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 ديؾگفشبر

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

 . ثطؾس% 24.9 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 1992زض ؾبَ . ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق ٔي ثبيؿز ثٝ فىط ثطذٛضز نحيح ثب دسيسٜ ؾبِٕٙسي ٚ سأٔيٗ ٘يبظٞبي ٕٞٝ ػب٘جٝ ػٕٗيز ضٚظ افعٖٚ ؾبِٕٙساٖ زض وكٛضٔبٖ ثبقيٓ

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

 :اؾز

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

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

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

 . زض اضايٝ ثرف ٖٕسٜ ٔطالجز اظ ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ زض وكٛض ٞبي ًٖٛ ثب سأويس ثط ػٕٗيز ضٚؾشبييPHCقٙبؾبيي ٘مف  .4
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 ثطاي وكٛض ٞبي ُٔٙمٝ ٔسيشطا٘ٝ قطلي زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز ٚ ثط٘بٔٝ ُٖٕ آٖ ثط اؾبؼ ؾٝ 2021 سب 2002 ثٝ ضٚظ ٚ ػسيس ٌطزيس ٚ ثطاي زٚ زٞٝ يٗٙي ؾبَ ٞبي 2002ايٗ اؾشطاسػي زض ؾبَ 

 :انُ 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 ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌيطز

ٚ  (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 ثطاي ٔطالجز اظ ؾالٔز ؾبِٕٙسي ٔٛضز ٘يبظ اؾز وٝ ثٝ قطح ظيط ٔس ٘ٓط لطاض ٌيطز

 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، ٔٛؾؿبر 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 ٚ اضسمب 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 ٔٛاضز ظيط اؾز

 :َطاحي ثط٘بٔٝ ٞبي 

 ثٟجٛز قيٜٛ ظ٘سٌي زض زٚضٜ ؾبِٕٙسي .1

 ٔطالجز ٞبي ازغبْ يبفشٝ ٚ ػبٕٔ ؾبِٕٙساٖ  .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 سٕبٔي 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 ٌبٔي  ٔٛطط زض ضفٕ ايٗ ٔكىُ ثبقس

اظ ٖٛأُ ٟٔٓ زض سأٔيٗ ؾالٔز ؾبِٕٙساٖ سمٛيز ٖكك ٚ ٔٛزر 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 اضايٝ 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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 وليبر: 1ثخؼ

 سؼزيف

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 ٞبي وكٛضي - ثط٘بٔٝديٍيطي ٞ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، اذشالالر سغصيٝ اي ٚ ايٕٗ ؾبظي آٔٛظـ زازٜ ٔي قٛز ٚ ٖالٜٚ ثط ضٚـ ٞبي 

ثُٛض ذالنٝ زض ايٗ ٔؼٕٖٛٝ قٕب ٘حٜٛ اؾشفبزٜ ٚ وبض ثب ضإٞٙبي ٔطالجز ٞبي ازغبْ يبفشٝ ٚ ػبٕٔ ؾبِٕٙسي ضا فطا . سكريهي ٚ زضٔب٘ي ؾبزٜ  ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞب ٘يع ٖٙٛاٖ قسٜ اؾز

 . ذٛاٞيس ٌطفز

 اصَل ولي

چطذٝ وبض ظيط .  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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞعيٙٝ اططثرف اؾز؟

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

 

 ثيٕبضي ٔساذّٝ دصيط اؾز؟

 آيب سبٔيٗ اٖشجبض قسٜ اؾز؟

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 ؾبِٕٙساٖ ٚيػٜ دعقه ٚ غيط دعقه َطاحي ٌطزيسٜ اؾز

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

 .اؾبؼ ضإٞٙبي آٔٛظقي ثٝ ٘عز قٕب اضػبٔ ٔي قٛز

زض دبيبٖ اضايٝ ٔطالجز ٞب چٙب٘چٝ ثطاي ؾبِٕٙس احشٕبَ اثشال ثٝ يه ٚ يب چٙس ثيٕبضي ٚػٛز زاقشٝ ثبقس وٝ ٘يبظ ثٝ ذسٔبر سرههي ثط اؾبؼ ضإٞٙبي آٔٛظقي ؾبِٕٙس زاقشٝ ثبقس اظ ٔطالجز ٞبي ؾُح 

ثبالسط ثٟطٜ ٔٙس ٔي ٌطزز ٚ زض چطذٝ اضػبٔ لطاض ٔي ٌيطز ٚ چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ ثيٕبضي ثبقس وٝ ٘يبظ ثٝ ذسٔبر ٚ ٔطالجز ٞبي ؾالٔشي قٕب زاقشٝ ثبقس زض چطذٝ ٔطالجز ٞبي ديٍيطي لطاض ٔي 

 .ٌيطز زض غيط ايٗ نٛضر زض چطذٝ ٔطالجز ٞبي زٚضٜ اي لطاض ٔي ٌيطز

 چزخِ وبر ولي هزالجز اس عبلوٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ؾبِٕٙس ثس٘جبَ غطثبٍِطي ٚ قٙبؾبيي ظٚزضؼ ثيٕبضي ٞب سٛؾٍ سيٓ غيط دعقه ثب احشٕبَ اثشال ثٝ ثيٕبضي ثٝ ٘عز دعقه اضػبٔ ٔي قٛز

 

