي قٛز

 

 حتوال اختالالت تغزيِ اي تِ ضشح صيش عثمِ تٌذي وٌيذ اسالوٌذ سا اص ًظش 

 : اثشال ثٝ اذشالالر سغصيٝ اي ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيساحشٕبَثب سٛػٝ ثٝ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي، ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط 

ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال الغشي) هطىل " زض َجمٝ ثٙسي 22ؾبِٕٙس زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٕشط اظ 

 ايٗ ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ اظ ٘ٓط ٔهطف ِٔٛشي ٚيشأٔيٗ ٔيٙطاَ سب ضؾيسٖ ثٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي َجيٗي ديٍيطي وٙيس. زٞيس

ؾبِٕٙس ضا . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"دس هؼشض اتتال تِ الغشي" زض َجمٝ ثٙسي 9/24 سب 22ؾبِٕٙس زاضاي حسالُ يىي اظ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 

 .يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس

 ٔطاػٗٝ ٜؾبِٕٙس ضا ة. ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فالذ هطىل الغشي ٍ چالي "  زض َجمٝ ثٙسي 9/24 سب 22ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٘كب٘ٝ ٚ زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 

 .سكٛيك وٙيسيب يه ؾبَ ثٗس زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ 

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ .  لطاض ٔي ٌيطز"دس هؼشض اتتال تِ چالي" ٔجشال ثٝ ايبفٝ ٚظٖ ثٛزٜ ٚ زض َجمٝ ثٙسي 9/29 سب 25ؾبِٕٙس زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 

 .ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. زٞيس
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. ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال چالي) هطىل " اؾز،زض َجمٝ ثٙسي30چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ٔؿبٚي يب ثيف اظ 

 .ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

 

 هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح تغزيِ سالوٌذ دس هؼشض اتتال تِ چالي يا الغشي

  ساٌّواي تغزيِ سالوٌذ دس هؼشض اتتال تِ الغشي

  ُ٘بٖ، ذطٔب، ٔيٜٛ ٞبي سبظٜ، ذكه ٚ درشٝ، ا٘ٛأ ٔغعٞب ٔظُ ثبزاْ، دؿشٝ، ٌطزٚ، فٙسق، ِجٙيبر ٔظُ قيط، ٔبؾز غٙي اظ دطٚسئيٗ ٚ ا٘طغي ٔب٘ٙس سرٓ ٔط٘ آة دع ؾفز،  ٔيبٖ ٖٚسٜ 3ٔهطف حسال

 ، قيطثط٘غ ٚ فط٘ي؛ ...دٙيط، وكه ٚ ثؿشٙي، حجٛثبر ٔظُ ٖسؼ ٚ

  ٚ ٕٛ؛...اؾشفبزٜ اظ ا٘ٛأ َٗٓ زٞٙسٜ ٞب ٔظُ ازٚيٝ، چبقٙي، آثّي 

   ٔهطف ضٚغٗ ٞبي ٔبيٕ ٘جبسي ٔظُ ضٚغٗ ظيشٖٛ ٕٞطاٜ ؾبالز، ؾجعي ٚ غصا؛ 

  ٝ٘؛(اؾشفبزٜ اظ ا٘ٛأ ٌطٜٚ ٞبي غصايي)ضٖبيز سٙٛٔ غصايي زض ثط٘بٔٝ غصايي ضٚظا 

 اؾشفبزٜ ثيكشط اظ ٌطٜٚ ٘بٖ ٚ غالر ٔظُ ا٘ٛأ ثط٘غ ٚ ٔبوبضٚ٘ي ٚ ؾيت ظٔيٙي اظ ٌطٜٚ ؾجعيؼبر ثٝ ٕٞطاٜ ٔٛاز دطٚسئيٙي؛ 

 سٛػٝ ثيكشط ثٝ ٖٚسٜ نجحب٘ٝ ٚ اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز ٔمٛي ٚ ٔغصي ٔظُ ٌطزٚ ٚ دٙيط زض نجحب٘ٝ؛ 

  اؾشفبزٜ اظ ػٛا٘ٝ غالر ٚ حجٛثبر ثٝ ؾبالز ٚ آـ ٚ ؾٛح؛ 

 ٚ ؛  ...اؾشفبزٜ اظ ا٘ٛأ حجٛثبر زض ذٛضـ، آـ، ذٛضان 

  زض ثط٘بٔٝ غصايي ضٚظا٘ٝ؛  (٘بٖ ٚ غالر)ٚ  (ٔيٜٛ ٚ ؾجعيؼبر)، (قيط ٚ ِجٙيبر)، (ٌٛقز ٚ حجٛثبر ٚ سرٓ ٔط٘ ٚ ٔغعٞب)اؾشفبزٜ اظ چٟبض ٌطٜٚ غصايي 

 سسضيؼي ثٛزٖ افعايف ٚظٖ ؾبِٕٙس. 

 

 سفتاس دسهاًي 

  وكيسٖ  غصا زض ْطف ثعضٌشط؛ 

 ٔيُ وطزٖ غصا زض ػٕٕ زٚؾشبٖ، الٛاْ ٚ يب ذب٘ٛازٜ؛ 

 آة لجُ اظ غصا؛ هيل ًىشدى  

 افعايف سٗساز ٖٚسٜ ٞبي غصايي. 

 

 چاليدس هؼشض اتتال تِ سالوٌذ ساٌّواي تغزيِ 
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  ٔهطف غصاٞبي آة دع، ثربض دع ٚ سٙٛضي ثؼبي غصاٞبي ؾطخ قسٜ ٚ دط چطة؛ 

  وبٞف ٔٛاز غصايي وٙؿطٚ قسٜ، ٕٞجطٌط، ؾٛؾيؽ ٚ وبِجبؼ؛ 

  ٔهطف ٔيٜٛ ثؼبي آة ٔيٜٛ؛ 

 اؾشفبزٜ اظ ٘بٖ ٚ سطػيحب ٘بٖ ؾجٛؼ زاض ثؼبي ثط٘غ ٚ ٔبوبضٚ٘ي؛ 

  اػشٙبة اظ ٔهطف ٘ٛقبثٝ ٞبي ٌبظزاض قيطيٗ؛ 

  ٔهطف قيط ٚ ِجٙيبر وٓ چطثي؛ 

  ؛  (زَ، لّٜٛ، وّٝ ٚ دبچٝ ٚ ٔغع)اؾشفبزٜ اظ ٔبٞي ٚ ٔط٘ ثسٖٚ دٛؾز ثؼبي ٌٛقز لطٔع  ٚ اػشٙبة اظ ٔهطف ٌٛقز ٞبي احكبيي 

 اؾشفبزٜ ٔشٗبزَ اظ غصاٞبي ٘كبؾشٝ اي ٔظُ ٔبوبضٚ٘ي ٚ ؾيت ظٔيٙي؛ 

  ٘؛( ٖسز زض ٞفش3ٝحساوظط )ٔحسٚز وطزٖ ٔهطف ظضزٜ سرٓ ٔط 

  ٔظُ ؾؽ ٔبيٛ٘ع، ا٘ٛأ قيطيٙي ٞب ٚ قىالر؛وطثٛٞيسضارٚاػشٙبة اظ ٔهطف غصا ٞبي دط ا٘طغي حبٚي ٔمبزيط ظيبز چطثي   

 اؾشفبزٜ اظ ٔيٜٛ ٚ ؾجعيؼبر زض ٔيبٖ ٖٚسٜ ٞب؛  

 اؾشفبزٜ اظ ضٚغٗ ٔبيٕ ثٝ ػبي ضٚغٗ ػبٔس؛ 

 ٔهطف ا٘ٛأ ؾبالز ثسٖٚ ؾؽ لجُ يب ٕٞطاٜ غصا. 

 

 سفتاس دسهاًي

  وبٞف ؾطٖز غصا ذٛضزٖ ٚ افعايف ٔسر ػٛيسٖ غصا؛  

  وكيسٖ غصا زض ْطف وٛچىشط؛ 

 ٘ٛقبثٝ ٞبي ٌبظ زاض قيطيٗ؛ ...  ٔٛاز غصايي چبق وٙٙسٜ ٔظُ چيذؽ، قيطيٙي ٚ خشيذاسي ًىشدى ٚ 

 ٘ٛقيسٖ حسالُ يه ِيٛاٖ آة لجُ اظ غصا . 

 

 فؼاليت ّاي تذًي 

 .وبٔال ٔكبثٝ ثب ثرف ثيٕبضي ٞبي لّجي ٖطٚلي اؾز

 

 پيگيشي
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 :سالوٌذ دس هؼشض اتتال تِ الغشي سا پس اص يه هاُ تِ ضشح صيش پيگيشي وٌيذ

 :ٚظٖ ؾبِٕٙس ضا ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ دؽ اظ  ٔحبؾجٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ٚي ضا ثٝ قطح ظيط وٙيس

وبٞف )چٙب٘چٝ ٘كب٘ٝ ٞبي لجّي . ٚ ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞبي سغصيٝ اي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس (وبٞف اقشٟب ٚ وبٞف ٚظٖ ٘بذٛاؾشٝ) زض ذهٛل ٘كب٘ٝ ٞبي لجّي 9/24 سب 22اظ ؾبِٕٙس ثب ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  .1

. وبٞف يبفشٝ اؾز ٚ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح ثٛزٜ اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس (اقشٟب ٚ وبٞف ٚظٖ ٘بذٛاؾشٝ

 .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا 

ٚ ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞبي سغصيٝ اي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ٘كب٘ٝ ٞبي لجّي سغييطي  (وبٞف اقشٟب ٚ وبٞف ٚظٖ ٘بذٛاؾشٝ) زض ذهٛل ٘كب٘ٝ ٞبي لجّي 9/24 سب 22اظ ؾبِٕٙس ثب ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  .2

 ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. ٘ىطزٜ اؾز ٚ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح ثٛزٜ اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

ٚ ُٖٕ ثٝ  (وبٞف اقشٟب ٚ وبٞف ٚظٖ ٘بذٛاؾشٝ)اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ٘كب٘ٝ ٞبي لجّي .  ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس22ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ الغطي يٗٙي زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٕشط اظ  .3

اٌط ٘كب٘ٝ ٞبي لجّي وبٞف يبفشٝ اؾز ٚ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح ثٛزٜ اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي . سٛنيٝ ٞبي سغصيٝ اي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس

 . ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔهطف ٔطست ٚ ضٚظا٘ٝ ِٔٛشي ٚيشأٔيٗ ٔيٙطاَ سٛنيٝ وٙيس. ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

 

 :سالوٌذ دس هؼشض اتتال تِ چالي سا پس اص يه هاُ تِ ضشح صيش پيگيشي وٌيذ

 :ٚظٖ ؾبِٕٙس ضا ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ دؽ اظ  ٔحبؾجٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ٚي ضا ثٝ قطح ظيط وٙيس

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس . زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت اظ ٚي ؾؤاَ وٙيس.  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ؾبال٘ٝ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس6 ضا 9/24 سب 22ؾبِٕٙس زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  .1

 . ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ؾبال٘ٝ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس3 ضا زض نٛضر وبٞف ٚ يب طبثز ٔب٘سٖ  ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 9/29 سب 25ؾبِٕٙس زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  .2

 . چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس. ثس٘ي ٔٙبؾت اظ ٚي ؾؤاَ وٙيس

زض ذهٛل سغصيٝ .  ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس3 ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي ٚ 30 ضا زض نٛضر افعايف ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ٚ ٘طؾيسٖ ثٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 9/29 سب 25ؾبِٕٙس زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  .3

 . زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز، ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس. ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت اظ ٚي ؾؤاَ وٙيس

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ٚي ضا . زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت اظ ٚي ؾؤاَ وٙيس.  يب ثبالسط ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس30ؾبِٕٙس زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  .4

 .  ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

 

                                                                                          دياتت-  فصل سَم
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زض نٛضر ٘يبظ ثٝ دطؾف، ٞط ظٔبٖ وٝ ٔكرم ٌطزيس ؾبِٕٙس زاضاي .  ٘يؿز" ؾؤاَ وٙيس" اظ ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ زيبثز يب زاضاي ٖبُٔ ذُط ٘يبظي ثٝ دطؾف ٖٛأُ ذُط ٔٙسضع زض ؾشٖٛدلت وٌيذ

 .يه ٖبُٔ ذُط اؾز، دطؾف ٖٛأُ ذُط ثٗسي ضا ازأٝ ٘سٞيس

 

 

 

 

 

 

 تشسسي سالوٌذ اص ًظش دياتت: 3فصل 

اص سالوٌذ فالذ ساتمِ  جوغ تٌذي وٌيذ

اتتال تِ دياتت ٍ فالذ 

ػَاهل خغش پيطگفت 

 سؤال وٌيذ

اص سالوٌذ تا 

ساتمِ اتتال تِ 

دياتت سؤال 

 وٌيذ

 يب ؾبثمٝ اثشال ثٝ زيبثز 

 اثشال ثٝ آٖ

 ػَاهل خغش

 ٘جٛز فٗبِيز ثس٘ي / چبلي

چطثي / فكبضذٖٛ ثبال / 

ؾبثمٝ اذشالَ / ذٖٛ ثبال 

اذشالَ / لٙس ذٖٛ ٘بقشب 

 سحُٕ ٌّٛوع

 سايش ػَاهل خغش

  ؾبثمٝ اثشال ثٝ زيبثز زض

دسض، )فبٔيُ زضػٝ يه 

 (ٔبزض،  ذٛاٞط ٚ ثطازض

 

  ٔهطف

زاضٚي وٙشطَ 

 وٙٙسٜ لٙس ذٖٛ

 

 تَصيِ ّا عثمِ تٌذي ًطاًِ ّا

   اثشال ثٝ زيبثز يب

  ياؾبثمٝ آٖ

   يه ٖبُٔ ذُط 

 ٔكىُ  

احشٕبَ )

  (زيبثز

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز 

 . ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي 

 .زٞيس

  ٝفبلس اثشال ث

زيبثز يب ؾبثمٝ 

  ٍ آٖ

  ُٔثسٖٚ ٖب

  ذُط

 فبلس ٔكىُ

  

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز 

 . ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

  ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٜ ؾبِٕٙس ضا ة 

 . وٙيس سكٛيك  ؾبَ ثٗس 3يب  ٖبُٔ ذُط

عثمِ 

ًذي ب

وٌيذ
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 :ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ زيبثز ثٝ قطح ظيط ٔٛضز اضظيبثي لطاض زٞيس

ظيطا لجالً زض ثرف اذشالالر فكبضذٖٛ اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ . ٘يبظي ثٝ دطؾف ٔؼسز ٘يؿز   :اذشالَ سحُٕ ٌّٛوع/ ؾبثمٝ اذشالَ لٙس ذٖٛ ٘بقشب   /چطثي ذٖٛ ثبال/ فكبضذٖٛ ثبال / چبلي/ اثشال ثٝ زيبثز

  .فمٍ آٖ ضا ػٕٕ ثٙسي وٙيس وطزٜ ايس

زض نٛضر دبؾد ثّي . ٚي ثٝ زيبثز اظ ٚي ؾؤاَ وٙيسدسض، ٔبزض،  ذٛاٞط ٚ ثطازض  زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٞيچ يه اظ ٖٛأُ ذُط فٛق ضا ٘ساضز زض ٔٛضز اثشال :ؾبثمٝ اثشال ثٝ زيبثز زض فبٔيُ زضػٝ يه

 .ثذطؾيس آيب ثب سكريم دعقه ثٛزٜ ؟ دبؾد ثّي ضا يه ٖبُٔ ذُط سّمي وٙيس

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ زيبثز ٚ زض حبَ ٔهطف زاضٚي دبييٗ آٚض٘سٜ لٙس ذٖٛ اؾز، اظ ٚي ثرٛاٞيس وٝ زض ظٔبٖ ٔطاػٗٝ ثٝ دعقه زاضٚ ٞبي ٔهطفي ذٛز ضا : ٔهطف زاضٚي وٙشطَ وٙٙسٜ لٙس ذٖٛ

 .ٕٞطاٜ زاقشٝ ثبقس

 

  اتتال تِ دياتت عثمِ تٌذي وٌيذحتوالاسالوٌذ سا اص ًظش 

 : اثشال ثٝ زيبثز ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيساحشٕبَثب سٛػٝ ثٝ ٖٛأُ ذُط، ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط 

  سغصيٝ ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي. ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال اتتال تِ دياتت) هطىل "ؾبِٕٙس ثب يه ٖبُٔ ذُط ٚ يب ؾبثمٝ اثشال ثٝ زيبثز زض َجمٝ ثٙسي 

 .فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

ؾبِٕٙس ٚ .  سغصيٝ ٚ سٕطيٙبر ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيسثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي.  لطاض ٔي ٌيطز"(ػذم اتتال تِ دياتت)فالذ هطىل "ؾبِٕٙس فبلس اثشال ثٝ زيبثز ٚ ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط زض َجمٝ ثٙسي 

 . ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيس3ٕٞطاٜ ٚي ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٖبُٔ ذُط يب 

 

 هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح ضيَُ صًذگي سالوٌذ تا احتوال اتتال تِ دياتت

ٔكىالر چكٕي، ٘بضاحشي ٞبي وّيٝ، ٘بضاحشي ٞبي لّجي، ثي حؿي ٚ ٌعٌع وطزٖ زؾز ٞب ٚ دبٞب ٚ ٘يع زيط )زض اثشسا ؾبِٕٙس ثبيس ثسا٘س وٝ وٙشطَ زليك لٙس ذٖٛ ثطاي ديكٍيطي اظ ٖٛاضو زيبثز 

إٞيز ظيبزي زاضز ٚ سٓبٞطار ظٚزضؼ ٚ زيطضؼ ثيٕبضي ضا ثٝ سأذيط ٔي ا٘ساظز ٚ زض نٛضر ايؼبز ٖٛاضو اظ ٘بسٛا٘ي ٞبي ٘بقي اظ آٟ٘ب ٔظُ وٛضي، لُٕ ًٖٛ،  ٘بضؾبيي قسيس  (ثٟجٛز يبفشٗ ظذٓ ٞب

 :زض ٞط ثبض ٔاللبر ثب ؾبِٕٙس، ٘ىشٝ ٞبي ظيط ضا آٔٛظـ زٞيس. وّيٝ، ؾىشٝ لّجي ٚ ٔطي ديكٍيطي ٔي وٙس

 وبٞف ٚظٖ زض نٛضر زض ٔٗطو اثشال ثٝ چبلي ثٛزٖ .1

 : سغصيٝ ٔٙبؾت .2

  افعايف سٗساز ٖٚسٜ ٞبي غصا ٚ وبٞف غصا زض ٞط ٖٚسٜ؛ 
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  ٔشٙبؾت ثٛزٖ غصاي ٔهطفي ثب فٗبِيز ٞبي ثس٘ي؛  

  حصف ٘ىطزٖ  يىي اظ ٖٚسٜ ٞبي انّي غصا ثٝ ذهٛل زض ؾبِٕٙساٖ الغط ٚ ؾبِٕٙساٖ سحز زضٔبٖ زاضٚيي؛ 

  اؾشفبزٜ ظيبز اظ ٔيٜٛ ٞبي غيط قيطيٗ ٚ ؾجعي ٞب زض ٖٚسٜ ٞبي غصايي؛ 

  ٚ ؛...ٔحسٚز وطزٖ ٔهطف ٔيٜٛ ٞبي قيطيٗ ٔب٘ٙس اٍ٘ٛض، ذطثعٜ، ذطٔب، سٛر ٚ ٕٞچٙيٗ ذكىجبض ٔب٘ٙس سٛر ذكه، وكٕف، ليؿي 

  ٔهطف ثيكشط اظ حجٛثبر زض ثط٘بٔٝ غصايي ضٚظا٘ٝ؛ 

  اؾشفبزٜ اظ ٘بٖ ٞبي ؾجٛؼ زاض؛ 

  ٚ ٖاظ ثط٘بٔٝ غصايي؛... حصف وطزٖ لٙس، قىط ٚقيطيٙي ٔب٘ٙس آة ٘جبر، قىالر، ٌع، ؾٛٞب 

  اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ٔٛاز ٘كبؾشٝ اي ٔب٘ٙس ٘بٖ، ثط٘غ، ؾيت ظٔيٙي، ٌٙسْ، ػٛ ٚ ٔبوبضٚ٘ي ثٝ ٔيعا٘ي وٝ ٔٛػت افعايف ٚظٖ ٘كٛز؛ 

  ؛  (لجُ اظ درز، چطثي ٌٛقز ٚ دٛؾز ٔط٘ ضا ػسا وٙس)، اؾشفبزٜ اظ ٌٛقشٟبي وٓ چطثي (ذٛززاضي اظ ؾطخ وطزٖ غصا ٚ سٟيٝ آٖ ثٝ نٛضر آة دع)وبٞف ٔهطف چطثي ٞب 

 ٖٛاؾشفبزٜ اظ قيط ٚ ٔبؾز وٓ چطثي، ٔحسٚز وطزٖ ٔهطف سرٓ ٔط٘، ٔهطف وٕشط ٌٛقز ٞبي احكبيي ٔب٘ٙس ػٍط ، ٔغع ، لّٜٛ ٚ وّٝ دبچٝ ٚ اؾشفبزٜ اظ ضٚغٗ ٔبيٕ ٚ ظيش . 