 ثّي

ؾبِٕٙس ثيٕبض ٘يؿز ٚ ٘يبظ ثٝ ٔطالجز  

 .زٚضٜ اي زاضز

ؾبِٕٙس ثيٕبض اؾز ٚ ٘يبظ ثٝ اضػبٔ 

 .يب ٔطالجز ٞبي ٚيػٜ زاضز

 

 آيب ؾبِٕٙس ثيٕبض اؾز؟

 ٔطالجز ٞبي ٔط ثٌٛ ثٝ ثيٕبضي احشٕبِي ؾبِٕٙس ضا ثط اؾبؼ ضإٞٙبي آٔٛظقي ٔطالجز ٞبي ٚيػٜ دعقه ثطاي ؾبِٕٙس اضػبٖي اضايٝ وٙيس

 ذيط
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 هزالجز ّبي ادغبم يبفشِ عبلوٌذ: 2ثخؼ

 اجشاء جذٍل راٌّوبي هزالجز ّبي ادغبم يبفشِ عبلوٌذ 

 :ػسَٚ ضإٞٙبي ٔطالجز ٞب اظ اػعاء ظيط سكىيُ يبفشٝ اؾز

 اضظيبثي .1

 َجمٝ ثٙسي .2

 سٛنيٝ  .3

 ػٕٕ ثٙسي ٖٛأُ ذُط ٚ ٘كب٘ٝ ٞبي ثيٕبضي ٚ آظٖٔٛ ٞبي سكريهي ا٘ؼبْ قسٜ ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٔي ٌيطز ٚ زض نٛضر ٘يبظ اظ السأبر سكريهي يب ٔٗبيٙبر ػبٕٔ سط ثطاي ارسيبثي،زض لؿٕز 

 .ؾبِٕٙس اؾشفبزٜ ٔي ٌطزز

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

لطاض ٔي ٌيطز ٚ زض  " هؾىل يب ثيوبري "زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زاضاي ٘كب٘ٝ ٚ ٖالٔز ثيٕبضي اؾز وٝ ذُط ػسي ٘ساضز ِٚي ٘يبظ  ثٝ زضيبفز ذسٔبر سرههي ٚ اضػبٔ زاضز، زض َجمٝ ثٙسي 

در هؼزض "چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي ٘كب٘ٝ ٚ ٖالٔز ثيٕبضي ٚ يب ٖبُٔ ذُطي اؾز وٝ ٘يبظ ثٝ ذسٔبر سرههي ٚ اضػبٔ ٘ساضز، زض َجمٝ ثٙسي . ػسَٚ َجمٝ ثٙسي ثٝ ضً٘ نٛضسي زيسٜ ٔي قٛز

 فبلذ هؾىل يب ثيوبري "چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس فبلس ٘كب٘ٝ ٚ ٖالٔز ثيٕبضي ٚ ٖبُٔ ذُط اؾز، زض َجمٝ ثٙسي . لطاض ٔي ٌيطز وٝ زض ػسَٚ َجمٝ ثٙسي ثٝ ضً٘ ظضز ٔكبٞسٜ ٔي ٌطزز "اثشال ثِ ثيوبري 

  .ٔي ٌيطز ٚ زض ػسَٚ َجمٝ ثٙسي ثٝ ضً٘ ؾجع ٕ٘بيبٖ اؾز لطاض "

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

 . لطاض ٔي ٌيطز، اضػبٔ غيط فٛضي ثٝ دعقه ٔشرهم ٚ آٔٛظـ ٞبي الظْ ٚ ٔطسجٍ اؾز " هؾىل يب ثيوبري "سٛنيٝ الظْ ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ زض َجمٝ ثٙسي - 1

 لطاض ٔي ٌيطز، اضايٝ ٔطالجز ٞبي ٚيػٜ زض ديٍيطي ٞب، زضٔبٖ زاضٚيي يب غيط زاضٚيي ٚ آٔٛظـ اؾز وٝ ثٝ ضً٘ "در هؼزض اثشال ثِ ثيوبري"سٛنيٝ الظْ ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ زض َجمٝ ثٙسي - 2

 .ظضز زيسٜ ٔي قٛز

لطاض ٔي ٌيطز، سكٛيك ؾبِٕٙس ثٝ ٔطاػٗٝ ثٝ ٔٛلٕ ثطاي زضيبفز ٔطالجز ٞبي زٚضٜ اي ٚ اضايٝ آٔٛظـ ٞبي الظْ ػٟز  " فبلذ هؾىل يب ثيوبري"سٛنيٝ الظْ ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ زض َجمٝ ثٙسي - 3

 .ٔطالجز اظ ذٛز زض ٔٙعَ ٚ ؾبيط ٔحيٍ ٞب اؾز وٝ ثٝ ضً٘ ؾجع ٔكبٞسٜ ٔي قٛز

 ٚ ٘ؿجز ؾبَ ٞبي اظ زؾز ضفشٝ ٖٕط ثٝ 1385، ُٔبِٗٝ ويفي ا٘ؼبْ قسٜ زض ؾبَ 1381 ٚ 1377ا٘ٛأ ثيٕبضي ٞبي ٌٙؼب٘سٜ قسٜ زض ايٗ ٔؼٕٖٛٝ ثٟطٜ ٌطفشٝ اظ ُٔبِٗبر وٕي ا٘ؼبْ قسٜ زض ؾبَ ٞبي 