 . ثًٗي اظ افطاز ٔجشال ثٝ زيبثز ٔي سٛا٘ٙس ثب ٘ٓط دعقه ٔٗبِغ ذٛز ضٚظٜ ثٍيط٘س:تَجِ 

 : ٚضظـ ٚ فٗبِيز ٞبي ثس٘ي .3

ظٔبٖ ٚضظـ . ٚضظـ ٚ فٗبِيشٟبي ثس٘ي ثبيس ٔشٙبؾت ثب قطايٍ ٚ ٚيٗيز ؾالٔز قرم ثبقس ٚ ثٝ َٛض ٔٙٓٓ ٚ ٔؿشٕط ا٘ؼبْ ٌيطز. افعايف فٗبِيز ٞبي ثس٘ي زض وٙشطَ ثيٕبضي لٙس إٞيز ثؿيبض زاضز

 . ثٝ ٞط حبَ زض ٔٛضز ٘ٛٔ ٚضظـ ٔي سٛا٘ٙس ثب دعقه ٔكٛضر ٕ٘بيٙس. ؾبِٕٙساٖ ٔي سٛا٘ٙس ٚضظـ ٞبي ؾجه ٔظُ ٘طٔف ٚ ديبزٜ ضٚي ا٘ؼبْ زٞٙس. ثبقس (ثٗس اظ ْٟط)ثٟشط اؾز ٖهط 
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 اختالل تيٌايي ٍ ضٌَايي                                                                                      -  فصل چْاسم

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

  

اص سالوٌذ يا 

ّوشاُ ٍي 

ًطاًِ صيش سا 

 ال وٌيذؤس

تشاي سالوٌذ فالذ هطىل تيٌايي ػالهت صيش 

 سا تشسسي وٌيذ

  لبزض ٘جٛزٖ ثٝ ذٛا٘سٖ ثب يب ثسٖٚ ٖيٙه زض ؾبِٕٙس  

 ثب ؾٛاز 

 لبزض ٘جٛزٖ ثٝ ٘د وطزٖ ؾٛظٖ زض ؾبِٕٙس ثي ؾٛاز   وبٞف ثيٙبيي 

 ًطاًِ ّا عثمِ تٌذي تَصيِ ّا

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘حٜٛ ٔطالجز اظ ثيٙبيي ضا 

 .آٔٛظـ زٞيس

  ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيسضا ؾبِٕٙس . 

  ٔكىُ 

احشٕبَ اذشالَ  )

 (ثيٙبيي 

  ٝ٘يا٘كب  

 ٖالٔز 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘حٜٛ ٔطالجز اظ ثيٙبيي ضا 

 .آٔٛظـ زٞيس

 يب  ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ ٜؾبِٕٙس ضا ة

 .سكٛيك وٙيسيه ؾبَ ثٗس 

  ٍ ثسٖٚ ٘كب٘ٝ     فبلس ٔكىُ 

  ثسٖٚ ٖالٔز 

اص سالوٌذ 

يا ّوشاُ 

ٍي ًطاًِ 

صيش سا 

ال ؤس

 وٌيذ

تشاي سالوٌذ فالذ هطىل ضٌَايي تست ًجَا سا تطشح صيش  اًجام 

 .دّيذ

  اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس وٝ ثط ضٚي يه نٙسِي ثٙكيٙس ٚ ٌٛـ چخ ذٛزضا

 ثب زؾز ثٍيطز،

  ّٝؾب٘شي ٔشطي اظ ٚي زض حبِي وٝ ذبضع اظ زيس ٚي 60ؾذؽ زض فبن 

لطاض ٔي ٌيطيس ذٛزضا ثُطف ؾبِٕٙس ثٝ ٘حٛي ذٓ وٙيس وٝ زٞبٖ قٕب 

 زض ضاؾشبي ٌٛـ ضاؾز ؾبِٕٙس لطاض ٌيطز،

  ضا زض دبيبٖ ثبظزْ ٘ؼٛا وٙيس ٚ اظ ؾبِٕٙس 100زض ايٗ حبِز ٖسز 

 62 ٚ 68 ٚ 200ثرٛاٞيس وٝ آٖ ضا سىطاض وٙس ٚ ايٗ ُٖٕ ضا ثطاي اٖساز 

زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس لبزض ثٝ سىطاض . ٘يع ثُٛض ػساٌب٘ٝ سىطاض وٙيس

 .حشي يه ٖسز ٘جبقس سؿز ضا غيط َجيٗي طجز وٙيس

 سؿز ضا ثُٛض وبُٔ ٚ ثكطح فٛق ثطاي ٌٛـ چخ ٘يع ا٘ؼبْ زٞيس  . 

  وبٞف

 قٙٛايي

 ًطاًِ ّا عثمِ تٌذي تَصيِ ّا

  ٜٛثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘ح 

 .ٔطالجز اظ قٙٛايي ضا آٔٛظـ زٞيس

  ثٝ دعقه اضػبٔ غيط ضا ؾبِٕٙس 

 .فٛضي زٞيس

  ٔكىُ 

احشٕبَ اذشالَ  )

 (قٙٛايي

  ٝ٘يا٘كب  

  سؿز ٘ؼٛاي

 غيط َجيٗي

  ٜٛثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘ح 

 .ٔطالجز اظ قٙٛايي ضا آٔٛظـ زٞيس

 ٔطاػٗٝ زض نٛضر ٜؾبِٕٙس ضا ة 

سكٛيك يب يه ؾبَ ثٗس ثطٚظ ٘كب٘ٝ 

 .وٙيس

  ٍ ثسٖٚ ٘كب٘ٝ     فبلس ٔكىُ 

  سؿز ٘ؼٛاي

 َجيٗي 

عثمِ 

ًذي ب

وٌيذ

عثمِ 

ًذي ب

وٌيذ
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  اختالل تيٌايي ٍ ضٌَايي سالوٌذ اص ًظش تشسسي: 4فصل 
 : ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ اذشالَ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيس

 .زض ايٗ قطايٍ ٘يبظي ثٝ ثطضؾي ثيكشط ٘ساضيس. اٌط ؾبِٕٙس اظ وبٞف ثيٙبيي ٚ زيس قىبيز زاضز، آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٘كب٘ٝ طجز وٙيس: وبٞف ثيٙبيي

ثرٛا٘س ٚ اظ ؾبِٕٙس         ( ؾب٘شي ٔشط40) ثب يب ثسٖٚ ٖيٙه اظ فبنّٝ ٔٙبؾت 12چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس قىبيشي اظ ثيٙبيي يب زيس ٘ساضز اظ ؾبِٕٙس ثب ؾٛاز ثرٛاٞيس وٝ ٘ٛقشٝ اي ضا  ثب فٛ٘ز : لبزض ٘جٛزٖ ثٝ ذٛا٘سٖ

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثبؾٛاز لبزض ثٝ ذٛا٘سٖ ٘يؿز يب ثٝ ؾرشي ٔي ذٛا٘س يب ؾبِٕٙس ثي ؾٛاز لبزض ثٝ ٘د وطزٖ ؾٛظٖ ثب يب ثسٖٚ ٖيٙه ٘يؿز ٚ يب ثٝ ؾرشي آٖ ضا ا٘ؼبْ . ثي ؾٛاز ثرٛاٞيس وٝ ؾٛظٖ ضا ٘د وٙس

  .ٔي زٞس آٖ ضا يه ٘كب٘ٝ سّمي وٙيس

 . ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ قىبيز اظ قٙٛايي ٘ساضز سؿز ٘ؼٛا ضا ثط اؾبؼ ضإٞٙب ا٘ؼبْ زٞيس: وبٞف قٙٛايي

 

 عثمِ تٌذي وٌيذ اختالل تيٌايي ٍ ضٌَاييسالوٌذ سا اص ًظش احتوال اتتال تِ 

 :ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس اذشالَ ثيٙبيي ٚ اذشالَ قٙٛاييزض ايٗ ٔطحّٝ ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ٘كب٘ٝ ٞب اظ ٘ٓط احشٕبَ 

ثٝ ايٗ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘حٜٛ ٔطالجز اظ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي .  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال اختالل تيٌايي يا ضٌَايي)هطىل "ؾبِٕٙس زاضاي ٘كب٘ٝ يب ٖالٔز يب سؿز ٘ؼٛاي غيط َجيٗي زض َجمٝ ثٙسي 

 . ايٗ ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. ضا آٔٛظـ زٞيس

 ٜؾبِٕٙس ضا ة. ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘حٜٛ ٔطالجز اظ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فالذ هطىل"ؾبِٕٙس فبلس ٘كب٘ٝ ٚ ٖالٔز ٚ سؿز ٘ؼٛاي َجيٗي اؾز، ايٗ ؾبِٕٙس زض َجمٝ ثٙسي 

 .سكٛيك وٙيسيب يه ؾبَ ثٗس ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ 

 

 هذاخالت آهَصضي تِ هٌظَس هشالثت اص تيٌايي

  ٝ٘؛ (حشي اٌط ٔكىّي ٘ساضز)ا٘ؼبْ ٔٗبيٙبر زٚضٜ اي چكٓ دعقىي ثٝ نٛضر ؾبال 

 اؾشفبزٜ اظ ٖيٙه آفشبثي زض ٞٛاي آفشبثي ٚ ٞٛاي ؾطز؛ 

  اؾشفبزٜ اظ چبي سبظٜ زْ ثطاي قؿشكٛي چكٓ زض نٛضر ٚضٚز ٌطز ٚ غجبض ثٝ چكٓ؛ 

 ؛ا٘ؼبْ ُٔبِٗٝ ٚ وبضٞبي چكٕي زض ٘ٛض وبفي  

  ٗٔهطف ؾجعي ٚ ٔيٜٛ ٞبي حبٚي ٚيشأٔيAٚ اؾفٙبع، ا٘جٝ، وسٚ حّٛايي، ظضز آِٛ٘بضٍ٘ي  ٔب٘ٙس ٞٛيغ، ٌٛػٝ فطٍ٘ي ،.  
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 هذاخالت آهَصضي تِ هٌظَس هشالثت اص ضٌَايي

 ذٛززاضي اظ ضفشٗ ثٝ ٔىبٖ ٞبي دط ؾطٚ نسا؛ 

  ؛ذبضع وطزٖ ػطْ٘ىطزٖ ٌٛـ ثطاي زؾشىبضي  

 ٚ ؛حشي ٌٛـ دبن وٗ زض ٌٛـ ذٛززاضي اظ فطٚ ثطزٖ اػؿبٔي ٔب٘ٙس زؾشة ٖيٙه، ؾٙؼبق، ؾطذٛزوبض  

 ٚ ؛نبثٖٛ يب قبٔذٛ زض ٍٞٙبْ حٕبْ وطزٖ قؿشٗ آٖ ثب  ذٛززاضي اظ فطٚ ثطزٖ ِيف زض ٔؼطاي ٌٛـ  

  ؛ٌٛـ دبن وٗ ثطاي ذكه وطزٖ ٔؼطاي ٌٛـ ثٗس اظ حٕبْ وطزٖاػشٙبة اظ ٔهطف  

 ٔؼطاقسٖ ذكه   آة ٖٚػصة قسثطاي  زض اثشساي ٔؼطاي ٌٛـ ازٖ آٖ ٌٛقة يه زؾشٕبَ ٘ري ٚ لطاض زٖ ثٝ نٛضر فشيّٝ زض آٚضز.  
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 افسشدگي/ اختالالت سٍاًي- فصل پٌجن

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تَصيِ ّا  عثمِ تٌذي  ًطاًِ ّا 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي  ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ ٚ سٕطيٙبر

 .آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس

  ثٝ دعقه اضػبٔ غيطفٛضي زٞيسضاؾبِٕٙس . 

 ٔكىُ 

 (احشٕبَ افؿطزٌي)

 

 حسالُ يه ٘كب٘ٝ 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي  ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ ٚ سٕطيٙبر

 .آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس

 يب يه ؾبَ ثٗس  ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ ٜ ؾبِٕٙس ضا ة

 .سكٛيك وٙيس

 فبلس ٘كب٘ٝ     فبلس ٔكىُ 

 اص سالوٌذ يا ّوشاُ ٍي سؤال وٌيذ

 ٝزض ضٚظ ٞبي اذيطاحؿبؼ غٍٕيٙي ٚ غه  

 احؿبؼ ثي حٛنٍّي  زض ضٚظ ٞبي اذيط 

 

عثمِ 

ًذيب  

وٌيذ
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   سالوٌذ اص ًظش افسشدگيتشسسي : 5فصل 

 :ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ  افؿطزٌي  ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيس

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٖٙٛاٖ ٔي وٙس وٝ زض ضٚظ ٞبي اذيط  احؿبؼ ٔي وٙس وٝ غٍٕيٗ اؾز ٚ يب وبض ٞبيي ضا وٝ لجالً ثب ٖاللٝ ا٘ؼبْ ٔي زازٜ اذيطاً حٛنّٝ ا٘ؼبْ آٖ ٞب ضا ٘ساضز  :احؿبؼ غٓ ٚ افؿطزٌي

 .آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٘كب٘ٝ طجز وٙيس

 

 حتوال اتتال تِ افسشدگي عثمِ تٌذي وٌيذاسالوٌذ سا اص ًظش 

 :ثب سٛػٝ ثٝ اضظيبثي، ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ افؿطزٌي ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ ٚ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس. لطاض ٔي ٌيطز "(احتوال افسشدگي) هطىل "ؾبِٕٙس زاضاي ٘كب٘ٝ زض َجمٝ ثٙسي 

 .ٔطوع اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

يب  ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ ٜ ضا ةثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ ٚ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس ٚ ٚي.  لطاض ٔي ٌيطز"فالذ هطىل"ؾبِٕٙس فبلس ٘كب٘ٝ زض َجمٝ ثٙسي 

 .سكٛيك وٙيسؾبَ ثٗس 

 

 هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح ضيَُ صًذگي سالوٌذ تِ هٌظَس هماتلِ تا افسشدگي

 :ثٝ ؾبِٕٙس سٛنيٝ وٙيس ظٔب٘ي وٝ زچبض اؾشطؼ يب ايُطاة ٚ زِكٛضٜ ٔي قٛز السأبر ظيط ضا ا٘ؼبْ زٞس

  زضذٛاؾز وٕه اظ زيٍطاٖ زض ظٔبٖ ٘يبظ ثٝ وٕه زيٍطاٖ؛ 

  ٚ ٖ؛...ٔكغَٛ قسٖ ثٝ ا٘ؼبْ  وبضي زض ذب٘ٝ سطػيحبً وبض ٔٛضز ٖاللٝ ٔظُ ٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ سّٛيعيٖٛ، وشبة ذٛا٘سٖ، ثبغجب٘ي وطز 

 نحجز وطزٖ ثب زٚؾشبٖ ٚ الٛاْ؛ 

 ،ٖزيسٖ زٚؾشبٖ ٚ آقٙبيب 

  ذبضع قسٖ اظ ذب٘ٝ ثطاي ٔسر وٛسبٜ ٚ سٕبقبي ٔغبظٜ ٞب يب لسْ ظزٖ زض دبضن؛ 

  ٚضظـ وطزٖ؛ 

 ايٗ ؾفز .  زض ايٗ حبِز ٍ٘ٝ زاقشٝ ٚ ثٗس ثٝ آضأي قُ ٔي قٛز ثاًي15ِ تا 10. زض ايٗ سٕطيٗ، ًٖالر ثٝ سطسيت اظ ؾط ثٝ َطف دب يب ثطٖىؽ ؾفز ٔي قٛز: ا٘ؼبْ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي

 :ٚ قُ قسٖ ًٖالر سأطيط ذٛثي ثط آضأف شٞٗ ٔي ٌصاضز



38 
 

 وف دبٞب ضا ضٚي ظٔيٗ ثٍصاضز ٚ زؾز ٞب ضا ضٚي ضاٖ لطاض زٞس. دكز ذٛز ضا نبف ٍ٘ٝ زاضز. ضٚي نٙسِي ثٙكيٙس. اثشسا ثٝ يه ٔىبٖ ذّٛر ثطٚز .

 ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي ضٞب وٙس. اثطٚٞب ضا سب ػبيي وٝ ٔي سٛا٘س ثٝ َطف ثبال ثىكس ٚ زض ايٗ حبِز ٍ٘ٝ زاضز .

 ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي چكٓ ٞب ضا ثبظ وٙس. زض ايٗ حبِز ٍ٘ٝ زاضز. چكٓ ٞب ضا ٔحىٓ ثجٙسز ٚ دّه ٞب ضا ضٚي ٞٓ فكبض زٞس .

 ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي ضٞب وٙس. فكبض ضا ٍ٘ٝ زاضز. ظثبٖ ذٛز ضا ثٝ ؾمف زٞبٖ فكبض زٞس .

 زض نٛضسي وٝ ز٘ساٖ ٔهٖٙٛي زاضز ايٗ حطوز ضا ا٘ؼبْ ٘سٞس .ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي ضٞب وٙس. فكبض ضا ٍ٘ٝ زاضز. ز٘ساٖ ٞبي ذٛز ضا ضٚي ٞٓ فكبض زٞس. 

 ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي ضٞب وٙس. فكبض ضا ٍ٘ٝ زاضز. ِت ٞب ضا ثٝ ٞٓ فكبض زٞس ٚ چطٚن وٙس .

 ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي ضٞب وٙس. ثبال ثىكس ٚ ؾفز ٍ٘ٝ زاضز ضا قب٘ٝ ٞب .

 ايٗ حطوز ضا ثب زؾز چخ ٘يع ا٘ؼبْ زٞس.  ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي ضٞب وٙس،زض ايٗ حبِز ٍ٘ٝ زاضز. زؾز ضاؾز ضا ٔكز وٙس ٚ ؾبٖس ضا ضٚي ثبظٚ ذٓ وٙس ٚ ٔحىٓ فكبض زٞس .

 ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي ٘فؽ ضا .  ٔظُ ايٙىٝ ٔي ذٛاٞس قىٓ ذٛز ضا ثبز وٙسآٚضزثٝ قىٓ ذٛز فكبض زض ايٗ حبِز  ٘فؽ ذٛز ضا حجؽ وٙس ٚ  ٚضا اظ ٞٛا دط وٙسذٛز  ضيٝ  ٚيه ٘فؽ ٖٕيك ثىكس

. ثيطٖٚ زٞس ٚ ضيٝ ضا وبٔالً ذبِي وٙس

 ؾذؽ ثٝ آضأي ضٞب وٙس.  فكبض زٞس ٚ زض ايٗ حبِز ؾفز ٍ٘ٝ زاضز ٚوشف ٞب ضا سب ػبيي وٝ ٔي سٛا٘س ثٝ ٖمت ثجطز .

 ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي دب ضا ،دب ضا ؾفز زض ايٗ حبِز ٍ٘ٝ زاضز ٚ ذٓ وٙس ثٗس دٙؼة دب ضا ثٝ َطف ذٛز.  زض ايٗ حبِز ٍ٘ٝ زاضز ٚ دٙؼة دب ضا ثٝ َطف ثيطٖٚ ثىكس ٚدبي ضاؾز ضا نبف ٍ٘ٝ زاضز 

. ايٗ حطوز ضا ثب دبي چخ سىطاض وٙس. ظٔيٗ ثٍصاضز

 ايٗ حطوز ضا ثب دبي چخ سىطاض وٙس.  ؾذؽ ثٝ آٞؿشٍي دب ضا ظٔيٗ ثٍصاضز،ظا٘ٛي ضاؾز ضا ذٓ وٙس ٚ ضاٖ ضا سب ػبيي وٝ ٔي سٛا٘س ثبال ثيبٚضز ٚ ؾفز ٍ٘ٝ زاضز .

 .ايي توشيي سا سٍصي يه تا دٍ تاس اًجام دّيذ
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 اختالل خَاب/ اختالالت سٍاًي- فصل پٌجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ٞط ظٔبٖ وٝ ٔكرم ٌطزيس ؾبِٕٙس زاضاي يه ٘كب٘ٝ اؾز، دطؾف ٘كب٘ٝ ٞبي ثٗسي ضا ازأٝ ٘سٞيسدلت وٌيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّوشاُ ٍي ٍجَد ًطاًِ ّاي صيش سالوٌذ يا اص

 سا دس يه هاُ اخيش سؤال وٌيذ  

  اوظط نجح ٞب، ظٚزسط اظ َٕٔٗٛ اظ ذٛاة ثيساض

 قسٖ 

  زيطسط اظ َٕٔٗٛ ثٝ ضذشرٛاة ضفشٗ  ٞبقتاوظط 

 ٔكىُ ثٝ ذٛاة ضفشٗ، زضغبِت قت ٞب 

 ثيساض قسٖ ٞبي قجب٘ٝ زض اوظط قت ٞب 

 ًطاًِ ّا عثمِ تٌذي تَصيِ ّا

 ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ثٟساقز ذٛاة ضا آٔٛظـ زٞيس. 

  ثٝ دعقه اضػبٔ غيطفٛضي زٞيسضاؾبِٕٙس . 

احشٕبَ )ٔكىُ 

 (اذشالَ ذٛاة

 

  زاضاي ٘كب٘ٝ 

 ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ثٟساقز ذٛاة ضا آٔٛظـ زٞيس. 

 يب يه  ؾبَ ثٗس  ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ ٜؾبِٕٙس ضا ة

 .سكٛيك وٙيس

 ثسٖٚ   فبلس ٔكىُ 

 ٘كب٘ٝ   

عثمِ 

ًذيب  

وٌيذ
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 اختالل خَاب اص ًظش سالوٌذ تشسسي: 6فصل 
 : اذشالَ ذٛاة ثٝ قطح ظيط ٔٛضز اضظيبثي لطاض زٞيساحشٕبَؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط 

اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس آيب نجح ٕٔٗٛالً ظٚزسط اظ َٕٔٗٛ اظ ذٛاة ثيساض ٔي قٛز؟ آيب قت ٕٔٗٛالً زيطسط اظ َٕٔٗٛ ثٝ ضذشرٛاة ٔي ضٚز ٚ اظ ِحٓٝ اي وٝ ٚاضز ضذشرٛاة ٔي قٛز سب ظٔب٘ي وٝ ثٝ 

 .ذٛاة ثطٚز ٔسر ظيبزي ََٛ ٔي وكس؟ آيب زض ََٛ قت ٕٔٗٛالً ثٝ زفٗبر اظ ذٛاة ثيساض ٔي قٛز؟ دبؾد ثّي ثٝ ٞط يه اظ ؾؤاالر فٛق ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٘كب٘ٝ طجز وٙيس

 

  اختالل خَاب عثمِ تٌذي وٌيذ  حتوالاسالوٌذ سا اص ًظش 

 :ثب سٛػٝ ثٝ اضظيبثي، ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط احشٕبَ اذشالَ ذٛاة ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ثٟساقز ذٛاة ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال اختالل خَاب)هطىل "ؾبِٕٙس ثب يىي اظ ٘كب٘ٝ ٞبي اذشالَ ذٛاة زض َجمٝ ثٙسي 

 . غيط فٛضي زٞيس

 . سكٛيك وٙيسيب يه  ؾبَ ثٗس  ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ ٜؾبِٕٙس ضا ة. ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي  ثٟساقز ذٛاة ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فالذ هطىل"ؾبِٕٙس فبلس ٘كب٘ٝ زض َجمٝ ثٙسي 

 

 هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح ضيَُ صًذگي سالوٌذ تِ هٌظَس هماتلِ تا اختالل خَاب

 : سٛنيٝ ٞبي ظيط ٔي سٛا٘س ثٝ ذٛاة ضاحز سط وٕه وٙس ِٚئب٘ٙس زٚضاٖ ػٛا٘ي ثرٛاثسؾبِٕٙس ٘جبيس ا٘شٓبض زاقز وٝ  اٌط چٝ 

 ٔظُ ديبزٜ ضٚي؛  ثُٛض ضٚظا٘ٝ ٔٙٓٓ وطزٖٚضظـ 

 ْ؛(چٖٛ ثبٖض اذشالَ ذٛاة ٔي قٛز)   سٕطيٙبر ٚضظقي حسالُ زٚ ؾبٖز لجُ اظ ذٛاةاسٕب   

  ؛ٞب آٖثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ اػشٙبة اظ چطر ٞبي ضٚظا٘ٝ يب   

  ٝ؛نجح زض يه ؾبٖز ٔٗيٖٗ زضقت زض يه ؾبٖز ٔٗيٗ ٚ ثيساض قسزض ضذشرٛاة ضفشٗ ث  

  ٝ؛ ٔي آيسـثؿشط ٍٞٙبٔي وٝ ٚالٗبً احؿبؼ ٔي وٙس ذٛاةضفشٗ ث 

 ؛ ٔي آيسـذٛاةاحؿبؼ وٙس وٝ   وٝذٛز ضا ثب وبضي ؾطٌطْ وٙس سب ٚلشيٚ  ٕ٘ي ثطز ـ ضذشرٛاة اٌط دؽ اظ ضفشٗ ثٝ ثؿشط، ذٛاةٖ اظذبضع قس  

 ؛ اظ سٕبقبي سّٛيعيٖٛ يب ُٔبِٗٝ زض ثؿشطٖزضدطٞيع ن 

  ٗ؛زٚـ آة ٌطْ لجُ اظ ذٛاةٌطفش  
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 ؛ قبْثٝ ٖٙٛاٖ غصاي ؾجه ٖذٛضز  

  ؛ذهٛل ٔبيٗبسي ٔظُ چبي ٚ ٘ٛقبثٝ ٌبظزاضثٝ  ثٗس اظ ْٟط 6ثٗس اظ ؾبٖز ٔهطف وٕشط ٔبيٗبر  

  ؛چبي يب لٟٜٛ دؽ اظ قبْدطٞيع اظ ٔهطف  

  ٖ؛(ثٝ قطٚٔ ذٛاة وٕه ٔي وٙس )يه ِيٛاٖ قيط ٌطْ لجُ اظ ذٛاة ٘ٛقيس 

 اؾشفبزٜ اظ سىٙيه ٞبي آضاْ ؾبظي زض قطٚٔ ذٛاة ثٝ ٚيػٜ ثطاي ؾبِٕٙساٖ ٔجشال ثٝ ايُطاة. 
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 پَوي استخَاى- فصل ضطن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . ؾبَ ثطاي ٔطز يه ٖبُٔ ذُط ٔحؿٛة ٔي قٛز70 ؾبَ ثطاي ؾبِٕٙس ظٖ ٚ ؾٗ  ثبالسط اظ 65اظ   ؾٗ ثبالسط دلت وٌيذ

 .ازأٝ ٘سٞيس... ٚ ٔهطف وٛضسٖٛ ...  ؾبٍِي 40ٞط ظٔبٖ وٝ ٔكرم ٌطزيس وٝ ؾبِٕٙس زاضاي يه ٖبُٔ ذُط اؾز، دطؾف ٖٛأُ ذُط  ثٗسي ضا ثٝ اؾشظٙبي ؾبثمٝ قىؿشٍي دؽ اظ 

 

اسصياتي سالوٌذ اص ًظش پَوي استخَاى  : 6فصل 

 سال 65تاالتش اص اص سالوٌذ صى 

 سال 70يا سالوٌذ هشد  تاالتش اص 

ٍ يا  (داساي ػاهل خغش سي)

ال وٌيذ ؤسّوشاُ ٍي 

 70 سالِ يا ووتش ٍ سالوٌذ هشد 65اص سالوٌذ صى 

ال وٌيذ ؤسيا ّوشاُ ايطاى  سالِ يا ووتش

 ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ 

 ػَاهل خغش 

  ؾبٍِي 40ؾبثمٝ قىؿشٍي دؽ اظ 

يطثٝ ٞبي وٛچه يب ثٝ ز٘جبَ 

  ٔشٛؾٍ

 ٖٔهطف وٛضسٖٛ يب ؾبثمٝ آ  

 ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ 

 ػَاهل خغش 

  يطثٝ ٞبي  ؾبٍِي ثٝ ز٘جبَ 40ؾبثمٝ قىؿشٍي دؽ اظ

  وٛچه يب ٔشٛؾٍ

 ٖٔهطف وٛضسٖٛ يب ؾبثمٝ آ 

  ( ٔب3ٜحسالُ )ثي حطوشي َٛال٘ي   

  زليمٝ ديبزٜ 30) زليمٝ ديبزٜ ضٚي زض ٞفشٝ 150حسالُ ٘جٛز 

ثب ؾطٖشي وٝ ثطاي ؾبِٕٙس نحجز  ( ضٚظ ٞفش5ٝضٚي زض 

 (٘يبظ ثٝ ٘فؽ سبظٜ وطزٖ )وطزٖ ضا ا٘سوي ٔكىُ وٙس 

 ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ يب قىؿشٍي ٍِٗ زض ٔبزض 

  ( ؾبٍِي45لجُ اظ )يبئؿٍي ظٚزضؼ 

  (22ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٕشط اظ )الغطي 

  ؾب10َٔهطف زذب٘يبر يب ؾبثمٝ آٖ ثب سطن وٕشط اظ  

 ًطاًِ ّا عثمِ تٌذي تَصيِ ّا

  ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصي 

ٚ سٕطيٙبر ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ 

اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ٘ٛضٔؿشميٓ 

 . ذٛضقيس ضا آٔٛظـ زٞيس

  ٔؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػب 

 .غيط فٛضي زٞيس

احشٕبَ )ٔكىُ   

اثشال ثٝ دٛوي 

  (اؾشرٛاٖ

  ؾبثمٝ دٛوي 

  يااؾشرٛاٖ 

  ُحسال 

يه ٖبُٔ 

 ذُط

  ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصي

ٚ سٕطيٙبر ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ 

اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ٘ٛضٔؿشميٓ 

 .ذٛضقيس ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض 

 3نٛضر ثطٚظ ٖبُٔ ذُط يب 

 .ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيس

 فبلس ؾبثمٝ   فبلس ٔكىُ

دٛوي 

 ٍاؾشرٛاٖ 

  ُٔثسٖٚ ٖب

 ذُط

عثمِ 

ًذي ب

وٌيذ
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 : اثشال ثٝ دٛوي اؾشرٛاٖ ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيساحشٕبَؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط  

 . اثشسا اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس آيب ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ زاضز؟ زض نٛضر دبؾد ثّي، إَيٙبٖ حبنُ وٙيس وٝ ثب سكريم دعقه ٚ ثٝ ز٘جبَ ا٘ؼبْ ثطضؾي ٞبي الظْ ثٛزٜ اؾز: ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ

زض نٛضر دبؾد ثّي چٙب٘چٝ ثٝ ز٘جبَ يطثٝ ا٘شٓبض قىؿشٍي ٕ٘ي ضفشٝ . اثشسا زض ٔٛضز ؾبثمٝ قىؿشٍي اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس:  ؾبٍِي ثٝ ز٘جبَ يطثٝ ٞبي وٛچه يب ٔشٛؾ40ٍؾبثمٝ قىؿشٍي  دؽ اظ 

 . ؾبَ ثٛزٜ اؾز، آٖ ضا يه ٖبُٔ ذُط ٔحؿٛة وٙيس40ٔظُ ظٔيٗ ذٛضزٖ زض ؾُح ظٔيٗ ٚ ؾٗ ؾبِٕٙس ٞٓ زض ظٔبٖ قىؿشٍي ثبالي 

 ٔبٜ اؾز 3چٙب٘چٝ ٔؿبٚي يب ثيف اظ . اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس آيب سب ثحبَ اسفبق افشبزٜ زض ثيٕبضؾشبٖ يب ٔٙعَ ثؿشطي قسٜ ثبقس؟ زض نٛضر دبؾد ثّي، ٔسر ظٔبٖ آٖ ضا ؾؤاَ وٙيس: ثي حطوشي َٛال٘ي 

  .آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٖبُٔ ذُط طجز وٙيس

اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس زض نٛضسي وٝ زاضٚي وٛضسٖٛ ٔهطف ٔي وٙس ٚ يب ٔكىٛن ثٝ آٖ ٔي قٛيس زض ظٔبٖ ٔطاػٗٝ ثٝ دعقه زاضٚ ٞبي ٔهطفي ٚ ٘ؿرٝ ٞبي لجّي ضا ثب ذٛز : ؾبثمٝ ٔهطف وٛضسٖٛ

 . ٕٞطاٜ زاقشٝ ثبقس

 ؾبَ شوط ٔي وٙس،  يه 10زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زض حبَ حبيط زذب٘يبر ٔهطف ٔي وٙس ٚ يب زض حبَ حبيط سطن وطزٜ ِٚي ؾبثمٝ ٔهطف آٖ ضا زض فبنّٝ ظٔب٘ي وٕشط اظ : ٔهطف زذب٘يبر

 . ٖبُٔ ذُط اؾز

زض نٛضر دبؾد ثّي، . اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس آيب ٖبزر ثٝ ديبزٜ ضٚي ٚ يب ٚضظـ ٞبي ؾبزٜ زاضز؟ زض نٛضر دبؾد ذيط، آٖ ضا يه ٖبُٔ ذُط زض ٘ٓط ثٍيطيس: فمساٖ فٗبِيز ثس٘ي ٔؿشٕط ٚ ٔٙٓٓ

 . زليمٝ ديبزٜ ضٚي زض اوظط ضٚظ ٞبي ٞفشٝ، آٖ ضا ٘يع يه ٖبُٔ ذُط ِحبِ وٙيس30 سب 20چٙب٘چٝ آٖ ضا ثُٛض ٔطست ا٘ؼبْ ٕ٘ي زٞس ٔظُ حسالُ زٚ ؾبٖز ديبزٜ ضٚي زض ٞفشٝ يب 

  .لجالً دبؾد ايٗ ؾؤاَ ضا اظ ثرف سغصيٝ زضيبفز وطزٜ ايس ٚ ٘يبظي ثٝ دطؾف ٔؼسز ٘ساضز:  الغطي

 .ثٝ دبؾد ؾبِٕٙس اوشفب وٙيس ٚ زض نٛضر دبؾد ثّي ُٕٔئٗ قٛيس وٝ ثب سكريم دعقه ثٛزٜ اؾز: ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ ٚ يب قىؿشٍي ٍِٗ زض ٔبزض

 .  ؾبٍِي ثٛزٜ اؾز، آٖ ضا يه ٖبُٔ ذُط سّمي وٙيس45چٙب٘چٝ ؾٗ زض ظٔبٖ يبئؿٍي لجُ اظ : يبئؿٍي ظٚزضؼ

 

  اتتال تِ پَوي استخَاى عثمِ تٌذي وٌيذحتوالاسالوٌذ  سا اص ًظش 

 :ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ػٕٕ ثٙسي ٘كب٘ٝ ٚ ٖٛأُ ذُط اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ دٛوي اؾشرٛاٖ ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ٞبي ثس٘ي .  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال اتتال تِ پَوي استخَاى) هطىل "ؾبِٕٙس زاضاي ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ يب حسالُ يه ٖبُٔ ذُط زض َجمٝ ثٙسي 

 . ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. نحيح ٚ اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ٘ٛض ذٛضقيس ضا آٔٛظـ زٞيس
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ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ٞبي ثس٘ي نحيح ٚ اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ٘ٛض ذٛضقيس ضا آٔٛظـ .  لطاض ٔي ٌيطز"فالذ هطىل"ؾبِٕٙس فبلس ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ ٚ ٖبُٔ ذُط زض َجمٝ ثٙسي 

 .  ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيس3ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٖبُٔ ذُط يب . زٞيس

 . لطاض ٔي ٌيطز ثطاي اضػبٔ غيط فٛضي ثٝ دعقه سأويس ثيكشطي وٙيس ٚ ُٕٔئٗ قٛيس وٝ ؾبِٕٙس زض اِٚيٗ فطنز ثٝ دعقه ٔطاػٗٝ ٔي وٙس"احتوال هطىل"ثٝ ؾبِٕٙسي وٝ زض َجمٝ 

 . اَالٖبر ٌطفشٝ قسٜ ػٟز َجمٝ ثٙسي وطزٖ ؾبِٕٙس اظ ٘ٓط دٛوي اؾشرٛاٖ، زض ؾُح دعقه وبضثطز زاضز دلت وٌيذ

 

  هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح ضيَُ صًذگي سالوٌذ تِ هٌظَس وٌتشل پَوي استخَاى

  ٖ؛(ديبزٜ ضٚي ٚضظـ ٔٙبؾجي اؾز)ٔٙٓٓ ٚضظـ وطز 

  ٔهطف ضٚظا٘ٝ ٔٛاز غصايي حبٚي وّؿيٓ ثٝ ذهٛل ِجٙيبر دبؾشٛضيعٜ وٓ چطثي؛ 

  ؛ (ٕٔب٘ٗز اظ ػصة وّؿيٓ قيط)دطٞيع اظ ايبفٝ وطزٖ چبي، دٛزض ٘ؿىبفٝ، دٛزض وبوبئٛ ٚ لٟٜٛ ثٝ قيط 

  ٜ؛(ٕٔب٘ٗز اظ ػصة وّؿيٓ غصا)ذٛززاضي اظ ٔهطف ذٛز ؾطا٘ٝ ٚ غيط يطٚضي قطثز ٞبي وبٞٙسٜ اؾيس ٔٗس 

  ؛(ٕٔب٘ٗز اظ ػصة وّؿيٓ غصا)اػشٙبة اظ ٔهطف ٘ٛقبثٝ ٞبي ٌبظ زاض 

   ذٛززاضي اظ ٔهطف زذب٘يبر ٚ اِىُ؛ 

  ٝ٘زليمٝ 15- 30ثٝ ٔسر لطاض ٌطفشٗ زض ٔمبثُ ٘ٛض ٔؿشميٓ ذٛضقيس ضٚظا ( ٗسأٔيٗ ٚيشأٔيD.) 
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  تي اختياسي ادساسي- فصل ّفتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ٞط ظٔبٖ وٝ ٔكرم ٌطزيس ؾبِٕٙس زاضاي يه ٘كب٘ٝ اؾز، دطؾف ٘كب٘ٝ ٞبي  ثٗسي ضا ازأٝ ٘سٞيسدلت وٌيذ

 

 

 

 

 

تشاي سالوٌذ صى تذٍى ال وٌيذ ؤساص سالوٌذ يا ّوشاُ ٍي ًطاًِ ّاي صيش سا 

خشٍج ادساس ًطاًِ 

اًجام ... ٌّگام ػغسِ، 

 دّيذ

   ( ثبض ازضاض وطز3ٖاظ نجح سب ْٟط حسالُ )سىطض ازضاض 

  ٖ10وٕشط اظ )ثيساض قسٖ اظ ذٛاة قت ثطاي ازضاض وطز 

 ( ثبض ثيساض قس2ٖؾبٖز ذٛاة قت حسالُ 

  ثبضيه قسٖ يب لُٕ قسٖ ٚ زٚثبضٜ ػطيبٖ يبفشٗ ازضاض

 (اٖ زض ٔطزٕٔٗٛالً)

  احؿبؼ ٘بٌٟب٘ي ٚ قسيس ثطاي ازضاض وطزٖ ٚ ضيعـ ازضاض 

 لجُ اظ ضؾيسٖ ثٝ زؾشكٛيي

  ٕٔٗٛالً )ازضاض ٍٞٙبْ ُٖؿٝ، ؾطفٝ، ذٙسٜ ٚ ثطذبؾشٗ ذطٚع

 (ٖزض ظ٘ب

 سؿز اؾشطؼ 

 

تَصيِ ّا  عثمِ تٌذي  ًطاًِ ّا 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سٕطيٙبر سمٛيز

 .ًٖالر ٍِٗ ٚ ٔظب٘ٝ ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي

 .زٞيس

حسالُ يه     ٔكىُ 

   يا٘كب٘ٝ 

  سؿز

 اؾشطؼ ٔظجز 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سٕطيٙبر سمٛيز

 .ًٖالر ٍِٗ ٚ ٔظب٘ٝ ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثطاي ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ

 .يب يه ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيس٘كب٘ٝ 

 ثسٖٚ ٘كب٘ٝ    فبلس ٔكىُ 

ٍ  

  سؿز

   اؾشطؼ ٔٙفي

عثمِ 

ًذي ب

وٌيذ
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 يتي اختياسي ادساستشسسي سالوٌذ اص ًظش  : 7فصل 

 :ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط احشٕبَ ثي اذشيبضي ازضاضي ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيس

 . ثبض ازضاض ٔي وٙس آٖ ضا يه ٘كب٘ٝ ٔحؿٛة وٙيس3چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٕٔٗٛالً اظ نجح سب ْٟط  :سىطض ازضاض

 ؾبٖز زض ََٛ قت ٔي ذٛاثس ٚ حسالُ زٚ ثبض ثطاي ازضاض وطزٖ اظ ذٛاة ثّٙس ٔي قٛز، آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٘كب٘ٝ 10اٌط ؾبِٕٙس ثُٛض َٕٔٗٛ وٕشط اظ  :ثيساض قسٖ اظ ذٛاة قت ثطاي ازضاض وطزٖ