 .  اؾزUSPS task force ٚ سٛنيٝ ٞبي   1382 ؾبَ ٚ ثبالسط زض ؾبَ 60زِيُ ٔطي ظٚزضؼ ٚ ٘بسٛا٘ي زض ٌطٜٚ ؾٙي 
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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 ٚ 

ثٙبثطايٗ قٕب ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٔؼٕٖٛٝ آٔٛظقي ٟٔبضر ٞبي الظْ زض ظٔيٙٝ ٘حٜٛ اضظيبثي . اذشالَ ذٛاة، دٛوي اؾشرٛاٖ، ثي اذشيبضي ازضاضي، زٔب٘ؽ، ؾمٌٛ ٚ سٗبزَ، ؾُ ٚ ايٕٗ ؾبظي اؾز

 .ؾبِٕٙس، ا٘شربة يه ٚ يب چٙس سٛنيٝ ٔٙبؾت، ٔساذالر آٔٛظقي ٔطسجٍ ٚ ٔطالجز ٞبي زضٔب٘ي الظْ ضا وؿت ذٛاٞيس وطز

  

 هزالجز اس عبلوٌذ در اٍليي هزاجؼِ

 . ؾبِٕٙس ثٝ ز٘جبَ غطثبٍِطي سٛؾٍ سيٓ غيط دعقه ثب احشٕبَ ثيٕبضي ثٝ ٘عز دعقه اضػبٔ ٔي قٛز

  

  

  

        

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ؾبِٕٙس اضػبٔ قسٜ ضا ثب ضٖبيز انَٛ ثطلطاضي اضسجبٌ اظ ٘ٓط اثشال ثٝ ثيٕبضي ٞبي اضػبٔ قسٜ اضظيبثي ٚ َجمٝ ثٙسي وٙيس

 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 

 .اضػبٔ زٞيسالظْ ثٝ دعقه

ٔطالجز ٞبي الظْ ضا ػٟز 

 .ديٍيطي اضايٝ وٙيس

 

 ذيط ثّي

 ذيط ثّي
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 هزالجز اس عبلوٌذ در هزاجؼبر ثؼذي

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ظٔب٘ي وٝ ؾبِٕٙس ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ ٔي وٙس، زِيُ ٔطاػٗٝ ٚي ضا ثبيس ٔكرم وٙيس ٚ ؾذؽ ٔكرهبر ٚي ضا زض فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي يب ػسَٚ ٔطاػٗبر ؾبِٕٙس طجز وٙيس

 

 

 

 

 . ثب ؾبِٕٙس ثٝ ذٛثي احٛاَ دطؾي وٙيس

 ٚ اظ ٚي زض ٔٛضز ؾالٔز ذٛز ؾٛاَ 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 زٞيس- 

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

 اَالٖبر ٟٔٓ ضا طجز وٙيس- 

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

 ثطاي وّيٝ ؾبِٕٙسا٘ي وٝ ٘عز قٕب ٔي آيٙس

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

 ضا ثط َجك ضإٞٙبي آٔٛظقي اضظيبثي ٚ َجمٝ ؾبِٕٙس

.وٙيس سٛنيٝ ضا ثٝ ٚي وطزٜ ٚ ٔٛاضز الظْ ثٙسي   

 ؾبِٕٙس ضا ثط َجك ضإٞٙبي آٔٛظقي  ديٍيطي 

. وٙيس سٛنيٝضا ثٝ ٚي ٚ ٔٛاضز الظْ   
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 اًَاع هزالجز ّب

ؾبِٕٙسي اظ ايٗ ٔطالجز اؾشفبزٜ . اٌط ؾبِٕٙس زض فبنّٝ ظٔب٘ي ٔكرم ٚ ٕٔٗٛالً َٛال٘ي وٝ حسالُ يه ؾبَ ََٛ ٔي وكس ٔطاػٗٝ وطزٜ اؾز، آٖ ضا ٔطالجز زٚضٜ اي ٔي ٌٛيٙس: ٔطالجز زٚضٜ اي

زض ٔطالجز زٚضٜ اي ؾبِٕٙس ثب ٞسف سكريم احشٕبَ ثيٕبضي سٛؾٍ غيط دعقه ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٔي ٌيطز ٚ زض نٛضر ٘يبظ .  سكريم زازٜ قسٜ اؾز"فبلس ٔكىُ"ٔي وٙس وٝ زض آذطيٗ ٔطالجز 

 . ثٝ دعقه ثطاي ثطضؾي ثيكشط اضػبٔ ٔي ٌطزز

اٌط ؾبِٕٙس اضػبٔ قسٜ ثٝ دعقه ثٝ ز٘جبَ زضيبفز ٔطالجز ٞبي زٚضٜ اي ٔطسجٍ ٘يبظ زاضز وٝ ثطاي يه يب چٙس ٔطالجز ذبل اضظيبثي ٚ ثٝ نٛضر ٚيػٜ ٔطالجز ٚ ديٍيطي قٛز آٖ ضا : ٔطالجز ٚيػٜ

 .  ٞفشٝ اؾز2فٛانُ ظٔب٘ي زض ٔطالجز ٞبي ٚيػٜ وٛسبٜ ٚ حسالُ . ٔطالجز ٚيػٜ ٌٛيٙس

زض غيط ايٗ . چٙب٘چٝ سٛنيٝ ٞب ٚيٗيز ؾبِٕٙس ضا ثٟشط وطز، ازأٝ ُٖٕ ثٝ ايٗ سٛنيٝ سب ضفٕ ٔكىُ ازأٝ ٔي يبثس. ٞسف اظ ٔطالجز ٚيػٜ اضظيبثي ٔؼسز ؾبِٕٙس ثٝ ز٘جبَ سٛنيٝ ٞبي اضايٝ قسٜ اؾز