 .طجز وٙيس

، آٖ ضا يه  ػطيبٖ ازضاضـ ثبضيه سط قسٜ ٚ يب زض حيٗ ازضاض وطزٖ لُٕ ٚ زٚثبضٜ ٚنُ ٔي قٛززض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس: (اٖ زض ٔطزٕٔٗٛالً)ثبضيه قسٖ يب لُٕ قسٖ ٚ زٚثبضٜ ػطيبٖ يبفشٗ ازضاض 

  .٘كب٘ٝ زض ٘ٓط ثٍيطيس

اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس آيب ديف آٔسٜ وٝ ثُٛض ٘بٌٟب٘ي ٘يبظ قسيس ثٝ ازضاض وطزٖ ديسا وٙس ٚ ازضاض ذٛز ضا ٘شٛا٘س :  لجُ اظ ضؾيسٖ ثٝ زؾشكٛيياحؿبؼ ٘بٌٟب٘ي ٚ قسيس ثطاي ازضاض وطزٖ، ضيعـ ازضاض 

 .وٙشطَ وٙس ٚ لجُ اظ ضؾيسٖ ثٝ زؾشكٛيي ثطيعز؟ دبؾد ثّي ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٘كب٘ٝ طجز وٙيس

 "ذطٚع ثي اذشيبض چٙس لُطٜ ازضاض ٍٞٙبْ ُٖؿٝ، ؾطفٝ، ذٙسٜ ٚ ثطذبؾشٗ اظ ظٔيٗ"زاضاي ٘كب٘ٝ  نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ظٖ زض :(ٖزض ظ٘بٕٔٗٛالً )ازضاض ٍٞٙبْ ُٖؿٝ، ؾطفٝ، ذٙسٜ ٚ ثطذبؾشٗ ذطٚع 

 :، اظ اٚ ثرٛاٞيس وٝ سؿز اؾشطؼ ضا ثٝ قطح ظيط ا٘ؼبْ زٞس(٘جٛز ٘كب٘ٝ ٔصوٛض)زض غيط ايٗ نٛضر . اؾز، ٘يبظي ثٝ ا٘ؼبْ سؿز اؾشطؼ ٘يؿز

اثشسا اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس وٝ احؿبؼ ٘يبظ ثٝ ازضاض وطزٖ زاضز، زض نٛضر دبؾد ثّي اظ اٚ ثرٛاٞيس وٝ ثبيؿشس ٚ يٕٗ ايٙىٝ ظا٘ٛٞب ضا وٕي ذٓ وطزٜ دبٞب ضا ثٝ ا٘ساظٜ ٖطو قب٘ٝ ٞبيف : سؿز اؾشطؼ

زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٖٙٛاٖ ٔي وٙس وٝ ذٛزـ ضا ذيؽ وطزٜ يٗٙي ٘كز ٘بٌٟب٘ي ازضاض زاقشٝ وٝ ثب ؾطفٝ قطٚٔ ٚ لُٕ قسٜ . ثبظ وٙس ٚ زض ٕٞيٗ حبَ ٍِٗ ذٛز ضا قُ وطزٜ ٚ يه ؾطفٝ لٛي ثىٙس

 .اؾز آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ سؿز اؾشطؼ ٔظجز طجز وٙيس

زض نٛضسي وٝ ا٘ؼبْ زازٖ . زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ازضاض وطزٖ ٘ساضز اظ اٚ ثرٛاٞيس حسالُ زٚ ِيٛاٖ آة ثٙٛقس ٚ ثٝ ٔحى احؿبؼ ٘يبظ ثٝ ازضاض وطزٖ، سؿز اؾشطؼ ضا ا٘ؼبْ زٞس دلت وٌيذ

 .سؿز اؾشطؼ زض ٔطوع أىبٖ دصيط ٘يؿز ثٝ ؾبِٕٙس آٔٛظـ زٞيس سب سؿز ضا زض ٔٙعَ ا٘ؼبْ زٞس ٚ ٘شيؼٝ آٖ ضا ثٝ قٕب اَالٔ زٞس

 

  تي اختياسي ادساسي عثمِ تٌذي وٌيذ احتوالسالوٌذ سا اص ًظش 

 :ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ سؿز ا٘ؼبْ قسٜ اظ ٘ٓط احشٕبَ ثي اذشيبضي ازضاضي ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ سٕطيٙبر .  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال تي اختياسي ادساسي) هطىل  "زض َجمٝ ثٙسي  زاضاي سؿز اؾشطؼ ٔظجز يب حسالُ يه ٘كب٘ٝ اؾز، ؾبِٕٙسزض نٛضسي وٝ 

 . ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه  اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. سمٛيز ًٖالر ٍِٗ ٚ ٔظب٘ٝ آٔٛظـ زٞيس
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. ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ سٕطيٙبر سمٛيز ًٖالر ٍِٗ ٚ ٔظب٘ٝ آٔٛظـ زٞيس .لطاض ٔي ٌيطز "فالذ هطىل"ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٘كب٘ٝ ٚ زاضاي سؿز اؾشطؼ ٔٙفي اؾز، زض َجمٝ ثٙسي  چٙب٘چٝ 

 .يب يه ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيسؾبِٕٙس ضا ثطاي ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ 

 

 هذاخالت آهَصضي تشاي پيطگيشي ٍ وٌتشل تي اختياسي ادساسي

 ياًَاع تي اختياسي ادساس
: ثي اذشيبضي ازضاض يىي اظ ؾٝ حبِز ظيط ضا زاضز

ؾبِٕٙس ظٖ ثب اؾشطؼ )ايٗ حبِز زض ظٖ ٞب ذيّي ثيكشط اؾز .  زض ايٗ حبِز ٍٞٙبْ ُٖؿٝ، ؾطفٝ، ذٙسٜ ٚ ثطذبؾشٗ، ثي اذشيبض چٙس لُطٜ ازضاض ذبضع ٔي قٛز:يحالت اٍل تي اختياسي ادساس

 .(سؿز ٔظجز

: سٛنيٝ ٞبيي ثطاي حبِز اَٚ ثي اذشيبضي ازضاض

  ٖيه ثبض؛ ؾبٖز 2 زض فٛانُ ظٔب٘ي حسالُازضاض وطز 

  ٖ؛ ِيٛاٖ ٔبيٗبر زض ََٛ ضٚظ8 سب 6 ٘ٛقيس  

 ؛ قت8٘ٛقيسٖ ٔبيٗبر ثٗس اظ ؾبٖز  ذٛززاضي اظ  

  ٖ؛ِجبؼ ٞبي آظاز ٚ ضاحزدٛقيس  

 ٔظب٘ٝٚ  ًٖالر وف ٍِٗ  وطزٖسمٛيز.  

.  لجُ اظ ضؾيسٖ ثٝ زؾشكٛيي ازضاض ٔي ضيعزٚػٛز زاضز ٚ زض ايـٗ حبِز احؿبؼ ٘بٌٟب٘ي ٚ قسيس ثطاي ازضاض وطزٖ  :يحالت دٍم تي اختياسي ادساس

: ثطاي حبِز زْٚ ثي اذشيبضي ازضاضيي ٖالٜٚ ثط ٔٛاضز فٛق سٛنيٝ ٞب

 ا٘ؼبْ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ٔكبثٝ ثرف افؿطزٌي؛ 

 ؛اػشٙبة اظ ٚضظـ ٞبي ؾرز  

 غصاٞبي دطازٚيٝ ٚ لٟٜٛ، ٘ٛقبثٝ ٞبي ٌبظزاضٖزضٔيُ ٘ه . 
 

تمَيت هثاًِ  توشيٌات 

 يه ثبض؛ ؾبٖز 2 زض فٛانُ ظٔب٘ي حسالُ قطٚٔ ازضاض وطزٖ زض  

 ؾبٖز؛4 سب 3، ثٝ قطٌ وٙشطَ ازضاض ثٝ فٛانُ ظٔب٘ي  ؾبٖز2 فبنّٝ ظٔب٘ي ي سسضيغافعايف   
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  ْقت ٞبزض ايٗ سٕطيٗ ٘سازٖا٘ؼب .  

. تا اًجام ايي توشيي تَاًايي هثاًِ تشاي ًگِ داضتي ادساس تيطتش هي ضَد

 

تمَيت ػضالت وف لگي  ساُ ّاي 

.  لُٕ ٚ ٚنُ وٙسازضاض ضا ػطيبٖ  تِ عَس اساديثبض وٝ ثطاي ازضاض وطزٖ ثٝ سٛاِز ٔي ضٚز چٙسيٗ ثبض  ٞط: سٕطيٗ اَٚ

 .دس عَل اًمثاض ًفس خَد سا حثس ًىٌذ.  طب٘يٝ حفّ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٗس ضٞب وٙس5٘بحية ٔمٗس ضا ؾفز وٙس ٔب٘ٙس حبِشي وٝ ٔي ذٛاٞس ٔبٕ٘ زفٕ ٔسفٛٔ قٛز ٚ ايٗ حبِز ضا ثطاي ٔسر : سٕطيٗ زْٚ

. ايٗ سٕطيٗ ضا زض حبِز ايؿشبزٜ، ٘كؿشٝ يب ذٛاثيسٜ ٔي سٛا٘س ا٘ؼبْ زٞس. سىطاض سٕطيٗ ثبيس زض حسي ثبقس وٝ ذؿشٝ ٘كٛز .ايٗ وبض ضا چٙسيٗ ثبض زض ََٛ ضٚظ ا٘ؼبْ زٞس

 ايٗ حبِز ثيكشط زض .قت ٞب ٕٔٗٛالً ثطاي ازضاض وطزٖ اظ ذٛاة ثيساض ٔي قٛز ٚ يب ػطيبٖ ازضاض زض حيٗ ازضاض وطزٖ لُٕ ٚ زٚثبضٜ ٚنُ ٔي قٛز زض ايٗ حبِز :يحالت سَم تي اختياسي ادساس

  .ٔطزٞب زيسٜ ٔي قٛز

: سٛنيٝ ٞبيي ثطاي حبِز  ؾْٛ ثي اذشيبضي ازضاض

  ٖ؛ ِيٛاٖ ٔبيٗبر زض ََٛ ضٚظ8 سب 6٘ٛقيس 

  ؛ قت8اظ ٘ٛقيسٖ ٔبيٗبر ثٗس اظ ؾبٖز وطزٖ ذٛززاضي  

  ٝايٗ فكبض ثٝ ٔظب٘ٝ ٔٙشمُ قسٜ ٚ ثٝ سرّيٝ ازضاض وٕه ٔي وٙس. وٙس ؾفز ٖزض زض ظٔبٖ ازضاض ن ضا ًٖالر قىٓ،زٞسٔي ثٝ آضأي ثب زؾز ظيط قىٓ ضا ثٝ ؾٕز دبييٗ فكبض زض حبِي و. 
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 دهاًس- فصل ّطتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وّٕٝ ضا ثٝ شٞٗ ثؿذبضز ٚ زض ٕٞبٖ ِحٓٝ سىطاض وٙس أشيبظ نفط اظ آظٖٔٛ ثٝ شٞٗ ؾذبضي ٔي ٌيطز ٚ ٘يبظي ثٝ ا٘ؼبْ آظٖٔٛ يبزآٚضي وّٕبر ٘ساضز3٘شٛا٘س ٞط  ثبض 5سب دبيبٖ زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس 

 .زض آظٖٔٛ يبز آٚضي وّٕبر ؾبِٕٙس ثطاي ثيبز آٚضزٖ ٚ ثيبٖ وطزٖ ٞط وّٕٝ يه أشيبظ ٔي ٌيطز

 

 

 

 

 

 اهتياص 3اص سالوٌذ تا  آصهَى تِ رّي سپاسي ولوات 

اص آصهَى تِ رّي 

 2سپاسي، تِ هذت 

دليمِ سؤاالت صيش سا 

 پشسص وٌيذ

آصهَى يادآٍسي 

ولوات اص سالوٌذ 

 اهتياص اص 3تا 

آصهَى تِ رّي 

 سپاسي 

ثطاي ؾبِٕٙس ؾٝ وّٕٝ ضا ثٝ آضأي ٚ ثب فٛانُ 

 . يه طب٘يٝ اي ٘بْ ثجطيس

 دسخت              سىِ               هيض 

دؽ اظ آٖ، اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس وٝ آٖ ٞب ضا 

 طب٘يٝ ثٝ ٚي 30سىطاض وٙس ٚ ثطاي سىطاض ٞط وّٕٝ 

زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زض ٘شٛا٘س ٞط . ظٔبٖ زٞيس

ؾٝ ِغز ضا سىطاض وٙس، ِغبر ضا زٚثبضٜ سىطاض 

ايٗ . وٙيس ٚ اظ ٚي ثرٛاٞيس ِغبر ضا ثبظٌٛ وٙس

 . ثبض ٔي سٛا٘يس سىطاض وٙيس5وبض ضا سب 

زض ازأٝ اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس وٝ ايٗ وّٕبر ضا ثٝ 

ذبَط ثؿذبضز چٖٛ دؽ اظ چٙس زليمٝ اظ ؾبِٕٙس 

 .ٔي ذٛاٞيس وٝ آٖ ٞب ضا زٚثبضٜ سىطاض وٙس

أطٚظ چٝ ضٚظي اظ  .1

 ٞفشٝ اؾز؟

االٖ چٝ ٔبٞي  .2

 اؾز؟

أطٚظ چٙسْ ٔبٜ  .3

 اؾز؟

االٖ زض َجمٝ چٙسْ  .4

 ٞؿشيس؟

 االٖ وؼب ٞؿشيس؟ .5

 

اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس 

سب وّٕبسي ضا وٝ زض 

آظٖٔٛ ثٝ شٞٗ 

ؾذبضي ثٝ ٚي ٌفشٝ 

ثٛزيس، ثٝ يبز آٚضز 

ثطاي . ٚ ثيبٖ وٙس

ثيبٖ ٞط وّٕٝ ثٝ 

 طب٘يٝ 10ؾبِٕٙس 

 .فطنز زٞيس

 تَصيِ ّا عثمِ تٌذي ًطاًِ ّا

  أشيبظ نفط اظ

آظٖٔٛ ثٝ شٞٗ 

 ياؾذبضي 

  3وٕشط اظ  

 أشيبظ اظ آظٖٔٛ

   يبزآٚضي

 ٔكىُ 

احشٕبَ )

  (زٔب٘ؽ

  ٜثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا

ٞبي سمٛيز حبفٓٝ ضا 

 .آٔٛظـ زٞيس

  ثٝ دعقه ضاؾبِٕٙس 

 .اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

 3 أشيبظ اظ  

يبزآٚضي آظٖٔٛ 

 وّٕبر 

 فبلس ٔكىُ 

 

  ٜثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا

ٞبي سمٛيز حبفٓٝ ضا 

 .آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض

 .يه ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيس

عثمِ 

 ًذيب

وٌيذ
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  دهاًس سالوٌذ اص ًظش تشسسي : 8فصل 

 :   ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ زٔب٘ؽ ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيس

.   طب٘يٝ فطنز زٞيس30ػٟز سىطاض وّٕبر ثٝ ؾبِٕٙس .  وّٕٝ ضا زض ثبض اَٚ ٘شٛا٘س ثُٛض نحيح سىطاض وٙس3زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٞط . اثشسا ثطاي ؾبِٕٙس آظٖٔٛ ثٝ شٞٗ ؾذبضي وّٕبر ضا ا٘ؼبْ زٞيس

 وّٕٝ ٘يؿز، اظ آظٖٔٛ ثٝ شٞٗ 3اٌط ؾبِٕٙس لبزض ثٝ سىطاض ٞط .  ثبض سىطاض وٙيس5اٌط ؾبِٕٙس ٘شٛا٘ؿز زض ايٗ فطنز ظٔب٘ي ٞط ؾٝ وّٕٝ ضا سىطاض وٙس، ايٗ ؾٝ وّٕٝ ضا سب يبز ٌطفشٗ ؾبِٕٙس حساوظط 

 .زض ايٗ حبِز ٘يبظي ثٝ ا٘ؼبْ آظٖٔٛ ثٗسي ثطاي ؾبِٕٙس ٘يؿز. ؾذبضي أشيبظ نفط ٔي ٌيطز

 ثٝ َٛض ٔظبَ أطٚظ چٝ ضٚظي اظ ٞفشٝ اؾز؟ يب االٖ وؼب ٞؿشيس؟ . اظ ؾبِٕٙسي وٝ ٔكىُ ثٝ شٞٗ ؾذبضي ٘ساضز، زض ٔٛضز ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ؾؤاَ وٙيس

 . زليمٝ ََٛ وكيس، ٘يبظي ثٝ دطؾف ثميٝ ؾؤاالر ٘ساضيس2 ؾؤاَ اَٚ ثٝ ٔسر 3ثٙبثطايٗ چٙب٘چٝ دطؾف ٚ دبؾد .  زليمٝ ثبقس2 ظٔبٖ ثطي دطؾف ٚ دبؾد ايٗ ؾؤاالر ثبيس زلز وٙيس

ثٝ سىطاض نحيح ٞط وّٕٝ سٛؾٍ ؾبِٕٙس .  طب٘يٝ فطنز زٞيس10ثطاي سىطاض ٞط وّٕٝ ثٝ ؾبِٕٙس حساوظط . زض ازأٝ، اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس وّٕبسي ضا وٝ ذٛاؾشٝ ثٛزيس ثٝ ذبَط ثؿذبضز، زٚثبضٜ سىطاض وٙس

 . ثسٖٚ سٛػٝ ثٝ سطسيت آٖ يه أشيبظ زٞيس

 : ثٟشط اؾز ٞط چٙس ٚلز يه ثبض ؾٝ وّٕٝ فٛق ضا ٖٛو وٙيس ٚ اظ ػبيٍعيٗ ٞبي ظيط اؾشفبزٜ وٙيسزلز وٙيس

 "وٛچٝ، زفشط، ثب٘"  "آثٍٛقز، ؾً، دّٝ"- "وبٔيٖٛ، ظ٘جٛض، سٛح"

 

  اتتال تِ دهاًس عثمِ تٌذي وٌيذاحتوالسالوٌذ سا اص ًظش 

 :ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبيغ آظٖٔٛ ٞب اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ زٔب٘ؽ ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي .  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال دهاًس)هطىل " وّٕٝ اظ آظٖٔٛ يبزآٚضي وّٕبر، زض َجمٝ ثٙسي 3يب أشيبظ وٕشط اظ ثب أشيبظ نفط اظ آظٖٔٛ ثٝ شٞٗ ؾذبضي ؾبِٕٙس 

 .ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. سمٛيز حبفٓٝ ضا آٔٛظـ زٞيس

ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض ؾبَ ثٗس سكٛيك . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي سمٛيز حبفٓٝ ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فالذ هطىل" اظ آظٖٔٛ يبزآٚضي وّٕبر زض َجمٝ ثٙسي 3ؾبِٕٙس ثب أشيبظ 

 .وٙيس

 هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح ضيَُ صًذگي تِ هٌظَس تمَيت حافظِ ٍ وٌتشل دهاًس  

 ثٝ ؾبِٕٙس سٛنيٝ وٙيس وٝ اظ ؾؤاَ وطزٖ ٚ ٌفشٗ ايٗ وٝ چيعي ضا فطأٛـ وطزٜ اؾز ذؼبِز ٘ىكس  ٚ ؾذؽ ضاٜ ٞبي سمٛيز حبفٓٝ ضا ثٝ اٚ آٔٛظـ زٞيس 

 ساُ  ّاي تمَيت حافظِ
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 ٌٖٛـ زازٖ ثٝ اذجبض ضازيٛ ٚ سّٛيعيٖٛ ٞط ضٚظ ٚ ثبظٌٛ وطزٖ آٖ زض ػٕٕ زٚؾشب 

  ؾٗي زض ٔٛضز  يبز ٌيطي يه چيع ػسيس ٞط ضٚظ 

  ُٝٔٔبِٗٝ وطزٖ وشبة يب ضٚظ٘ب 

  ٜسٗطيف وطزٖ ذبَطار ٌصقشٝ زض ػٕٕ زٚؾشبٖ ٚ يب ذب٘ٛاز 

  ٍٝ٘بٜ وطزٖ ثٝ آِجْٛ ٖىؽ ٞبي لسيٕي ٚ يبزآٚضي ٘بْ افطاز ٚ ذبَطار ٌصقش 

  ٘ٛقشٗ ذبَطار 

  ٖٔكبٖطٜ وطزٖ  ثب زٚؾشب 

  ا٘ؼبْ ثبظي ٞبي فىطي ٔظُ قُط٘غ 

 َٚحُ وطزٖ ػس 

 هماتلِ تا فشاهَضىاسي

 ٌصاقشٗ چيع ٞبيي ضا وٝ ٕٞيكٝ اظ آٖ اؾشفبزٜ ٔي وٙس ٔظُ ٖيٙه يب وّيس زض يه ػبي ٔكرم 

  ٖيبززاقز وطزٖ ُٔبِجي ضا وٝ ٕٔىٗ اؾز فطأٛـ وٙس ٚ قٕبضٜ سّفٗ ٞبي الٛاْ ٚ زٚؾشب 

  ٕٞطاٜ زاقشٗ زفشط يبززاقز ٚ يب سمٛيٓ زض ٕٞٝ ػب 

  لطاض زازٖ يه زفشط ػٝ يبززاقز زض وٙبض سّفٗ ثطاي يبززاقز وطزٖ ديبْ ٞبي سّفٙي 

  ثطاي ايٙىٝ ظٔبٖ ٔهطف زاضٚ ضا فطأٛـ ٘ىٙس ٔي سٛا٘س ثٝ سٗساز ٖٚسٜ ٞبيي وٝ ثبيس زاضٚ ثرٛضز قيكٝ ٞبي ٚ  (زٚض اظ زؾشطؼ ٜ٘ٛ ٞب)زض ٔٗطو زيس لطاض زازٖ زاضٚ ٞبي ٔهطفي