 . نٛضر ؾبِٕٙس ثٝ ؾُح ثبالسط اضػبٔ ٔي يبثس

ثبيس اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس وٝ ثٝ چٝ ّٖز ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ وطزٜ اؾز ٚ فطْ ٞبي ؾالٔشي ٕٞطاٜ ٚي آٖ اظ فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي ٚ فطْ اضػبٔ  (ٔطالجز زٚضٜ اي يب ٚيػٜ)ثطاي دي ثطزٖ ثٝ زِيُ ٔطاػٗٝ 

 . ضا ٘يع ُٔبِٗٝ وٙيس

 .زض چٙيٗ ٔٛاضزي ثٝ اٚ ثٍٛييس زض ظٚزسطيٗ ظٔبٖ سٗييٗ قسٜ ثٝ ٘عز قٕب ٔطاػٗٝ وٙس. ٌبٞي اٚلبر ؾبِٕٙس ٕٔىٗ اؾز ٘يبظٔٙس ديٍيطي ثطاي چٙسيٗ ٔكىُ ثبقس

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ديٍيطي زاضز، زض ػسَٚ ٔطاػٗبر ؾبِٕٙس ظٔبٖ ديٍيطي ٚ ّٖز آٖ ضا . زض قطايُي وٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ اضػبٔ زاضز يه فطْ اضػبٔ ثطاي ٚي سىٕيُ وطزٜ ٚ ثٝ ؾبِٕٙس زٞيس

 لجُ اظ ذطٚع ؾبِٕٙس، ظٔبٖ ٔطاػٗٝ ثٗسي ضا اظ ٚي ؾؤاَ وٙيس ٚ ُٕٔئٗ قٛيس وٝ ظٔبٖ ٔطاػٗٝ ثٗسي ضا زضؾز دلز وٌيذ. يبززاقز وٙيس ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ثٍٛييس وٝ زض چٝ ظٔب٘ي ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ وٙس

 . ٔشٛػٝ قسٜ اؾز
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 فزم ّبي ثجز 

 :فزم ّبي ثجشي وِ در ايي هجوَػِ ثىبر رفشِ اعز ؽبهل هَارد سيز اعز

 فزم هزالجز دٍرُ اي .1

 فزم ارجبع .2

 فزم ديگيزي .3

 فزم دغخَراًذ .4

. اَالٖبر ؾبِٕٙس ٔكشُٕ ثط ٖٛأُ ذُط، ٘كب٘ٝ ٞب، ٖاليٓ ثيٕبضي، ٘شبيغ آظٖٔٛ ٞبي سكريهي، السأبر دبضاوّيٙيىي ٚ سٛنيٝ ٞبي زضٔب٘ي ٚ غيط زضٔب٘ي طجز ٔي ٌطزز فزم هزالجز دٍرُ اي زض

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

 .ثرف غيط دعقه فطْ ٔطالجز ضا ثطاي سٕبٔي ؾبِٕٙساٖ ٚ دعقه، ثرف دعقه فطْ ضا ثطاي ؾبِٕٙساٖ اضػبٔ قسٜ سىٕيُ ٔي وٙس

 .زض ايٗ فطْ  ٔحُ ٚ ّٖز اضػبٔ ليس ٔي ٌطزز.  سىٕيُ ٔي ٌطززفزم ارجبعثطاي ؾبِٕٙس ٘يبظٔٙس اضػبٔ، 

ظٔبٖ ٚ ّٖز ديٍيطي، سغييط ٘كب٘ٝ ٞب ٚ ٖاليٓ ثيٕبضي ٚ سٛنيٝ ٞب وٝ قبُٔ ظٔبٖ ديٍيطي ثٗسي، اضػبٔ يب  زض ايٗ ػسَٚ. ؾبِٕٙس اؾشفبزٜ ٔي قٛز جذٍل هزاجؼبر ثطاي ؾبِٕٙس ٘يبظٔٙس ديٍيطي، اظ

 .ٔطالجز زٚضٜ اي اؾز، ليس ٔي ٌطزز

زض ايٗ فطْ، ٔطالجز ٞبيي ضا وٝ .  ٕٔٗٛالً ثٝ ز٘جبَ اضػبٔ ؾبِٕٙس ثٝ دعقه، زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٘يبظ ثٝ ٔطالجز ٞبي ٚيػٜ سٛؾٍ سيٓ غيط دعقه زاقشٝ ثبقس سىٕيُ ٔي ٌطززفزم دغخَراًذ

 .ثٙبثطايٗ ايٗ فطْ سٛؾٍ دعقه سىٕيُ ٔي ٌطزز. ؾبِٕٙس ٘يبظ زاضز زض فٛانُ ظٔب٘ي ٔكرم سٛؾٍ سيٓ غيط دعقه زض يبفز وٙس، ثٝ ٕٞطاٜ ظٔبٖ اضػبٔ ثٗسي زضع ٔي ٌطزز
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 (ثذٍى هصزف دارٍ)اخشالالر فؾبر خَى / ثيوبري ّبي للجي ٍ ػزٍلي- فصل اٍل

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًؾبًِ ّب عجمِ ثٌذي سَصيِ ّب

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس .

زض ٔٗطو اثشال ثٝ "فكبضذٖٛ ثبال ضا ٔكبثٝ َجمٝ ثٙسي 

 . زضٔبٖ وٙيس"فكبضذٖٛ ثبالي ثب ٖبضيٝ

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا

 .آٔٛظـ زٞيس

ٔكىُ 

فكبضذٖٛ )

ثبالي ثب 

   (ٖبضيٝ

 ٚ  زاضاي ٖبضيٝ فكبضذٖٛ ثبال  

 فكبضذٖٛ ثبال  

  يب  140-179فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه "ثطاي ؾبِٕٙس ثب

 ٖبُٔ ذُط ٚ 2 ثب حساوظط 90-109فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه 

 ٚ ثطاي ؾبيط "زضٔبٖ غيط زاضٚيي"ثسٖٚ ثيٕبضي ٕٞطاٜ

 ضا قطٚٔ وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا يه "زضٔبٖ زاضٚيي"ٔٛاضز 

 . ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا

 .آٔٛظـ زٞيس

زض ٔٗطو اثشال 

ثٝ فكبضذٖٛ 

 ثبالي ثب ٖبضيٝ

  فكبضذٖٛ ثبالٍ فبلس ٖبضيٝ فكبضذٖٛ ثبال  :

يب  140فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسالُ )

فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه ) يب( 90زيبؾشِٛيه حسالُ 

 2 ثب ثيف اظ 85 -89 زيبؾشِٛيه يب  130- 139

فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه ) يب (ٖبُٔ ذُط يب ثيٕبضي

  ( ثب ثيٕبضي80-84 زيبؾشِٛيه  يب129-120

  ؾبِٕٙس ضا يه ؾبَ ثٗس ديٍيطي ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه

 . ٔبٜ ديٍيطي وٙس3دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٞط 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا

 .آٔٛظـ زٞيس

زض ٔٗطو اثشال 

ثٝ  فكبضذٖٛ 

 ثبال

  فكبضذٖٛ   يب120-139فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه

 ثسٖٚ ٍ ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 80-89زيبؾشِٛيه 

  ٖبُٔ ذُط2  حساوظط ٍثيٕبضي 

  ٖٛٔساذالر آٔٛظقي ٚ زضٔب٘ي ٔطسجٍ ثب افز فكبضذ 

 .ٚيٗيشي ضا ثطاي ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ا٘ؼبْ زٞيس

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ ثب ثطٚظ ٘كب٘ٝ سكٛيك وٙيس . 

افز فكبضذٖٛ 

 ٚيٗيشي

 افز فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ 

  ٔيّيٕشط ػي20ٜٛ٘ؿجز ثٝ ٚيٗيز ٘كؿشٝ حسالُ 

  ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغسيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت

 .ديكٍيطي اظ افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي ضا آٔٛظـ زٞيس

  3  ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا  

 .ؾبَ ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي وٙس

ٍ  120فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه وٕشط اظ   فبلس ٔكىُ 

 ٍ  80زيبؾشِٛيه وٕشط اظ 

  ٜافز فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه زض ٚيٗيز ايؿشبز

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 20٘ؿجز ثٝ ٘كؿشٝ وٕشط اظ 

جوغ ثٌذي 

 وٌيذ

ثزاي عبلوٌذ  الذام وٌيذ

هجشال ثِ فؾبر 

خَى ثبال الذام 

 وٌيذ

 ػَاهل خغز

  ٔهطف

اثشال ثٝ / زذب٘يبر

چطثي ذٖٛ ثبال يب 

ؾبثمٝ / ؾبثمٝ آٖ

اثشال ثٝ فكبضذٖٛ 

 چبلي/ ثبال 

 ثيوبري ّب

  ٝؾبثمٝ ؾىش

ؾىشٝ / لّجي

آ٘ػيٗ  /ٔغعي

اثشال ثٝ  /نسضي

يب زيبثز 

 /آٖ ٔكىٛن ثٝ

 ثيٕبضي وّيٝ

ٖفٛ٘ز، دّي )

ويؿشيه ٚ 

 (ٕٞبچٛضي

 ضا زض فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس 

زض زؾز  ٚيٗيز ٘كؿشٝ

ضاؾز ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس 

چٙب٘چٝ فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه 

 ٔيّي 140ٔؿبٚي يب ثيف اظ 

ٔشط ػيٜٛ ٚ يب فكبضذٖٛ 

 90زيبؾشَٛ ٔؿبٚي يب ثيف اظ 

ٔيّي ٔشط ػيٜٛ اؾز،  دؽ اظ 

 زليمٝ ٔؼسزاً فكبضذٖٛ 2

ؾبِٕٙس ضا اظ زؾز ضاؾز 

ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس ٚ ٔيبٍ٘يٗ 

زٚ ٘ٛثز فكبضذٖٛ ضا ثٝ 

ٖٙٛاٖ فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس طجز 

 .وٙيس

  ٝدؽ اظ آ٘ىٝ ؾبِٕٙس ث

 زليمٝ زض ٚيٗيز 2ٔسر 

ايؿشبزٜ لطاض ٌطفز فكبض ذٖٛ 

ٚي ضا زٚثبضٜ زض زؾز ضاؾز 

 .ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس

  آظٔبيف ازضاض

اظ ٘ٓط ٚػٛز 

 دطٚسئيٗ   

  ٓٔٗبيٙٝ سٝ چك

 اظ ٘ٓط ضسيٙٛدبسي 

  ضازيٌٛطافي

لفؿٝ ؾيٙٝ اظ ٘ٓط 

 ٘بضؾبيي لّجي 

اس عبلوٌذ يب 

ّوزاُ ٍي 

 عؤال وٌيذ

اثشال ثٝ ثيٕبضي 

 : ٖطٚق ٔحيُي

 ا٘شٟب ٞبي ؾطز

(Intermittent 

claudication) 