 وٛچىي سٟيٝ وٙس ٚ زاضٚٞبي ٞط ٖٚسٜ ضا زض ايٗ قيكٝ ٞب ثطيعز 

 اظ زضٔبٖ نحيح افؿطزٌي إَيٙبٖ حبنُ وٙيس. 
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 ولوِ اي 3ساٌّواي تطخيص دهاًس تا استفادُ اص آصهَى 

 
 

 

  

  و3ّٕٝآظٖٔٛ ثٝ شٞٗ ؾذبضي 

 وّٕٝ ضا 3وٕشط اظ 

 سىطاض ٔي وٙس

 ٔٙفي اظ ِحبِ غطثبٍِطي ٚ فبلس ٔكىُ ٔكىٛن اظ ِحبِ غطثبٍِطي

 اضػبٔ غيط فٛضي ثٝ دعقه  ٔطالجز زٚضٜ اي يىؿبَ ثٗس

  وّٕٝ ضا سىطاض ٔي وٙس3

  وّٕٝ ضا ثٝ يبز ٔي آٚضز ٚ ثيبٖ ٔي وٙس3

 

 زليمٝ زض ٔٛضز 2ثٝ ٔسر حسالُ 

 ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ؾؤاَ ٔي قٛز
  وّٕٝ ضا ثيبز ٔي آٚضز ٚ ثيبٖ ٔي وٙس3وٕشط اظ 
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 سمَط ٍ ػذم تؼادل- فصل ًْن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ٞط ظٔبٖ وٝ ٔكرم ٌطزيس ؾبِٕٙس زاضاي يه ٖبُٔ ذُط اؾز، دطؾف ٖٛأُ ذُط  ثٗسي ضا ازأٝ ٘سٞيسدلت وٌيذ

  

اص سالوٌذ يا ّوشاُ ٍي ػَاهل 

 خغش صيش سا سؤال وٌيذ

ػَاهل خغش صيش سا 

 جوغ تٌذي وٌيذ 

  ٔبٜ ٌصقش6ٝؾبثمٝ ؾمٌٛ زض  

 وٓ ذٛ٘ي 

  لبزض ٘جٛزٖ ثٝ ا٘ؼبْ فٗبِيز ٞبي ظيط

 :ثُٛض ٔؿشمُ

حٕبْ وطزٖ، ِجبؼ دٛقيسٖ ٚ زض آٚضزٖ، 

نٙسِي )سٛاِز ضفشٗ، غصا ذٛضزٖ، ٘كؿشٗ 

( سرشرٛاة يب ظٔيٗ)، ذٛاثيسٖ (يب ظٔيٗ

ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ اثعاض، سّفٗ وطزٖ، ذطيس 

 ٚوطزٖ، غصا درشٗ ٚ ٔهطف زاض

  ؾبِٝ يب ثبالسط 70ؾبِٕٙس  

 افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي 

 وبٞف ثيٙبيي 

 زٔب٘ؽ 

 اذشالَ ذٛاة 

 

تَصيِ ّا  عثمِ تٌذي  ًطاًِ ّا 

  ٚ ٌٛثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ديكٍيطي اظ ؾم

 .حٛازص ضا آٔٛظـ زٞيس

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. 

 ٔكىُ 

 (احشٕبَ ؾمٌٛ)

   يه ٖبُٔ ذُط 

 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ  ديكٍيطي اظ 

 . ؾمٌٛ ٚ حٛازص آٔٛظـ زٞيس

  ٖبُٔ ذُط  ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٜؾبِٕٙس ضا ة

 .سكٛيك وٙيسيب يه ؾبَ ثٗس 

  فبلس ٔكىُ 

 

   ثسٖٚ  ٖبُٔ ذُط  

 
 

عثمِ 

ًذي ب

وٌيذ
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        تؼادلػذم  سالوٌذ اص ًظش سمَط ٍ تشسسي : 9فصل 

 :  ؾمٌٛ ٚ ٖسْ سٗبزَ ثكطح ظيط اضظيبثي وٙيساحشٕبَؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط 

 . ٘يبظ ثٝ دطؾف ٚ ثطضؾي ٔؼسز ٘ساض٘س ٚ فمٍ آٖ ٞب ضا ػٕٕ ثٙسي وٙيس: زٔب٘ؽ/ وبٞف ثيٙبيي/ افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي/   ؾبِٝ ٚ ثبالسط70ؾبِٕٙس 

ٖٙٛاٖ ٔي وٙس، آٖ ضا يه ٖبُٔ ذُط  (اظ يه ؾُح ثٝ ؾُح زيٍط ٚ يب زض ٕٞبٖ ؾُح ثب يب ثسٖٚ نسٔٝ) ٔبٜ ٌصقشٝ ضا ثب ٞط قىُ ظٔيٗ ذٛضزٖ 6چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ؾبثمٝ ؾمٌٛ زض : ؾبثمٝ ؾمٌٛ

 .ٔحؿٛة وٙيس

 اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس وٝ وسأيه اظ فٗبِيز ٞبي شوط قسٜ زض ػسَٚ ضا ٔي سٛا٘س ثسٖٚ وٕه زيٍطاٖ ٚ ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ وٕىي ذبل ٔظُ ٖهب  :ا٘ؼبْ ٘سازٖ فٗبِيشٟبي ظيط ثُٛض ٔؿشمُ

 .زض نٛضسي وٝ ا٘ؼبْ حشي يىي اظ فٗبِيز ٞبي يبز قسٜ ٘يبظ ثٝ وٕه زيٍطاٖ يب اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ وٕىي ذبل زاضز، آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٖبُٔ ذُط ٔحؿٛة وٙيس. ا٘ؼبْ زٞس

 

  سمَط ٍ ػذم تؼادل عثمِ تٌذي وٌيذ حتوالاسالوٌذ سا اص ًظش 

 :ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ػٕٕ ثٙسي ٖٛأُ ذُط اظ ٘ٓط احشٕبَ ؾمٌٛ ٚ ٖسْ سٗبزَ ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ ؾمٌٛ ٚ حٛازص ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال سمَط) هطىل "يه ٖبُٔ ذُط زض َجمٝ ثٙسي ؾبِٕٙس ثب 

 . غيط فٛضي زٞيس

ٖبُٔ  ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٜؾبِٕٙس ضا ة. ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ ؾمٌٛ ٚ حٛازص ضا آٔٛظـ زٞيس.   لطاض ٔي ٌيطز"فالذ هطىل"ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط زض َجمٝ ثٙسي 

 .سكٛيك وٙيسيب يه  ؾبَ ثٗس  ذُط

 .دلت وٌيذ سالوٌذاى ًاتَاى دس صهيٌِ اًجام واسّاي سٍصهشُ خَد تِ تٌْايي ٍ تذٍى ووه ديگشاى سا تِ ٍاحذ تَاًثخطي هؼشفي وٌيذ

 

 هذاخالت آهَصضي تشاي اصالح ضيَُ صًذگي تِ هٌظَس وٌتشل سمَط ٍ حفظ تؼادل 

 .ثٝ ؾبِٕٙس آٔٛظـ زٞيس (118 سب 112نفحٝ )سٕطيٙبر ثس٘ي ٔطثٌٛ ثٝ سٗبزَ ضا ثط اؾبؼ ػّس يه وشبة ٔؼٕٖٛٝ آٔٛظقي قيٜٛ ظ٘سٌي ؾبِٓ زض زٚضٜ ؾبِٕٙسي 
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سمَط دس پيطگيشي اص 

 ساُ پلِ

صهيي پيطگيشي اص 

 خَسدى دس آضپضخاًِ 

صهيي خَسدى دس پيطگيشي اص 

 حوام

صهيي خَسدى دس پيطگيشي اص 

 اتاق

اصَل ولي پيطگيشي اص صهيي 

 خَسدى ٍ سمَط

دّٝ  وف دٛـ ٖزضطبثز ن

ثٝ ٚؾيّة ٌيطٜ ٞبي 

 ٔرهٛل ثٝ دّٝ 

 وف دٛـ ٘جٛزِٖيع 

آقذعذب٘ٝ 

 ٚ غيط  اثطيغيطاؾشفبزٜ اظ زٔذبيي ٞبي 

 ْ ثطاي حٕبِيع

        وّيس ثطق اسبق زض ٘هت

 ٘عزيه سطيٗ ٔحُ ثٝ زضة ٚضٚزي 

اؾشفبزٜ اظ نٙسِي ثب دبيٝ طبثز ثطاي 

٘كؿشٗ ٚ اػشٙبة اظ ٘كؿشٗ ثط ضٚي 

 نٙسِي چطخ زاض 

  ٔيّةاؾشفبزٜ اظ ٘طزٜ دّٝ ٚ يب

 ٘هت قسٜ ثط ضٚي زيٛاض

 زض ظٔبٖ ثبالضفشٗ اظ دّٝ

 ؼ ظ ٚاناؾشفبزٜ ٘ىطزٖ ا

ثطاق وٙٙسٜ وف آقذعذب٘ٝ 

اؾشفبزٜ اظ دبزضي ٞبي دالؾشيىي 

ٔرهٛل ثطاي وف حٕبْ 

دشٛ يب ضٚفطقي ٖ زضدٟٗ ندطٞيع اظ 

ضٚي فطـ ثط 

 دطٞيع اظ دٛقيسٖ زٔذبيي ٘بٔٙبؾت

 

ضاٜ  زض چطا٘وطزٖ ضٚقٗ 

 دّٝ ٚ دبٌطز  ٍٞٙبْ ثبال ٚ

دبييٗ ضفشٗ اظ دّٝ ٞب 

ذكه ٚ سٕيع ثٛزٖ وف 

 آقذعذب٘ٝ

ضا ثط ٘هت قسٜ ٔيّٝ ٞبي اؾشفبزٜ اظ 

ضٚي زيٛاض حٕبْ ثٝ ٖٙٛاٖ زؾشٍيطٜ 

ذهٛل ٜ  ٚؾبيُ ذب٘ٝ ةازٖٖزلطاض 

 زض ٔؿيط اسبق ذٛاة ثٝ سٛاِز ٚ

آقذع ذب٘ٝ 

ثىبض ثطزٖ ٚؾبيُ وٕىي ثطاي ضاٜ ضفشٗ 

 ٔظُ ٖهب ٚ ٚاوط ثُٛض نحيح

 

ٖبضي وطزٖ ضاٜ دّٝ ٞب اظ ٞط 

 ٌٛ٘ٝ ٚؾبيُ ايبفي

اظ يه نٙسِي يب چٟبضدبيٝ  اؾشفبزٜ

 زض  زٚـ زؾشي ٚ يبثطاي ظيط زٚـ

  زض حٕبْ ٘كؿشٗنٛضر 

 ؾيٓ ٚؾبيُ ثطلي ٔظُ  وطزٖضز

 اظ وٙبض زيٛاض …سّٛيعيٖٛ ضازيٛ ٚ

٘عزيه ثٝ زيٛاض لطاض ٌطفشٗ زض ٔٛلٕ لسْ 

 ظزٖ ثٝ ٚيػٜ زض فًبي ثبظ

چؿجب٘سٖ ٘ٛاض ضٍ٘ي يب 

 دّة اَٚ ٚ ضً٘ وطزٖ ِجة

دّة آذط 

اؾشفبزٜ اظ ٘ٛض ٔٙبؾت ثطاي 

 ضٚقٙبيي اسبق زض ٔٛلٕ ذٛاة قت 

اؾشفبزٜ اظ ٖيٙه ٔٙبؾت ٕ٘طٜ ثطاي 

  انالح ثيٙبيي ذٛز 

اؾشفبزٜ اظ سرز ذٛاة ثب اضسفبٔ 

ضؾيسٖ ٞط زٚ دبي ؾبِٕٙس )ٔٙبؾت 

 (ثٝ ظٔيٗ

ذٛززاضي اظحُٕ ثؿشٝ ٞبي ظيبز ثُٛض 

  ٕٞعٔبٖ

لطاض زازٖ سّفٗ زض ٘عزيىي ٔحُ 

 ذٛاة ٚ ٘كؿشٗ 

 دطٞيع اظ دٛقيسٖ ِجبؼ ٞبي ثّٙس

ذٛززاضي اظ ثبال ضفشٗ اظ ٘طزثبٖ يب ايؿشبزٖ  ِجٝ ٞبي فطـ ثٝ دب ضزٌٖيط ٘ه

ضٚي چٟبض دبيٝ 
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  سيَيسل-  فصل دّن 

 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تَصيِ ّا عثمِ تٌذي ًطاًِ ّا

  ٝ٘يازاضاي ٘كب 

  ٝ٘ؾطفٝ ٔؿبٚي )ثسٖٚ ٘كب

ثٝ  ( ٞفش2ٝيب وٕشط اظ 

 ٕٞطاٜ ٖبُٔ ذُط

 ٔكىُ 

 (احشٕبَ ؾُ)

 اِٚيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٍّ ضا ثٍيطيس.  

  سغصيٝ ٔٙبؾت، سٟٛيٝ ٚ وٙشطَ ضاٜ ٞبي ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي

 . آٔٛظـ زٞيسا٘شمبَ ثيٕبضي ٚ ٌطفشٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ذٍّ

  ٔزٞيسغيط فٛضيؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػب . 

  ٝ٘(فبلس ؾطفٝ)ثسٖٚ ٘كب 

ٍ 

  ٖبُٔ ذُط  

زض ٔٗطو 

ذُط اثشال ثٝ 

 ؾُ

  سغصيٝ ٔٙبؾت، سٟٛيٝ ٚوٙشطَ ضاٜ ٞبي ا٘شمبَ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي

 . ضا آٔٛظـ زٞيسثيٕبضي

 ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ زيٍط ديٍيطي وٙيس. 

  ٍٝ٘ثسٖٚ ٘كب  

 ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط  

 يب سٕبؼ ثب فطز ٔجشال ثٝ ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ  فبلس ٔكىُ

 .سكٛيك وٙيسؾُ 

اص سالوٌذ يا ّوشاُ ٍي 

ػَاهل خغش ٍ ًطاًِ صيش 

ال وٌيذ    ؤسسا 

دس هَسد سالوٌذ تا 

ًطاًِ يا سشفِ ووتش 

 ّفتِ ٍ ػاهل 2اص 

 وٌيذ       خغش الذام

 ٜثيف ) ؾطفٝ ََٛ وكيس

 (اظ زٚ ٞفشٝ

  ٝاظ 3سٟي  ٕٝ٘ٛ٘ 

ذٍّ زض نٛضر 

 ٚػٛز ذٍّ

 
 ػاهل خغش

  ؾبثمٝ سٕبؼ ثب فطز ٔجشال

 ثٝ ؾُ زض يىؿبَ اذيط

عثمِ 

ًذيب  

وٌيذ
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 تشسسي سالوٌذ اص ًظش سل سيَي  : 10فصل 

 :ضيٛي  ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيس  اثشال ثٝ ؾُاحشٕبَؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط 

 .يب ثسٖٚ ذٍّ ثبقس (ذٛ٘ي يب ثسٖٚ ذٖٛ)زلز وٙيس ؾطفٝ ٔي سٛا٘س ثٝ ٕٞطاٜ ذٍّ .  ٞفشٝ ؾطفٝ ٔي وٙس آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٘كب٘ٝ ٔحؿٛة وٙيس2چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثيف اظ : ؾطفٝ ََٛ وكيسٜ

زض نٛضر دبؾد ثّي، چٙب٘چٝ ُٕٔئٗ قسيس وٝ ؾبِٕٙس ثب فطز ٔجشال زض ػٕٕ زٚؾشبٖ يب . اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل افطاز ٔجشال ثٝ ؾُ زض ذب٘ٛازٜ، الٛاْ ٚ زٚؾشبٖ ؾؤاَ وٙيس: ؾبثمٝ سٕبؼ ثب فطز ٔجشال ثٝ ؾُ

 .الٛاْ سٕبؼ زاقشٝ اؾز آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٖبُٔ ذُط ٔحؿٛة وٙيس

 زض ٕٞبٖ ٔطاػٗٝ ثبض اَٚ ثب ٘ٓبضر وبضٔٙس ثٟساقشي ٔطثَٛٝ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ذٍّ سٟيٝ ، ٞفشٝ يب وٕشط2اظ ؾبِٕٙس ثب ؾطفٝ ذٍّ زاض ََٛ وكيسٜ يب ثب ؾبثمٝ سٕبؼ ثب فطز ٔجشال ثٝ ؾُ ثٝ ٕٞطاٜ ؾطفٝ ذٍّ زاض 

اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس وٝ فطزا نجح لجُ اظ ثّٙس قسٖ اظ ضذشرٛاة يه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ذٍّ ذٛز ثٍيطز ٚ ثٝ وبضٔٙس ثٟساقشي ٔطثَٛٝ سحٛيُ زٞس ٚ زض ظٔبٖ سحٛيُ ؾٛٔيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ذٍّ ؾبِٕٙس زض . قٛز

 . ٚاحس ثٟساقشي، سحز ٘ٓبضر ٕٞبٖ وبضٔٙس ثٟساقشي سٟيٝ قٛز ٚ ثٝ ٔطوع ثٟساقشي زضٔب٘ي ٚ يب آظٔبيكٍبٜ ثط َجك ثط٘بٔٝ وكٛضي ديكٍيطي ٚ وٙشطَ ؾُ اضؾبَ قٛز

 

 سالوٌذ سا اص ًظش احتوال اتتال تِ سل سيَي عثمِ تٌذي وٌيذ 

 :ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ٘كب٘ٝ ٚ ٖبُٔ ذُط اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ ؾُ ضيٛي ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

  ٝ٘ثٝ .  لطاض ٔي ٌيطز"(احتوال اتتال تِ سل)هطىل " يب ثب ؾطفٝ ٔؿبٚي يب وٕشط اظ زٚ ٞفشٝ ثٝ ٕٞطاٜ ؾبثمٝ سٕبؼ ثب فطز ٔجشال ثٝ ؾُ  زض َجمٝ ثٙسي ( ٞفش2ٝؾطفٝ ثيف اظ )ؾبِٕٙس زاضاي يه ٘كب

 .ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ سغصيٝ ٚ ضاٜ ٞبي وٙشطَ ا٘شمبَ ثيٕبضي ثٝ ؾبيطيٗ آٔٛظـ زٞيس

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٔٙبؾت، سٟٛيٝ ٚ سبثف  .  لطاض ٔي ٌيطز"دس هؼشض خغش اتتال تِ سل"، زض َجمٝ ثٙسي  (ؾبثمٝ سٕبؼ ثب فطز ٔجشال ثٝ ؾُ)ؾبِٕٙس ثسٖٚ ؾطفٝ ثٝ ٕٞطاٜ ٖبُٔ ذُط

 .ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس.  ضا آٔٛظـ زٞيسٔؿشميٓ ٘ٛض آفشبة زض ؾبٖبسي اظ ضٚظ زض اسبق ٚ وٙشطَ ضاٜ ٞبي ا٘شمبَ ثيٕبضي

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب سٕبؼ ثب فطز ٔؿَّٛ سكٛيك وٙيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فالذ هطىل"ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٘كب٘ٝ ٚ ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط، زض َجمٝ ثٙسي. 

  .٘شبيغ اؾٕيط ثطزاضي ثطاي دعقه ػٟز َجمٝ ثٙسي وبضثطز زاضز دلت وٌيذ

 

 هذاخالت آهَصضي تِ هٌظَس هشالثت اص تيواسي سل 

 سٛنيٝ ٞبي وّي

  ؛(سبثف ٔؿشميٓ ٘ٛض آفشبة زض ؾبٖبسي اظ ضٚظ زض اسبق ثيٕبض)ثطذٛضزاضي اظ سٟٛيٝ ٚ ٘ٛض وبفي 

 وٙشطَ ضاٜ ٞبي ا٘شمبَ ثيٕبضي؛   
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 سغصيٝ ٔٙبؾت. 