عجمِ 

ثٌذي 

 وٌيذ
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 (ثب هصزف دارٍ)اخشالالر فؾبر خَى / ثيوبري ّبي للجي ٍ ػزٍلي- فصل اٍل

 

 

  

 ًؾبًِ ّب عجمِ ثٌذي سَصيِ ّب

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس .

فكبضذٖٛ ثبال ضا ٔكبثٝ زض ٔٗطو اثشال ثٝ فكبضذٖٛ ثبالي ثب 

 .ٖبضيٝ زضٔبٖ وٙيس

فكبضذٖٛ )ٔكىُ 

   (ثبالي ثب ٖبضيٝ

  ٚ  زاضاي ٖبضيٝ فكبضذٖٛ ثبال  

 ٚٔهطف زاض  

  ٚ زٚظ زاضٚي لجّي ضا زض نٛضر ٘جٛز ٖٛاضو زاضٚيي

زض نٛضر ٚػٛز ٖٛاضو . حساوظط زٚظ ٘جٛزٖ ايبفٝ وٙيس

زض نٛضسي وٝ زاضٚي ٔهطفي زض . زاضٚيي آٖ ضا سغييط زٞيس

 .حساوظط زٚظ اؾز، زاضٚي زْٚ ضا ايبفٝ وٙيس

 ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس . 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا

 .آٔٛظـ زٞيس

زض ٔٗطو اثشال 

ثٝ فكبضذٖٛ 

 ثبالي ثب ٖبضيٝ

  فكبضذٖٛ وٙشطَ ٘كسٍٜفبلس ٖبضيٝ فكبضذٖٛ ثبال : 

زيبؾشِٛيه يب  140فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسالُ )

فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه ) يب (  ٔيّي ٔشط ػي90ٜٛحسالُ 

 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب 85-89زيبؾشِٛيه يب  139-130

فكبضذٖٛ )يب  ( ٖبُٔ ذُط يب ثيٕبضي2ثيف اظ 

 ٔيّي 80-84 زيبؾشِٛيه  يب120-129ؾيؿشِٛيه 

 (ٔشط ػيٜٛ ثب ثيٕبضي

 زضٔبٖ لجّي ضا ازأٝ زٞيس. 

  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه 3ؾبِٕٙس ضا 

 ٔبٜ ثٗس 3دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ 

 .ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا

 .آٔٛظـ زٞيس

زض ٔٗطو اثشال 

ثٝ فكبضذٖٛ 

 ثبالي وٙشطَ ٘كسٜ 

  فكبضذٖٛ وٙشطَ قسٍٜ فبلس ٖبضيٝ فكبضذٖٛ ثبال : 

  ٖبُٔ 2 ثب حساوظط 130-139/ 85-89 فكبضذٖٛ اظ 

   يبذُط ٚ ٘جٛز ثيٕبضي 

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب ثيف اظ 130 /85فكبضذٖٛ وٕشط اظ 

    يب ٖبُٔ ذُط ٚ ٘جٛز ثيٕبضي ٕٞطا2ٜ

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب ثيٕبضي 120 /80فكبضذٖٛ وٕشط اظ  

  ٖٛٔساذالر آٔٛظقي ٚ زضٔب٘ي ٔطسجٍ ثب افز فكبضذ

 .ٚيٗيشي ضا ثطاي ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ا٘ؼبْ زٞيس

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ ثب ثطٚظ ٘كب٘ٝ سكٛيك وٙيس. 

افز فكبضذٖٛ 

 ٚيٗيشي

 افز فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز 

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 20ثٝ ٚيٗيز ٘كؿشٝ حسالُ 

  ٖٛثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ افز فكبضذ

 .ٚيٗيشي ضا آٔٛظـ زٞيس

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ ثب ثطٚظ ٘كب٘ٝ سكٛيك وٙيس. 

افز فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز ثٝ  فبلس ٔكىُ

  ٔيّي ٔشط ػي20ٜٛ٘كؿشٝ وٕشط اظ 

جوغ ثٌذي 

 وٌيذ

ثزاي عبلوٌذ  الذام وٌيذ

هجشال ثِ فؾبر 

خَى ثبال الذام 

 وٌيذ

  اثشال ثٝ فكبض

ذٖٛ ثبال يب 

 ؾبثمٝ اثشال ثٝ آٖ

  ٔهطف

زاضٚي دبييٗ 

آٚض٘سٜ فكبض 

 ذٖٛ

 ػَاهل خغز

  ٔهطف

اثشال / زذب٘يبر

ثٝ چطثي ذٖٛ 

/ ثبال يب ؾبثمٝ آٖ 

 چبلي

 ثيوبري ّب

ؾىشٝ يب آ٘ػيٗ 

ؾىشٝ / لّجي

/ زيبثز  /ٔغعي

اذشالَ لٙس 

 / ذٖٛ ٘بقشب
 ثيٕبضي وّيٝ

ٖفٛ٘ز، دّي )