 

 پيگيشي

 سالوٌذ دس تواس تا فشد هثتال تِ سل اسويش هثثت ٍ تذٍى سشفِ سا پس اص يه هاُ تِ ضشح صيش پيگيشي وٌيذ

 :اظ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز ٘كب٘ٝ ٞبي ثيٕبضي ؾؤاَ وٙيس

 ُٔبثك ٔشٗ زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ زيٍط اظ ذٍّ ٚي ٘يع سٟيٝ قٛز ٚ ثٝ ٔطوع ثٟساقشي زضٔب٘ي ٚ يب آظٔبيكٍبٜ ثط َجك ثط٘بٔٝ . زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زاضاي ٘كب٘ٝ اؾز، اظ ؾبِٕٙس يه ٕ٘ٛ٘ٝ ذٍّ سٟيٝ قٛز

زض غيط ايٗ . اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس. وكٛضي ديكٍيطي ٚ وٙشطَ ؾُ اضؾبَ قٛز

 .ؾبِٕٙس ضا  ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

  اٌط ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك . اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ؾؤاَ وٙيس.  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس6زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس فبلس ٘كب٘ٝ اؾز ٚي ضا

 .ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب سٕبؼ ٔؼسز ثب فطز ٔجشال ثٝ ؾُ سكٛيك وٙيس. وٙيس ٚ زض غيط ايٗ نٛضر، ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس
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 ايوي ساصي                                     - فصل ياصدّن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذٍل هغلَتيت ايوي ساصي سالوٌذ

 

 

 

 

 

 

 .ٍ دس صَست اتتال، تلميح ٍاوسي سا تا صهاى تْثَدي واهل تِ تؼَيك اًذاصد هثتال ًثاضذ  وِ سالوٌذ دس صهاى تلميح ٍاوسي تِ تيواسي تة داس ضذيذدلت وٌيذ

  

تَصيِ ّا  عثمِ تٌذي  ًطاًِ ّا 

 قطايٍ )ٔكىُ  .ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

٘بُّٔٛة ثطاي  

 (ايٕٗ ؾبظي

  حسالُ يه 

 ٖبُٔ ذُط

 

  ٚ ؾبِٕٙس ضا ثطاي سّميح ٚاوؿٗ زض ظٔبٖ ُّٔٛة سكٛيك 

 .ضإٞٙبيي وٙيس

  ٚ ٖٛثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٖاليٓ دؽ اظ ٚاوؿيٙبؾي 

٘حٜٛ ثطذٛضز ثب آٖ ٞب ٚ إٞيز ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ثٝ ٔٛلٕ ضا 

 .آٔٛظـ زٞيس

  ثٝ ٔطاػٗٝ زض ظٔبٖ ٔٙبؾت سكٛيك وٙيسضا  ؾبِٕٙس . 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي آٔٛظـ زٞيس وٝ زض ظٔبٖ سّميح  

 .ٚاوؿٗ ثيٕبضي ست زاض قسيس ٘ساقشٝ ثبقس

فبلس ٔكىُ 

قطايٍ ُّٔٛة )

ثطاي ايٕٗ 

  (ؾبظي

  ُٔثسٖٚ ٖب 

  ذُط

اص سالوٌذ يا ّوشاُ ٍي 

ػَاهل خغش صيش سا سؤال 

 وٌيذ 

اص سالوٌذ يا ّوشاُ ٍي  

 سؤال وٌيذ

  ٝؾبثمٝ حؿبؾيز قسيس ث  

 سرٓ ٔط٘ يب ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا 

 ؾبثمٝ ثيٕبضي فّغ قسيس  

 سّميح ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا    

  ٖزض نٛضر سّميح، ظٔب

آذطيٗ سّميح ٚاوؿٗ 

 آ٘فّٛا٘عا 

صهاى هغلَب تشاي  ًَع ٍاوسي

 دسيافت ٍاوسي

  ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا   

 

  ٖقٟطيٛض ٔبٜ ِغبيز دبيب  

 اؾفٙس ٔبٜ زض ٞط ؾبَ

عثمِ 

ًذي ب

وٌيذ
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 ايوي ساصي: 11فصل 

ثٝ سرٓ ٔط٘ يب ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عاي لجّي اؾز، آٖ ضا  (سٟسيس وٙٙسٜ ظ٘سٌي ٔظُ سٍٙي ٘فؽ قسيس )زاضاي ؾبثمٝ آِطغي قسيس  ؾبِٕٙس چٙب٘چٝ :ؾبثمٝ حؿبؾيز قسيس ثٝ سرٓ ٔط٘ يب ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا

 .آِطغي ٞبي ِٕٔٗٛي ٔظُ ذبضـ دٛؾز وٝ سٟسيسي ثطاي ظ٘سٌي ٔحؿٛة ٕ٘ي قٛ٘س، ٖبُٔ ذُط ٔحؿٛة ٕ٘ي قٛ٘س. يه ٖبُٔ ذُط ٔٙٓٛض وٙيس

 .زض نٛضر دبؾد ثّي، آٖ ضا يه ٘كب٘ٝ ٔحؿٛة وٙيس. اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس وٝ آيب سب ثحبَ ديف آٔسٜ وٝ ثّٗز فّغ زض ثيٕبضؾشبٖ ثؿشطي قٛز: ؾبثمٝ ثيٕبضي فّغ قسيس

ظٔبٖ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ اظ قٟطيٛض ٔبٜ ٞط ؾبَ آغبظ ٔي قٛز ٚ ثٟشط اؾز وٝ لجُ اظ فهُ ؾطٔب سّميح قٛز . ٚاوؿيٙبؾيٖٛ آ٘فّٛا٘عا ثبيس ثٝ نٛضر ؾبال٘ٝ سىطاض قٛز: ظٔبٖ آذطيٗ زضيبفز ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا

ِصا چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زض َي ٘يٕٝ زْٚ ؾبَ ٔطاػٗٝ ٔي وٙس، ثبيؿشي اظ ٘ٓط زضيبفز ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا ثطضؾي ٚ سٛنيٝ ٞبي . سب اظ اثشالي فطز زض َي ٔبٜ ٞبي ؾطز ؾبَ زض دبييع ٚ ظٔؿشبٖ ػٌّٛيطي وٙس

 .الظْ ضا زضيبفز وٙس

زض حبَ حبيط سأٔيٗ ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا ثٝ ٖٟسٜ فطز اؾز ٚ ٘ٓبْ ثٟساقشي ٘مف آٔٛظقي ٚ .  سعضيك ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا لجُ اظ فهُ ؾطٔب سٛنيٝ قسٜ ٚ دؽ اظ فهُ ؾطٔب سٛنيٝ ٕ٘ي قٛزدلت وٌيذ

 .اظ آ٘ؼب وٝ ظٔبٖ ُّٔٛة ثطاي سّميح ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا اظ قٟطيٛض ٔبٜ آغبظ ٔي ٌطزز، سٛػٝ وٙيس سب ؾبِٕٙس زض ظٔبٖ سّميح فبلس ثيٕبضي ست زاض قسيس ثبقس. سٛنيٝ اي ضا ٖٟسٜ زاض اؾز

 

 سالوٌذ سا اص ًظش ايوٌساصي عثمِ تٌذي وٌيذ

 :ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ظٔبٖ زضيبفز ٚاوؿٗ يبز قسٜ ثط اؾبؼ ػسَٚ ُّٔٛثيز ايٕٗ ؾبظي ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

 .ضا ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيسؾبِٕٙس .  لطاض ٔي ٌيطز"(ضشايظ ًاهغلَب تشاي ايوي ساصي)هطىل "  اؾز، زض َجمٝاٌط ؾبِٕٙس زاضاي ٖبُٔ ذُط

ثٝ سّميح ٚاوؿٗ زض ظٔبٖ ٔٙبؾت ثط اؾبؼ ػسَٚ ُّٔٛثيز ايٕٗ  ضا ؾبِٕٙس.  لطاض ٔي ٌيطز" ( ايوٌساصيضشايظ هغلَب تشاي)فالذ هطىل "چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس فبلس ٖبُٔ ذُط اؾز، زض َجمٝ 

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي آٔٛظـ زٞيس وٝ زض ظٔبٖ   .ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٖاليٓ دؽ اظ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ٚ ٘حٜٛ ثطذٛضز ثب آٖ ٞب ٚ إٞيز ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ثٝ ٔٛلٕ ضا آٔٛظـ زٞيس. ؾبظي سكٛيك وٙيس

 . ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض قٟطيٛض ٔبٜ ٞط ؾبَ سكٛيك وٙيس.سّميح ٚاوؿٗ، ثيٕبضي ست زاض قسيس ٘ساقشٝ ثبقس

 :ػالين پس اص ٍاوسيٌاسيَى ٍ ًحَُ تشخَسد تا آى ّا

 ايٗ ٖاليٓ ذيّي ظٚز دؽ اظ سّميح ٚاوؿٗ ْبٞط .قبيٕ سطيٗ ٖبضيٝ ٚاوؿٗ آ٘فّٛا٘عا احؿبؼ ؾٛظـ، لطٔعي ٚ ٚضْ ٔٛيٗي زض ٔحُ سّميح، حبِز وؿبِز ٚ زضز ًٖال٘ي ٚ ست ٚ ثي حبِي اؾز

 . ضٚظ ٞٓ ََٛ ٔي وكس1-2قسٜ ٚ ثٝ ٔسر 
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 پيطگيشي اص آًفلَاًضا

 ِاجتٌاب اس تواس ًشدیک تا افزاد ًاخَش ٍ یا داراي تة ٍ سزف 

  فاصلِ گزفتي اس افزاد داراي عالین هشاتِ آًفلَاًشا، حداقل یک هتز 

 پزّيش اس دست دادى ٍ تَسيدى افزاد تَیژُ در سهاى ّوِ گيزي ّاي آًفلَاًشا 

  تا چشن ّا، تيٌي ٍ دّاى آلَدُ اجتٌاب اس تواس دست 

 شستي دست ّا را تا آب ٍ صاتَى تصَرت كاهل ٍ هٌظن 

  اجتٌاب اس خزٍج اس هٌشل در سهاى ّوِ گيزي آًفلَاًشا تا جاي هوكي 

  رعایت عادات تْداشتي خَب هثل خَاب ٍ استزاحت كافي 

 هصزف هَاد غذایي هٌاسة ٍ اًجام فعاليت ّاي ٍرسشي 
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سالوٌذ  دٍسُ اي فشم هشالثت 

 :تاسيخ تطىيل پشًٍذُ :(پشًٍذُ)ضواسُ خاًَاس :ًام ٍ ًام خاًَادگي

              ُّٔمٝ يب ػسا-  ثيٜٛ- ٔشبُٞ  -ٔؼطز: تاّل                                       ٔطز            -ظٖ: جٌس                                                  ثبؾٛاز        -ثيؿٛاز:  تحصيالت                                               :                     سال تَلذ

 .......... ؾيٍبض ٚ -   اِىُ:ػادات                                                                          ( ؾبيط، زٚؾز، الٛاْ، فطظ٘س،ٕٞؿط ) ثب ٕٞطاٜ - سٟٙب:  ّوشاّاى صًذگي

 ؾٗ ؾٗ

 

 پضضه ؾٗ

 

 ؾٗ ؾٗ

 

 غيش پضضه ؾٗ

 1    2 

3    4 

                             ;ٔيبٍ٘يٗ فكبضذٖٛ

افز فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز ثٝ ٘كؿشٝ                   - 1

-  4ضسيٙٛدبسي                      - 3دطٚسئيٙٛضي                                - 2

 ٘بضؾبيي لّجي
 

1    2 

3    4 

 ;             ٔيبٍ٘يٗ فكبضذٖٛ

ؾبثمٝ / چطثي ذٖٛ ثبال/ ٔهطف زذب٘يبر-2ٔهطف زاضٚ        - 1 

 چبلي    / اثشال ثٝ فكبضذٖٛ ثبال

 زيبثز  / ؾىشٝ ٔغعي/ آ٘ػيٗ نسضي/ؾبثمٝ ؾىشٝ لّجي- 3 

 افز فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز ثٝ ٘كؿشٝ-4 

 اضظيبثي

ٖٛ
 ذ

كبض
  ف

1       2  

 3 

 اضػبٔ  غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ-  1

يه ؾبَ ثٗس  ديٍيطي                                                   /  ٔب3ٜ/ يه ٔبٜ: زض ٔٗطو اثشال-   2

  ؾبَ ثٗس3ٔطاػٗٝ : فبلس ٔكىُ-  3

  1       2  

 3   

 اضػبٔ  غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

ؾٝ ٔبٜ ثٗس  ديٍيطي                                                   :  زض ٔٗطو اثشال-   2

  ؾبَ ثٗس 3ٔطاػٗٝ : فبلس ٔكىُ-  3

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ

 1       2  3       

4 

 

                     =  HDL -2                    = LDL -1 

ALT=                        - 4                     AST= -3 

 

 1       2  

 3   

زيبثز يب ؾبثمٝ آٖ         / ؾىشٝ ٔغعي/ آ٘ػيٗ نسضي/ ؾبثمٝ ؾىشٝ لّجي- 1

 چبلي    /  ٔهطف زذب٘يبر/ فكبضذٖٛ ثبال/ اذشالالر چطثي ذٖٛ- 2

 ٔهطف زاضٚ                - 3 

 اضظيبثي

لي
طٚ

ي ٖ
لّج

ي 
 ٞب

ي
ٕبض

ٝ ثي
ال ث

 اثش
بَ

حشٕ
 ا

1       2  

 3 

 اضػبٔ  غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

 ٔبٜ ثٗس  ديٍيطي                                                   6/  ٔب3ٜ/ يه ٔبٜ: زض ٔٗطو اثشال-   2

  ؾبَ ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي3: فبلس ٔكىُ-  3

1       2  

 

 اضػبٔ  غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

 3ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ثيٕبضي يب ٖبُٔ ذُط يب : فبلس ٔكىُ-  2

 ؾبَ ثٗس                                                  

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ

1      2  

3      4 

5    

1       2  

3       4 

5    

1       2   

3       4 

5 

        11 أشيبظ ثيف اظ 3      5- 11 أشيبظ 2         5 أشيبظ وٕشط اظ 1

يب ؾبثمٝ آٖ ٞب                       / زيؽ ِيذيسٔي / فكبض ذٖٛ ثبال / ٔهطف زذب٘يبر- 4

 ٘فطٚدبسي/ زيبثز/ ؾىشٝ ٔغعي / ؾبثمٝ ؾىشٝ  لّجي-  5

1    2  1    2  1    2 

 

 ;ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي

وبٞف ٚظٖ ٘بذٛاؾشٝ زض يه ٔبٜ /  ٔبٜ اذيط3وبٞف اقشٟب زض - 1

 ٖسْ ٔهطف ِٔٛشي ٚيشأٔيٗ ٔيٙطاَ- 2اذيط   

 اضظيبثي

صيٝ
 سغ

1       2  

 3 

1       2  

 3 

1       2  

 3 

 اضػبٔ  غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

 ٔبٜ ثٗس  ديٍيطي                                                   3: زض ٔٗطو اثشال-   2

 ٔطاػٗٝ يه ؾبَ ثٗس: فبلس ٔكىُ-  3

  1     2  

 3   

  1      2  

 3   

 1       2  

 3   

 اضػبٔ  غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

يه ٔبٜ ثٗس  ديٍيطي                                                   : زض ٔٗطو اثشال- 2

 ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب يه ؾبَ ثٗس: فبلس ٔكىُ-  3

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ
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 ؾٗ ؾٗ

 

 پضضه ؾٗ

 

 ؾٗ ؾٗ

 

 غيش پضضه ؾٗ

 1       2  

3       4 

5    

دبي / اذشالَ ٌٛاضقي/ اذشالَ حؿي- 1;                 لٙس ذٖٛ ٘بقشب 

-  3ضسيٙٛدبسي       -  2افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي                       / زيبثشيه 

 الغطي             - 5٘فطٚدبسي         - 4آضيشٕي ٚ ايؿىٕي لّجي     

 1       2  

3       4 

 

چطثي / ثبالفكبضذٖٛ / چبلي-  2ٔهطف زاضٚ            /  اثشال ثٝ زيبثز-1

- 4          ؾبثمٝ  فبٔيّي زيبثز                                - 3ذٖٛ ثبال        

                      ٖسْ سحُٕ ٌّٛوع/ لٙس ذٖٛؾبثمٝ اذشالَ 

 اضظيبثي

ز
زيبث

 

1       2  

 3 

 اضػبٔ غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

يه ؾبَ ثٗس  ديٍيطي                                                   /  ٔبٜ 3/ يه ٔبٜ: زض ٔٗطو اثشال-  2

  ؾبَ ثٗس                                                  3ٔطاػٗٝ : فبلس ٔكىُ-  3

1       2  

 

 اضػبٔ غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

  ؾبَ ثٗس                                                  3ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٖبُٔ ذُط يب : فبلس ٔكىُ-  2

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ

1        

 

1 1        

 

 ٚػٛز ػطْ زض ٌٛـ ذبضػي -  1

 

1       2  

 

1       2  

 

1       2  

 

 ٖسْ سٛا٘بيي ذٛا٘سٖ ثب يب ثسٖٚ ٖيٙه        / وبٞف ثيٙبيي- 1

 سؿز ٘ؼٛاي غيط َجيٗي/  وبٞف قٙٛايي2 

 اضظيبثي

يي
ٙٛا

 ق
ي ٚ

ٙبي
ثي

 

1       2  

 

1       2  

 

1       2  

 

 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1

 ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب  يه ؾبَ ثٗس: فبلس ٔكىُ-  2

1       2  

 

1       2  

 

1       2  

 

 اضػبٔ غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

 ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب  يه ؾبَ ثٗس: فبلس ٔكىُ-  2

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ

1       2  

3     4 

1       2  

3     4 

1       2  

3     4 

 2  أشيبظ 2              غيط َجيٗيT4  ٚTSH يب ثبالسط  ٚ 2  أشيبظ 1

 أشيبظ نفط                                   - 4           1أشيبظ - 3       َجيٗيT4  ٚTSHيب ثبالسط  ٚ 

 1     2  

 

 1      2  

 

1       2  

  

  زض ضٚظ ٞبي اذيطاحؿبؼ غٍٕيٙي ٚ غهٝ -1

   احؿبؼ ثي حٛنٍّي -2
 اضظيبثي

ٌي
طز

فؿ
 ا

 اضػبٔ  غيط فٛضي:  احشٕبَ ٔكىُ-  1 2       1  2       1  2       1

يه ٔبٜ ثٗس  ديٍيطي                                                   :  زض ٔٗطو اثشال - 2

 ٔطاػٗٝ يه ؾبَ ثٗس: فبلس ٔكىُ-  3

 1     2  

 

 1      2  

 

1       2  

  

 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1

 يه ؾبَ ثٗس ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب : فبلس ٔكىُ- 2

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ

 ؾٗ ؾٗ

 

 پضضه ؾٗ

 

 ؾٗ ؾٗ

 

 غيش پضضه ؾٗ
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  زض ََٛ ضٚظاحؿبؼ ذؿشٍي -1 2        1 2        1 2        1

  ثيمطاضي/ سحطيه دصيطي -2

زيطسط اظ َٕٔٗٛ ثٝ   قت/  قسٖ زاض سط اظ َٕٔٗٛ ثيظٚز نجح -1          2       1          2       1          2       1

      ثيساض قسٖ ٞبي قجب٘ٝ/ضفشٗذٛاة ٔكىُ ة- 2   ضذشرٛاة ضفشٗ

 اضظيبثي

ة
ذٛا

 

يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي                                                   :  زض ٔٗطو اثشال - 1  2       1  2       1  2       1

 يه ؾبَ ثٗس ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب :  فبلس ٔكىُ-  2

 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1  2       1  2       1  2       1

 يه ؾبَ ثٗس ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب : فبلس ٔكىُ-  2

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ

 1       2  

 3 

 - SD 5/2  سطاوٓ اؾشرٛاٖ دبييٗ سط اظ 1

 SD ٚ ٔؿبٚي يب ثيف اظ   - SD 1  سطاوٓ اؾشرٛاٖ ثيٗ وٕشط اظ 2

5/2  - 

 يب ثبالسط - SD 1 سطاوٓ اؾشرٛاٖ   - 3 

 1       2  

 

 /  ؾبٍِي40ؾبثمٝ قىؿشٍي دؽ اظ / ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ- 1

 ٔهطف وٛضسٖٛ حسالُ ثٝ ٔسر ؾٝ ٔبٜ 

 ثي حطوشي /  ؾب70َٔطز ثبالسط اظ /  ؾب65َظٖ ثبالسط اظ - 2

 يب قىؿشٍي ٍِٗ ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ/ ٚضظـ ٘بٔؿشٕط /َٛال٘ي

  ٔهطف زذب٘يبر/الغطي /  يبئؿٍي ظٚزضؼ/  زض ٔبزض

 اضظيبثي

اٖ
رٛ

ؾش
ي ا

ٛو
د

 1       2  

 3 

 اضػبٔ  غيط فٛضي: احشٕبَ ٔكىُ- 1

  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي3: زض ٔٗطو اثشال- 2

  ؾبَ ثٗس3 ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٖبُٔ ذُط يب : فبلس ٔكىُ-3