ويؿشيه ٚ 

 (ٕٞبچٛضي

 ضا فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس 

زض  زض ٚيٗيز ٘كؿشٝ

زؾز ضاؾز ا٘ساظٜ 

چٙب٘چٝ . ٌيطي وٙيس

فكبض ذٖٛ ؾيؿشِٛيه 

 140ٔؿبٚي يب ثيف اظ 

ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ٚ يب 

فكبض ذٖٛ زيبؾشَٛ 

 90ٔؿبٚي يب ثيف اظ 

ٔيّي ٔشط ػيٜٛ اؾز  

دؽ اظ زٚ زليمٝ ٔ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

ثٝ ٔسر زٚ زليمٝ زض 

ٚيٗيز ايؿشبزٜ لطاض 

ٌطفز فكبضذٖٛ ٚي ضا 

زٚثبضٜ زض زؾز ضاؾز 

 .ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس

  آظٔبيف ازضاض

اظ ٘ٓط ٚػٛز 

 دطٚسئيٗ  

  ٓٔٗبيٙٝ سٝ چك

 اظ ٘ٓط ضسيٙٛدبسي 

  ضازيٌٛطافي

لفؿٝ ؾيٙٝ اظ ٘ٓط 

 ٘بضؾبيي لّجي 

اس عبلوٌذ يب 

ّوزاُ ٍي 

 عؤال وٌيذ

اثشال ثٝ ثيٕبضي 

 :ٖطٚق ٔحيُي

  ا٘شٟب ٞبي ؾطز

(Intermittent 

claudication) 

عجمِ 

ثٌذي 

 وٌيذ
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 ثخؼ دٍم

 اخشالل فؾبرخَى  / ثيوبري ّبي للجي ػزٍلي: فصل اٍل

 ثزرعي عبلوٌذ اس ًظز اخشالالر فؾبرخَى: الف 

 : 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 حسالُ )ضاحز ثٛزٖ وبُٔ ثيٕبض زض ٚيٗيز ٘كؿش 

  ؛(ٚيٗيز افشبزٜ زؾز ثبٖض ثبال ضفشٗ 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؛ 

  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 ٚ ٍ٘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. 

 : در هَارد سيز ثب يب ثذٍى هصزف دارٍ عبلوٌذ هجشال ثِ فؾبرخَى ثبال سؼزيف هي گزدد

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 90ٔيبٍ٘يٗ زٚ فكبضذٖٛ زيبؾشَٛ ٔؿبٚي يب ثيف اظ يب  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 140ٔيبٍ٘يٗ زٚ فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه ٔؿبٚي يب ثيف اظ  .1

  يب ثيٕبضي ٕٞطاٜ ٖبُٔ ذُط2 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب ثيف اظ 85-89 ٔيبٍ٘يٗ زٚ فكبضذٖٛ زيبؾشَٛ يب ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 130-139ٔيبٍ٘يٗ زٚ فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه  .2

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب يه ثيٕبضي80-84 ٔيبٍ٘يٗ زٚ فكبضذٖٛ زيبؾشَٛ يب ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 120-129 ٔيبٍ٘يٗ زٚ فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه  .3
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 يب  Trace= 50 mg/L   )چٙب٘چٝ زض آظٔبيف ازضاض ثهٛضر ٕ٘ٛ٘ٝ سهبزفي، دطٚسيٗ ٚػٛز زاضز . ضا زضذٛاؾز وٙيسدطٚسئيٗ ثطاي ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ فكبضذٖٛ ثبال، آظٔبيف وبُٔ ازضاض اظ ٘ٓط ٚػٛز 

 .عبلوٌذ را ثِ هشخصص ارجبع دّيذ ( mg/L 300; (+)يه دالؼ 

زض نٛضسي وٝ قٕب لبزض ثٝ ٔٗبيٙٝ ضسيٗ ٘يؿشيس، اظ ٕٞىبضي ٔشرهم چكٓ ٚ زض نٛضر ٘جٛز اظ ٕٞىبضي . چٙب٘چٝ ضسيٗ قىُ َجيٗي ٘ساضز احشٕبَ اثشال ثٝ ضسيٙٛدبسي ثطاي ؾبِٕٙس ٚػٛز زاضز 

 . ٔشرهم زاذّي اؾشفبزٜ وٙيس

 .اٌط زض ضازيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ ثعضٌي ثُٗ چخ ٔكبٞسٜ يب ٌعاضـ قسٜ اؾز احشٕبَ اثشال ثٝ ٘بضؾبيي لّجي ثطاي ؾبِٕٙس  ٚػٛز زاضز

 

  را اس ًظز اخشالالر فؾبرخَى عجمِ ثٌذي وٌيذثذٍى هصزف دارٍعبلوٌذ 

 :ثب سٛػٝ ثٝ ا٘ساظٜ فكبضذٖٛ، ٔٗبيٙبر ا٘ؼبْ قسٜ ٚ ٘شبيغ آظٔبيكبر ٚ ضازيٌٛطفي، ؾبِٕٙس ضا ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