1       2  

 

 اضػبٔ غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

  ؾبَ ثٗس3 ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٖبُٔ ذُط يب : فبلس ٔكىُ-  2

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ

1       2  

3      

1       2  

3      

1       2  

3      

ٖفٛ٘ز ازضاضي                        - 2يجٛؾز                                               -  1

 ٔهطف زاضٚ ٞبي ثٛػٛز آٚض٘سٜ ثيٕبضي-  3

1       2  

3       4 

1       2  

3       4 

1       2  

3       4 

 

/  ازضاض وطزٖ قجب٘ٝ/ سىطض ازضاض- 2سؿز اؾشطؼ ٔظجز        - 1

 احؿبؼ -3ثبضيه قسٖ يب لُٕ ٚ ٚنُ قسٖ ازضاض            

ذطٚع - 4٘بٌٟب٘ي ٚ قسيس ٚ ضيعـ ازضاض                              

 ٖ ثطذبؾزيبازضاض ٍٞٙبْ ُٖؿٝ، ؾطفٝ 

 اضظيبثي

ي
ضاض

 از
ي

يبض
ذش

ي ا
ث

 1       2  

 

1       2  

 

1       2  

 

 اضػبٔ غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

  ٞفشٝ ثٗس ديٍيطي                                                   4 سب 2: زض ٔٗطو اثشال- 2

1       2  

 

1       2  

 

1       2  

 

 اضػبٔ غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

 يه ؾبَ ثٗس ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب : فبلس ٔكىُ-  2

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ
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 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1

 ٔطاػٗٝ يه ؾبَ ثٗس: فبلس ٔكىُ-  2
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 اضػبٔ غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

 ٔطاػٗٝ يه ؾبَ ثٗس: فبلس ٔكىُ-  2

 َجمٝ ٚ

  سٛنيٝ

1       2 1       2 1       2   
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 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1

سٛنيٝ ثٝ سّميح ٚاوؿٗ زض ظٔبٖ ُّٔٛة ٚ قطايٍ : فبلس ٔكىُ-  2
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 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1
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 ساٌّواي تىويل فشم هشالثت  

  :وليات

 :  ثرف انّي ثٝ قطح ظيط سكىيُ قسٜ اؾز4ايٗ فطْ اظ 

 اَالٖبر ٖٕٛٔي ؾبِٕٙس .1

 ٔطالجز ٞب  ٔكشُٕ ثط اضظيبثي ٚ َجمٝ ثٙسي ثٝ سفىيه ٞط ٔطالجز  .2

  ؾشٖٛ ٘كبٖ زٞٙسٜ ؾٗ ؾبِٕٙس زض ظٔبٖ ٔطالجز زٚضٜ اي 3ظٔبٖ ٔطالجز زٚضٜ اي ٔكشُٕ ثط   .3

 ثرف دعقه ٚ ثرف غيط دعقه .4

زض ايٗ ثرف زض اِٚيٗ ضزيف زض ؾٕز ضاؾز سبضيد سكىيُ دطٚ٘سٜ .  ايٗ لؿٕز سٛؾٍ غيط دعقه زض ٍٞٙبْ ا٘ؼبْ ٔطالجز زٚضٜ اي سىٕيُ ٔي قٛز:ًحَُ تىويل تخص اعالػات ػوَهي .1

زض زٚٔيٗ ضزيف ؾبيط ٔكرهبر ؾبِٕٙس ٔكشُٕ ثط ؾبَ سِٛس، ٚيٗيز سحهيالر، . ؾذؽ قٕبضٜ ذب٘ٛاض يب دطٚ٘سٜ ٚ زض ؾٕز چخ زض ٕٞيٗ ضزيف ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ؾبِٕٙس ٚاضز ٔي قٛز

ٚيٗيز . ؾبَ سِٛس ؾبِٕٙس ضا ثط اؾبؼ ٌفشٝ ٚي ٚ زض نٛضر ثربَط ٘يبٚضزٖ ثط اؾبؼ قٙبؾٙبٔٝ ٚاضز ٔي وٙيس. ػٙؽ، ٚيٗيز سأُٞ، ٚيٗيز ٕٞطاٞبٖ ظ٘سٌي ٚ ٖبزار ؾبِٕٙس طجز ٔي قٛز

ثطاي ٚيٗيز سأُٞ ؾبِٕٙس .  ضا زايطٜ ٔي وكيس"ثب ؾٛاز"سحهيالر ؾبِٕٙس ثٝ زٚ نٛضر ثب ؾٛاز ٚ ثي ؾٛاز زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ ِصا چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثب ؾٛاز اؾز ٚ يب حشي ؾٛاز لطآ٘ي زاضز زٚض 

چٟبض نٛضر ٔؼطز ثٝ ٔٗٙي ٞطٌع اظزٚاع ٘ىطزٜ، ٔشأُٞ ثٝ ايٗ ٔٗٙب وٝ زض حبَ حبيط زاضاي ٕٞؿط اؾز، ثيٜٛ ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ اظزٚاع وطزٜ ٚ ٕٞؿط ذٛز ضا اظ زؾز زازٜ ٚ ُّٔمٝ يب ػسا ثطاي 

زض ٔٛضز ٚيٗيز ٕٞطاٞبٖ ظ٘سٌي ؾبِٕٙس يٗٙي افطازي وٝ زض حبَ حبيط ثب ؾبِٕٙس ظ٘سٌي         . ؾبِٕٙسي وٝ اظزٚاع وطزٜ ٚ زض حبَ حبيط ثب ٕٞؿطـ ظ٘سٌي ٕ٘ي وٙس ٔٙٓٛض ٌطزيسٜ اؾز

 ضا "ثب ٕٞطاٜ"ثٙبثطايٗ اٌط ؾبِٕٙس سٟٙب ظ٘سٌي ٕ٘ي وٙس ٚ ثب ٕٞؿط، فطظ٘س، الٛاْ، زٚؾشبٖ يب ؾبيطيٗ ظ٘سٌي ٔي وٙس،  زٚض . ٔي وٙٙس ٘يع زٚ حبِز ثب ٕٞطاٜ يب سٟٙب زض فطْ ٔطالجز زضع قسٜ اؾز

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٖبزر ثٝ اؾشفبزٜ اظ ٔكطٚثبر اِىّي يب ؾيٍبض يب ٞط ٘ٛٔ زذب٘يبر زيٍطي زاضز، زٚض ٖبزر ٔطثَٛٝ ضا زايطٜ  ٔي وكيس ٚ زض نٛضسي وٝ اظ زذب٘يبر ثٝ غيط اظ ؾيٍبض . زايطٜ ٔي وكيس

 .اؾشفبزٜ ٔي وٙس ٘بْ آٖ ضا ٔي ٘ٛيؿيس

 .وّيٝ ٔٛاضز ثبال ضا ثب ٔساز ٔكىي ٘طْ زايطٜ ثىكيس ظيطا أىبٖ سغييط زض ٔطالجز زٚضٜ اي ثٗسي ثطاي ٞط يه اظ ٔٛاضز طجز قسٜ ٚػٛز زاضز ٚ ثبيس انالح قٛز

  :ًحَُ تىويل تخص هشالثت ّا- 2

 . ؾشٖٛ ثٗسي ؾٗ ؾبِٕٙس زض ٞط ٔطالجز زٚضٜ اي زضع قسٜ اؾز3 زض زٚٔيٗ ؾشٖٛ، اػعاء ٔطالجز ٔكشُٕ ثط اضظيبثي ٚ َجمٝ ثٙسي ٚ سٛنيٝ ٚ زض ،زض اِٚيٗ ؾشٖٛ ايٗ ثرف ٖٙٛاٖ ٔطالجز

زض ايٗ ضزيف دؽ اظ دطؾف اظ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز ٖٛأُ ذُط ٚ ٘كب٘ٝ ٞب، آظٖٔٛ ٞبي سكريهي ضا زض نٛضر ٘يبظ ٔٛضز ثطضؾي لطاض . اِٚيٗ ضزيف اظ ٞط ٔطالجز قبُٔ اضظيبثي ؾبِٕٙس اؾز: اسصياتي

زازٜ ٚ ٘شبيغ آٖ ٞب ضا يٗٙي ٖبُٔ ذُط، ٘كب٘ٝ، يب آظٖٔٛ سكريهي ٔظجز ضا اثشسا ثٝ نٛضر وكيسٖ زايطٜ زٚض ٞط يه اظ ٔٛاضز يبز قسٜ زض ايٗ ضزيف ٚ ؾذؽ ثٝ نٛضر وكيسٖ زايطٜ زٚض وس ٞبي 

 .  ٚاضز ٔي وٙيس"ؾٗ ؾبِٕٙس"ٔطثَٛٝ زض ؾشٖٛ وٙبضي ٕٞيٗ ضزيف ثب ٘بْ 
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ثٙبثطايٗ زض نٛضسي وٝ فٛانُ .  ؾبَ ٔشفبٚر اؾز3 سب 1 زض ظٔبٖ ٔطالجز، ٔطثٌٛ ثٝ ؾٗ ؾبِٕٙس زض ظٔبٖ ا٘ؼبْ ٔطالجز ٞبي زٚضٜ اي اؾز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛٔ ٔطالجز اظ "ؾٗ" ؾشٖٛ ٞبي :1٘ىشٝ 

 . ظٔب٘ي ٔطالجز زٚضٜ اي ثطاي يه ٔطالجز ؾبال٘ٝ ٘يؿز، ؾشٖٛ ٞبي حس فبنُ ثٝ نٛضر ؾشٖٛ ٞبي َٛؾي ضً٘ ٔكرم ٌطزيسٜ وٝ زض ايٗ ؾشٖٛ ٞيچ اَالٖبسي ٘جبيس طجز قٛز

 "فبلس ٔكىُ" ٚ "زض ٔٗطو اثشال"، "ٔكىُ" وس ٔكشُٕ ثط َجمٝ ثٙسي 3 ٚ حساوظط 2زٚٔيٗ ضزيف اظ ٞط ٔطالجز ثٝ َجمٝ ثٙسي ٚ سٛنيٝ اذشهبل يبفشٝ وٝ زاضاي حسالُ : عثمِ تٌذي ٍ تَصيِ

 "ؾٗ"ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ضإٞٙبي آٔٛظقي ٖٙٛاٖ قسٜ َجمٝ ثٙسي ٔطثَٛٝ ضا ا٘شربة ٔي وٙيس ٚ زض ؾشٖٛ  (٘كب٘ٝ ٞب، ٖالئٓ ٚ آظٖٔٛ ٞبي سكريهي)زض ايٗ لؿٕز ثط اؾبؼ اضظيبثي ا٘ؼبْ قسٜ . اؾز

 سٛنيٝ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٞط َجمٝ ثٙسي اظ ٔطالجز زض ػّٛي آٖ ليس قسٜ ٚ قبُٔ اضػبٔ غيط فٛضي، ديٍيطي ٚ ٔطالجز زٚضٜ اي زلز وٙيس. زض ظٔبٖ ٔطالجز    زٚضٜ اي زٚض وس ٔطثَٛٝ ضا زايطٜ ٔي وكيس

 . لطاض ٔي ٌيطز، ثبيس ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس"ٔكىُ"ثُٛض ٔظبَ ٚلشي ؾبِٕٙس زض َجمٝ ثٙسي . اؾز وٝ ثبيس آٖ ضا ا٘ؼبْ زٞيس

 . وٝ فمٍ اظ زٚ َجمٝ سكىيُ قسٜ ا٘س، فبلس ديٍيطي ٞؿشٙس... ثًٗي اظ ٔطالجز ٞب ٔظُ زٔب٘ؽ، ؾمٌٛ، افؿطزٌي، اذشالَ ذٛاة ٚ : 1٘ىشٝ 

 . ٔٛضز ديٍيطي سٛؾٍ غيط دعقه زاضز3ؾبِٕٙس زض ٞط ٔطالجز زٚضٜ اي حساوظط : 2٘ىشٝ 

. سكىيُ قسٜ اؾز وٝ ٞط يه اظ ؾشٖٛ ٞب ؾٗ ؾبِٕٙس ضا زض ظٔبٖ ٔطالجز زٚضٜ اي ٘كبٖ ٔي زٞس"ؾٗ" ؾشٖٛ ثب ٘بْ 3ٕٞبُ٘ٛض وٝ لجالً شوط ٌطزيس ايٗ ثرف اظ : صهاى هشالثت دٍسُ اي -3

... وٝ ؾبِٕٙس ؾبال٘ٝ ٔطالجز ٔي قٛز ؾشٖٛ َٛؾي ضً٘ ٘ساض٘س ٚ ٔطالجز ٞبيي ٔظُ اذشالالر فكبضذٖٛ، زيبثز، دٛوي اؾشرٛاٖ ٚ ... ٔطالجز ٞبيي ٔظُ سغصيٝ، افؿطزٌي، اذشالَ ذٛاة، ؾمٌٛ ٚ 

- زلز وٙيس ؾبِي وٝ زض آٖ ٔطالجز زٚضٜ اي اضايٝ ٕ٘ي قٛز ثٝ ضً٘ َٛؾي زض فطْ ٔطالجز زيسٜ ٔي.  ؾبَ يه ثبض ؾبِٕٙس ٔطالجز زٚضٜ اي ٔي قٛز، زاضاي ؾشٖٛ ٞبي َٛؾي ضً٘ ٞؿشٙس3وٝ ٞط 

 . قٛز ٚ ٘جبيس ٞيچ وسي زض آٖ ٚاضز قٛز

زض اثشسا قٕب ثٝ . ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٌفشٝ قس ايٗ فطْ اظ زٚ لؿٕز دعقه ٚ غيط دعقه يٗٙي وبضقٙبؼ ٚ وبضزاٖ زض ؾُح قٟط ٚ ثٟٛضظ زض ؾُح ضٚؾشب سكىيُ ٌطزيسٜ اؾز: پضضه ٍ غيش پضضه -4

ٖٙٛاٖ سيٓ غيط دعقه وٝ اِٚيٗ ؾُح سٕبؼ ثب ؾبِٕٙس ضا سكىيُ ٔي زٞيس لؿٕز ٔطثٌٛ ثٝ ذٛز ضا يٗٙي ثرف غيط دعقه ضا سىٕيُ ٔي وٙيس ٚ دؽ اظ سىٕيُ ايٗ فطْ زض نٛضر ٘يبظ ؾبِٕٙس ضا ثٝ 

 . دعقه اضػبٔ غيط فٛضي ٔي زٞيس ٚ فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي سىٕيُ قسٜ ضا ثٝ ٕٞطاٜ ؾبِٕٙس ثطاي دعقه اضؾبَ ٔي وٙيس

 :هَاسد صيش سا دلت وٌيذ

َجمٝ ثٙسي ؾبِٕٙس زض ؾُح دعقه ثط اؾبؼ ػٕٕ ثٙسي اضظيبثي ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ سٛؾٍ ... زض سٗسازي اظ ٔطالجز ٞب اظ لجيُ احشٕبَ اثشال ثٝ ثيٕبضي ٞبي لّجي ٚ ٖطٚلي، دٛوي اؾشرٛاٖ ٚ  .1

ظٔب٘ي وٝ ؾبِٕٙس سٕبيُ ثٝ ا٘ؼبْ آظٔبيف سٗييٗ سطاوٓ اؾشرٛاٖ ٘ساضز، َجمٝ ثٙسي زض ؾُح دعقه وبٔالً . دعقه ٚ غيط دعقه ا٘ؼبْ ٔي قٛز ثٝ ٚيػٜ زض ٔٛضزي ٔظُ اضظيبثي دٛوي اؾشرٛاٖ

 .ثط اؾبؼ اضظيبثي ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ سٛؾٍ غيط دعقه ذٛاٞس ثٛز، ِصا زلز ُٖٕ زض ؾُح غيط دعقه زض ٔٛاضز يبز قسٜ اظ إٞيز ثباليي ثطذٛضزاض اؾز

 

 الضاهي است وِ تواهي سالوٌذاى تشاي تىويل فشم هشالثت دٍسُ اي دّاى ٍ دًذاى تِ ٍاحذ سالهت دّاى ٍ دًذاى هشوض اسجاع غيش فَسي ضًَذ ٍ اعالػات  .2

 .هشتَعِ ًيض دس اختياس ضوا لشاس گيشد
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 فشم پسخَساًذ

......................دعقه ٔشرهم    / ثيٕبضؾشبٖ/ ٔطوع ثٟساقشي زضٔب٘ي: اظ   

......................ٔطوع ثٟساقشي زضٔب٘ي  / دبيٍبٜ  ثٟساقشي/ ذب٘ٝ ثٟساقز: ثٝ  

 ٕٞىبض اضػٕٙس ثب ؾالْ

/ ثب ٚيٗيز ليس قسٜ زض فطْ اضػبٔ زض ٔطوع............... ثيٕبض زض سبضيد 

 دصيطـ ٚ اضظيبثي ٚ ٔٗبيٙٝ قس ٚ سكريم ٞبي......................ثيٕبضؾشبٖ

 ............................................................................................................... 

 .ثطاي ٚي زازٜ قس................................................................................... 

 :الظْ اؾز ثطاي ٚي

  ٔبٜ ثطاي ثيٕبضي ٞبي3ديٍيطي زض ٞط ٔبٜ ٚ اضػبٔ دؽ اظ 

............................................................................................................... 

  ثطاي ثيٕبضي ٞبي  ٔب6ٜ ٔبٜ ٚ اضػبٔ دؽ اظ 3ديٍيطي ٞط 

...............................................................................................................

  ثطاي ثيٕبضي ٞبي  ٔبٜ ٚ اضػبٔ دؽ اظ يه ؾب6َديٍيطي ٞط 

............................................................................................................... 

  ؾبَ ثٗس ثطاي ثيٕبضي ٞبي 3ٔطالجز زٚضٜ اي يه يب 

...............................................................................................................

/ ثب سكريم ٞبي فٛق سطذيم...................... ثيٕبض زض سبضيد . ا٘ؼبْ قٛز

 .اضػبٔ قس

 

:                                  ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي دؿرٛضا٘س زٞٙسٜ  

   :  ؾٕز

 فشم اسجاع 

..../..../.....                                           سبضيد اضػبٔ ........... ........................ قٕبضٜ سٝ ثطي .........................    قٕبضٜ دطٚ٘سٜ 

 ............................................................  دبيٍبٜ ثٟساقشي/ ٔطوع ثٟساقشي زضٔب٘ي/ ذب٘ٝ ثٟساقز : اظ 

 ...............................................................دعقه ٔشرهم/ ثيٕبضؾشبٖ / ٔطوع ثٟساقشي زضٔب٘ي : ثٝ 

 ............................ ؾٗ ....................................   ثيٕبض ثب  ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ، ٕٞىبض اضػٕٙس  ثب ؾالْ

 :تا ًطاًِ ّا ٍ ػالين

نجح ظٚزسط - ثي حٛنٍّي/غٓ- وبٞف قٙٛايي-وبٞف ثيٙبيي- وبٞف ٚظٖ ٘بذٛاؾشٝ- وبٞف اقشٟب

سىطض - ثيساض قسٖ ٞبي قجب٘ٝ/ ٔكىُ ثٝ ذٛاة ضفشٗ/ قت زيطسط ثٝ ضذشرٛاة ضفشٗ/اظذٛاة ثيساض قسٖ

  ٞفش2ٝؾطفٝ ثيف اظ - احؿبؼ ٘بٌٟب٘ي ٚ ضيعـ ازضاض/ٔرشُ قسٖ ػطيبٖ ازضاض/قت ازضاضي/ ازضاض

 :ٍ ػَاهل خغش 

-ٔهطف وٛضسٖٛ- ٚضظـ ٘بٔؿشٕط- زذب٘يبر- الغطي- چبلي- دبييHDLٗ-  ثبالLDL-فكبضذٖٛ ثبال 

سٕبؼ ثب فطز ٔجشال ثٝ -ٖسْ سٛا٘بيي  ا٘ؼبْ وبض ٞبي ضٚظا٘ٝ- افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي- ؾمٌٛ- يجٛؾز

 حؿبؾيز قسيس ثٝ ٚاوؿٗ-ؾُ

 :غيش عثيؼي/ ٍ آصهَى ّاي تطخيصي هثثت 

 ذٍّ  اؾٕيط ذٍّ ٔظجز -حطوز/ سٗبزَ زض ٚيٗيز طبثز- يبزآٚضي- شٞٗ ؾذبضي- اؾشطؼ - ٘ؼٛا

 تيواسي ّاي / ٍ ساتمِ تيواسي 

- قىؿشٍي/ دٛوي اؾشرٛاٖ-اذشالَ لٙسذٖٛ ٘بقشب/زيبثز-ثيٕبضي وّيٝ-ؾىشٝ ٔغعي-ؾىشٝ لّجي/آ٘ػيٗ

 زٞبٖ ٚ ز٘ساٖ  - فّغ قسيس

 ٍ دسهاى ّاي

 

 .ذٛاٞكٕٙس اؾز ٘شيؼٝ وبض ضا دؽ اظ زضع زض فطْ دؿرٛضا٘س ثٝ ٔجسأ ٖٛزر زٞيس. ٔٗطفي ٔي ٌطزز

          :                           ؾٕز:                                                         ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي  اضػبٔ زٞٙسٜ 

تِ تشي فشم "

"اسجاع  

:ًام ٍ ًام خاًَادگي  

   ...........................

: سي سالوٌذ

..............................

:ػلت اسجاع  

.............................. 

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

............... 

 :تاسيخ اسجاع

 .............................. 

:    ضواسُ تِ تشي

.............................. 

 ضواسُ پشًٍذُ

..............................

ايي تِ تشي : تَجِ 

دس هثذأ تايگاًي هي 

 .گشدد
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 ساٌّواي تىويل فشم اسجاع 

 : ؾشٖٛ ٔؼعا سكىيُ ٌطزيسٜ اؾز3ايٗ فطْ اظ 

  ٔسٝ ثطي فطْ اضػب 

 ٔفطْ اضػب 

 فطْ دؿرٛضا٘س 

ايٗ زلز وٙيس . زض ازأٝ ّٖز يب ُّٖ اضػبٔ ٚ سبضيد اضػبٔ ٚ قٕبضٜ دطٚ٘سٜ ضا ٘يع زضع ٔي ٕ٘بييس. زض ايٗ فطْ اثشسا ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ٚ ؾٗ ؾبِٕٙس ضا ٚاضز ٔي وٙيس: تِ تشي فشم اسجاع (الف

 .زض نٛضر زضيبفز ٘ىطزٖ فطْ دؿرٛضا٘س اظ دعقه ٔطوع ٔي سٛا٘يس آٖ ضا ديٍيطي وٙيس قٕبضٜ سٝ ثطي ضا ثٝ نٛضر زؾشي ٚاضز ٔي وٙيس ٚ

فطْ اضػبٔ ٚ دؿرٛضا٘س ثٝ نٛضر زؾشٝ چه آٔبزٜ ٌطزيسٜ ٚ قٕب دؽ اظ سىٕيُ فطْ اضػبٔ، آٖ ضا اظ سٝ ثطي فطْ اضػبٔ اظ ٔحُ ٘مُٝ چيٗ ػسا ٔي وٙيس ٚ فطْ اضػبٔ ٚ دؿرٛضا٘س ضا ثٝ ؾبِٕٙس   

 .سٝ ثطي ٕٞيكٝ زض زفشطچٝ ثبلي ٔي ٔب٘س.  فطْ دؿرٛضا٘س سىٕيُ قسٜ ضا ٘عز قٕب ثيبٚضز،ٔي زٞيس ٚ اظ ؾبِٕٙس يب ٕٞطاٜ ٚي ٔي ذٛاٞيس وٝ زض نٛضر سٛنيٝ دعقه

 : فشم اسجاع (ب

اثشسا قٕبضٜ دطٚ٘سٜ ذب٘ٛاض ؾبِٕٙس ضا زض ٔحُ ٔرهٛل زضع ٔي ٕ٘بييس ٚ ؾذؽ زض لؿٕشي وٝ قٕبضٜ سٝ ثطي ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز قٕبضٜ زؾشي سٝ ثطي ضا ٚاضز ٔي وٙيس ٚ سبضيد اضػبٔ ضا  .1

 .ٔي ٘ٛيؿيس

 .  زٚض ٌعيٙٝ ذب٘ٝ ثٟساقز يب دبيٍبٜ ثٟساقشي ضا ثط حؿت ايٗ وٝ ؾبِٕٙس اظ وساْ يه اظ ايٗ ٔحُ ٞب اضػبٔ ٔي قٛز، زايطٜ وكيسٜ ٚ ٘بْ ٚاحس ثٟساقشي ضا  ٚاضز ٔي وٙيس"اص"زض لؿٕز  .2

 .زٚض ٌعيٙٝ ٔطوع ثٟساقشي زضٔب٘ي ضا زايطٜ وكيسٜ ٚ ٘بْ آٖ ضا  ٚاضز ٔي وٙيس"تِ"زض لؿٕز  .3

 .زض لؿٕز ثٗسي ٔكرهبر ؾبِٕٙس قبُٔ ٘بْ، ٘بْ ذب٘ٛازٌي ٚ ؾٗ ضا ٚاضز ٔي وٙيس .4

زٚض سؿز ٞبي غيشعثيؼي /  آصهَى ّاي تطخيصي هثثت  زٚض ٖٛأُ ذُط ٚ زض لؿٕز ػَاهل خغش زٚض ٘كب ٘ٝ ٚ ٖاليٕي ٚ زض لؿٕز "تا ًطاًِ ّا ٍ ػالئن "زض لؿٕز  .5

وٝ زض ؾبِٕٙس ٚػٛز زاضز ضا ثب زايطٜ وكيسٖ ٔكرم ٔي وٙيس ٚ زض ا٘شٟبي  زٚض ثيٕبضي ٞب ٚ يب ؾبثمٝ ثيٕبضي ٞبييساتمِ تيواسي  ٍ تيواسي ّا سكريهي ٔظجز يب غيط َجيٗي ٚ زض لؿٕز 

ثٝ ؾبِٕٙس ثطي اضػبٔ ٔكشُٕ ثط فطْ دؿرٛضا٘س ضا ثسٞيس ٚ ٚي ضا زض ظٔيٙٝ ٔحُ اضػبٔ ٚ ثطٌكز فطْ دؿرٛضا٘س سىٕيُ قسٜ . ؾشٖٛ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ٚ ؾٕز ذٛز ضا ٘ٛقشٝ ٚ أًب وٙيس

 .لؿٕز زضٔبٖ ٔطثٌٛ ثٝ دعقه اؾز. ضإٞٙبيي وٙيس

 (خيلي هْن) دلت وٌيذ

 . تشاي ّش سالوٌذ دٍ تشي اسجاع تغَس جذاگاًِ جْت دًذاًپضضه ٍ پضضه تىويل وٌيذ -1

  . الضاهي است وِ تَصيِ ّاي هٌذسج دس فشم پسخَساًذ سا وِ تَسظ پضضه تىويل ٍ  ًضد ضوا اسسال ضذُ است، تغَس واهل اًجام دّيذ -2
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 فشم پيگيشي

 ............................................قٕبضٜ ذب٘ٛاض.............................................       ذب٘ٝ ثٟساقز / دبيٍبٜ ثٟساقشي/ ٔطوع ثٟساقشي زضٔب٘ي

 .............................................................................................................آزضؼ ٚ قٕبضٜ سّفٗ  ............................        ؾٗ.............................................................    ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي

سبضيد ديٍيطي  ٘يبظ ثٝ ديٍيطي ٘يبظ ثٝ اضػبٔ ٘شيؼٝ ديٍيطي السأبر ديٍيطي ّٖز ديٍيطي سبضيد ٔطاػٗٝ

 زاضز ٘ساضز زاضز ٘ساضز ثسسط ثسٖٚ سغييط ثٟشط ثٗسي

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 .............................................................ؾٕز................................................             أًبء.................................................................                                  ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي سىٕيُ وٙٙسٜ فطْ
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 دستَسالؼول فشم پيگيشي سالوٌذ 

فطْ ديٍيطي ؾبِٕٙس ثطاي ٔٛاضزي اؾز وٝ قٕب ٔساذّٝ اي اظ لجيُ انالح قيٜٛ ظ٘سٌي ضا ثطاي ؾبِٕٙس قطٚٔ وطزٜ ايس ٚ ٔي ذٛاٞيس دؽ اظ ٔسر ظٔبٖ الظْ ثسا٘يس وٝ سٛنيٝ ٞب اضائٝ قسٜ چٝ 

 .ِصا ؾبِٕٙس ثبيس زض ظٔبٖ ٞبي ٔمطض  ثط اؾبؼ ضإٞٙبي آٔٛظقي وٝ قٕب ثطاي ٚي ٔٗيٗ ٔي وٙيس ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ ٕ٘بيس. سأطيطي زض ثٟجٛز ٚيٗيز ؾبِٕٙس زاقشٝ اؾز

طجز ٔطالجز ٞبي . ُّٕٔ ؾبظيس سب ثطاي ٔطالجز ٞبي ديٍيطي ثٝ ٘عز قٕب ٔطاػٗٝ ٕ٘بيس (....آزضؼ، سّفٗ، ضاثٍ ؾالٔز ٚ )زض نٛضر ٖسْ ٔطاػٗٝ ؾبِٕٙس زض ظٔبٖ ٔمطض، ثبيس ٚي ضا ثٝ ٞط ضٚـ ٕٔىٗ 

 . ديٍيطي ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب ٚيٗيز لجّي ؾبِٕٙس ثٝ قٕب وٕه ٔي وٙس سب زض ثٟجٛز ٚيٗيز ؾالٔز ؾبِٕٙس ٔٛفك سط ُٖٕ وٙيس

ؾذؽ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ٚ ؾٗ ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٕٞطاٜ . زض اثشساي فطْ، اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ٘بْ ٔطوع ثٟساقشي زضٔب٘ي، ذب٘ٝ ثٟساقز يب دبيٍبٜ ثٟساقشي اضائٝ وٙٙسٜ ٔطالجز ٞب ٚ قٕبضٜ ذب٘ٛاض ضا طجز وٙيس

 : ؾشٖٛ ثٝ قطح ظيط سكىيُ قسٜ اؾز7فطْ ديٍيطي اظ . آزضؼ ٚ قٕبضٜ سٕبؼ ٚي ضا ٚاضز ٕ٘بييس

ثٙبثطايٗ سبضيري وٝ زض ايٗ ؾشٖٛ طجز ٔي .  سبضيري ضا وٝ ؾبِٕٙس ثطاي ٔطالجز زٚضٜ اي ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ وطزٜ ثٝ ضٚظ ، ٔبٜ ٚ ؾبَ ٚاضز ٔي وٙيس"سبضيد ٔطاػٗٝ"زض ؾشٖٛ اَٚ سحز ٖٙٛاٖ  .1

 .  ٚاضز ٔي قٛز2/4/87 ٘يع "سبضيد ٔطاػٗٝ" اؾز زض ؾشٖٛ 2/4/87ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ اٌط سبضيد سىٕيُ فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي . ٌطزز ثب سبضيد سىٕيُ فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي ُٔبثمز زاضز

 ٚاضز ٔي ٌطزز ثبيس ٔمبيؿٝ قٛز ٚ ٔطاػٗٝ ثٝ ٔٛلٕ ٚ يب ٖسْ ٔطاػٗٝ "سبضيد ديٍيطي ثٗسي" سبضيد ٞبي ٔطاػٗبر ثٗسي وٝ زض ايٗ ؾشٖٛ ٚاضز ٔي قٛز ثب سبضيد ٞبي ديٍيطي وٝ زض ؾشٖٛ دلت وٌيذ

 ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ ٔي وٙس، ايٗ سبضيد زض زٚٔيٗ ضزيف ثٗسي ايٗ ؾشٖٛ ٚاضز ٔي قٛز ٚ ثب 5/5/87ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زض ٔطاػٗٝ ثٗسي ثطاي ديٍيطي زض سبضيد . ثٝ ٔٛلٕ اظ آٖ اؾشٙشبع قٛز

 ضٚظ سأذيط ثٝ ٘عز قٕب 3زض ايٗ ٔظبَ ٔكرم ٔي قٛز وٝ ؾبِٕٙس ثب .  طجز قسٜ ٚ ثبيس ٔطاػٗٝ ٔي وطزٜ ٔمبيؿٝ ٔي قٛز2/5/87 وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ "سبضيد ديٍيطي ثٗسي"سبضيد زضع قسٜ زض ؾشٖٛ 

 . ٔطاػٗٝ وطزٜ اؾز زض ايٗ قطايٍ ّٖز سأذيط ػؿشؼٛ سب اظ سأذيط زض ٔطاػٗبر ثٗسي زض نٛضر أىبٖ ديكٍيطي قٛز

 . ثبيس زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛ٘س5/5/87 سبضيد ٞبي ديٍيطي ثٗسي ضا ثط اؾبؼ سبضيد ٔطاػٗٝ ٕٞبٖ ضٚظ يٗٙي ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ اظ سبضيد :1٘ىشٝ 

ثٙبثطايٗ زض ٔمبثُ يه سبضيد ٔطاػٗٝ ٔي سٛا٘س . زض ايٗ ؾشٖٛ زض ٞط ضزيف فمٍ يه ّٖز ديٍيطي ليس ٔي ٌطزز.  ٔطثٌٛ ثٝ ّٖز يب ُّٖ ديٍيطي اؾز"ّٖز ديٍيطي"زٚٔيٗ ؾشٖٛ ثب ٘بْ  .2

 ٚاضز  2/4/87 ٕٞيٗ سبضيد يٗٙي "سبضيد ٔطاػٗٝ" سىٕيُ قسٜ اؾز، زض ؾشٖٛ 2/4/87ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ؾبِٕٙسي وٝ ثطاي ٚي فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي زض سبضيد . چٙسيٗ ضزيف ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌيطز

 فكبضذٖٛ ثبال، زض ضزيف ثٗسي اثشال ثٝ چبلي ٚ زض ضزيف ؾْٛ اثشال ثٝ ؾُ ٚاضز ٔي قٛز ٚ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ زض اِٚيٗ ٔطالجز زٚضٜ " ّٖز ديٍيطي"ٔي قٛز ٚ زض اِٚيٗ ضزيف اظ ؾشٖٛ زْٚ ثب ٘بْ 

 .اي ايٗ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ديٍيطي زض ظٔيٙٝ ٞبي فكبضذٖٛ، اثشال ثٝ چبلي ٚ ؾُ زاضز

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زض ضزيف ٔمبثُ زض ٔٗطو اثشال ثٝ فكبضذٖٛ ثبال، .  ٔطالجز ٞب ٚ سٛنيٝ ٞب اضايٝ قسٜ زض ذهٛل ٔٛضز ديٍيطي ضا ٚاضز وٙيس"السأبر ديٍيطي"زض ؾشٖٛ ؾْٛ، سحز ٖٙٛاٖ  .3

 ضا ٚاضز ٔي "ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي اظ ذٍّ" ٚ زض ضزيف ٔمبثُ ؾُ " ٚ سٛنيٝ ٞبي سغصيٝ اي ٚ فٗبِيز ٞبي ثس٘ي الظ28ْ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي "سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ زض ضزيف ٔمبثُ اثشال ثٝ چبلي

 . وٙيس

 .  ٔبٜ ٚ ثطاي چبلي ٚ ؾُ يه ٔبٜ ثٗس اظ ٔطالجز زٚضٜ اي ٔطاػٗٝ ٔي وٙس3 ؾبِٕٙس ثطاي ديٍيطي فكبضذٖٛ ثبال زلز وٙيس
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ثب سٛػٝ ثٝ اضظيبثي ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ ثطاي ؾبِٕٙس، ٚيٗيز ٔٛػٛز ٚي ضا زض .   اؾز"ثسسط" ٚ "ثسٖٚ سغييط"، "ثٟشط" ظيط ؾشٖٛ ثب ٘بْ ٞبي 3 زاضاي "٘شيؼٝ ديٍيطي"ؾشٖٛ چٟبضْ سحز ٖٙٛاٖ  .4

 ٔيّيٕشط ػيٜٛ اؾز زض ؾشٖٛ ثٟشط 120 ٚ زض ٔطالجز ديٍيطي 130ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زض ٔٛضز ديٍيطي فكبضذٖٛ ثبال چٙب٘چٝ فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ لجّي ؾبِٕٙس .  ؾشٖٛ ٚاضز وٙيس3يىي اظ ايٗ 

 . ثبقس زض ؾشٖٛ ثسٖٚ سغييط ٖالٔز ٌصاضي ٔي وٙيس28ٖالٔز ٔي ظ٘يس ٚ زض نٛضسي وٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس 

ٖالٔز ٌصاضي زض ٞط يه اظ ايٗ ؾشٖٛ ٞب ٌٔٙٛ ثٝ ٘شيؼٝ ديٍيطي اؾز ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ثطاي .  سكىيُ قسٜ اؾز"٘ساضز" ٚ "زاضز" اظ زٚ ظيط ؾشٖٛ "٘يبظ ثٝ اضػبٔ"ؾشٖٛ دٙؼٓ سحز ٖٙٛاٖ  .5

زض نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ .  ٖالٔز ظزٜ ٔي قٛ٘س"٘ساضز"فكبضذٖٛ ثبال وٝ ٚيٗيز ؾبِٕٙس ثٟشط قسٜ ٚ يب ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٝ ٚيٗيز ؾبِٕٙس ثسٖٚ سغييط ثٛزٜ ٞط زٚ زض ؾشٖٛ 

 . ٖالٔز ٔي ظ٘يس"زاضز" ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ضؾيسٜ ثبقس زض ؾشٖٛ 140ؾبِٕٙس ثٝ 

ٖالٔز ٌصاضي زض ٞط يه اظ ايٗ ؾشٖٛ ٞب ٔكبثٝ ؾشٖٛ لجّي ٌٔٙٛ ثٝ ٘شيؼٝ ديٍيطي .  سكىيُ قسٜ اؾز"٘ساضز" ٚ "زاضز" ٘يع اظ زٚ ظيط ؾشٖٛ "٘يبظ ثٝ ديٍيطي"ؾشٖٛ قكٓ سحز ٖٙٛاٖ  .6

 ٖالٔز ظزٜ ٔي قٛ٘س ٚ زض "زاضز"اؾز ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ثطاي فكبضذٖٛ ثبال وٝ ٚيٗيز ؾبِٕٙس ثٟشط قسٜ ٚ يب ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٝ ٚيٗيز ؾبِٕٙس ثسٖٚ سغييط ثٛزٜ ٞط زٚ ٔٛضز زض ؾشٖٛ 

 ؾبِٕٙس زض ٔطاػٗبر ديٍيطي، ثط اؾبؼ ٘شيؼٝ ديٍيطي يب اضػبٔ دلت وٌيذ.  ٖالٔز ٔي ظ٘يس"٘ساضز" ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ضؾيسٜ ثبقس زض ؾشٖٛ 140نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ ٔبوعيٕٓ ؾبِٕٙس ثٝ 

 . ٔي قٛز يب سحز ٔطالجز ٞبي ديٍيطي لطاض ٔي ٌيطز

ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زض ٔمبثُ ضزيف فكبضذٖٛ ثبال .  زض ٔمبثُ ٞط يه اظ ُّٖ ديٍيطي ثط اؾبؼ ضإٞٙبي آٔٛظقي سبضيد ٔطاػٗٝ ثٗسي ٚاضز ٔي ٌطزز" سبضيد ديٍيطي ثٗسي"زض ؾشٖٛ ٞفشٓ ثب ٘بْ  .7

 ؾشٖٛ ايٗ فطْ ثب 3 زض ظٔبٖ ا٘ؼبْ ٔطالجز زٚضٜ اي، فمٍ دلت وٌيذ.  ليس ٔي ٌطزز2/5/87  ٚ زض زٚٔيٗ ٚ ؾٛٔيٗ ضزيف زض ٔمبثُ ضزيف ٞبي اثشال ثٝ چبلي ٚ ؾُ سبضيد 2/7/87سبضيد 

٘بْ ٞبي سبضيد ٔطاػٗٝ، ّٖز ديٍيطي ٚ سبضيد ديٍيطي ثٗسي سىٕيُ ٔي ٌطزز ِٚي زض ٔطاػٗبر ثٗسي وٝ ؾبِٕٙس ثٝ ّٖز ديٍيطي ٔطاػٗٝ ٔي وٙس زض ٔمبثُ ٞط ّٖز ديٍيطي سٕبٔي ضزيف 

 .ٞب سىٕيُ ٔي قٛ٘س

 .زض دبيبٖ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ٚ ؾٕز ذٛز ضا ثٝ ٖٙٛاٖ سىٕيُ وٙٙسٜ فطْ ٚاضز وطزٜ ٚ فطْ ضا أًبء وٙيس .8

 :دلت وٌيذ

 سبضيد ٞبي ديٍيطي ؾبِٕٙساٖ ٘يبظٔٙس ديٍيطي ضا زض يه زفشط سبضيد زاض ٚاضز وٙيس سب ثسا٘يس ثطاي ٞط ضٚظ چٝ وؿب٘ي ثبيس ديٍيطي قٛ٘س . 

 فطْ ديٍيطي فمٍ سٛؾٍ غيط دعقه سىٕيُ ٔي قٛز ٚ دعقه اظ ػسَٚ ٔطاػٗبر ثطاي ديٍيطي ؾبِٕٙساٖ ٘يبظٔٙس ثٝ ديٍيطي اؾشفبزٜ ٔي وٙس. 
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