فكبض . لطاض ٔي ٌيطز ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس "(فؾبر خَى ثبالي ثب ػبرضِ)هؾىل "يىي اظ ٖٛاضو فكبضذٖٛ ثبال زض َجمٝ ثٙسي ٍ ؾبِٕٙس زاضاي فكبض ذٖٛ ثبال 

 .ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس.  زضٔبٖ وٙيس "زض ٔٗطو اثشال ثٝ فكبضذٖٛ ثبالي ثب ٖبضيٝ"ذٖٛ ثبالي ؾبِٕٙس ضا ٔكبثٝ َجمٝ ثٙسي 

 ٔيّي ٔشط 85-89  فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه يب ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 130-139فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه "يب  "ٔيّي ٔشط ػيٜٛ  90زيبؾشِٛيه حسالُ  يب فكبضذٖٛ 140فكبض ذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسالُ "ؾبِٕٙس زاضاي 

  ثسٖٚ ٖبضيٝ ٍ " ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب يه ثيٕبضي ٕٞطاٜ 80-84  فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه يب ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 120-129فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه " يب " ٖبُٔ ذُط يب يه ثيٕبضي ٕٞطاٜ 2ػيٜٛ ثب ثيف اظ 

ٔيّي  179سب  140ثطاي ؾبِٕٙس زاضاي فكبض ذٖٛ ؾيؿشِٛيه .  لطاض ٔي ٌيطز"(فؾبرخَى ثبالي ثذٍى ػبرضِ)در هؼزض اثشال ثِ فؾبر خَى ثبالي ثب ػبرضِ "فكبضذٖٛ ثبال زض َجمٝ ثٙسي 

 ٖبُٔ ذُط زضٔبٖ غيط زاضٚيي ضا قطٚٔ وٙيس ٚ زض ؾبيط ٔٛاضز، زضٔبٖ زاضٚيي ضا ٘يع ثطاي ٚي قطٚٔ 2ثسٖٚ ثيٕبضي ٕٞطاٜ ٚ حساوظط ٔيّي ٔشط ػيٜٛ  109 سب  90زيبؾشِٛيه ٔشط ػيٜٛ يب فكبضذٖٛ 

 . ؾبِٕٙس ضا  ثب زضٔبٖ زاضٚيي يب غيط زاضٚيي يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس. وٙيس

در هؼزض اثشال ثِ "  ٖبُٔ ذُط زض َجمٝ ثٙسي2  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثسٖٚ ثيٕبضي ٕٞطاٜ ٚ ثب حساوظط 80-89 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ يب فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه 120-139ؾبِٕٙس زاضاي فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه 

 3ؾبِٕٙس ضا يه ؾبَ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٞط . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فؾبرخَى ثبال

 . ٔبٜ يه ثبض ديٍيطي وٙس ٚ يه ؾبَ ثٗس ثٝ قٕب اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ .  لطاض ٔي ٌيطز" افز فؾبر خَى ٍضؼيشي" ٔيّيٕشط ػيٜٛ زض َجمٝ ثٙسي 20ؾبِٕٙس ثب افز فكبض ذٖٛ ؾيؿشِٛيه زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز ثٝ ٚيٗيز ٘كؿشٝ ثٝ ٔيعاٖ حسالُ 

 . ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ سكٛيك وٙيس. ٚي قيٜٛ ٞبي ٔمبثّٝ ثب افز فكبضذٖٛ اضسٛاؾشبسيه ضا آٔٛظـ زٞيس
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 ٔيّيٕشط 20 ٚ افز فكبض ذٖٛ ؾيؿشِٛيه زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز ثٝ ٚيٗيز ٘كؿشٝ وٕشط اظ   ٔيّيٕشط ػي80ٜٛ وٕشط اظ زيبؾشِٛيه فكبضذٖٛ ٍ 120 وٕشط اظ ؾيؿشِٛيهفكبضذٖٛ ؾبِٕٙس زاضاي 

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي ضا آٔٛظـ زٞيس ٚ ثٝ . لطاض ٔي ٌيطز "(فؾبرخَى عجيؼي )فبلذ هؾىل "ػيٜٛ زض َجمٝ ثٙسي 

 . سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ؾٝ ؾبَ ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي وٙس

 

  را اس ًظز اخشالالر فؾبرخَى عجمِ ثٌذي وٌيذثب هصزف دارٍعبلوٌذ 

 :ثب سٛػٝ ثٝ ا٘ساظٜ فكبضذٖٛ، ٔٗبيٙبر ا٘ؼبْ قسٜ ٚ ٘شبيغ آظٔبيكبر ٚ ضازيٌٛطفي ؾبِٕٙس ضا ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي . لطاض ٔي ٌيطز "(فؾبر خَى ثبالي ثب ػبرضِ)هؾىل "ؾبِٕٙس زاضاي يىي اظ ٖٛاضو فكبضذٖٛ ثبال ثٝ ٕٞطاٜ ٔهطف زاضٚ زض َجمٝ ثٙسي 

 .ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس.   زضٔبٖ وٙيس "زض ٔٗطو اثشال ثٝ فكبض ذٖٛ ثبالي ثب ٖبضيٝ"فكبض ذٖٛ ثبال ضا ٔكبثٝ َجمٝ ثٙسي.زٞيس

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب  ثيف اظ 85-89 يب فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه 130-139فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه " يبٔيّي ٔشط ػيٜٛ   90 زيبؾشِٛيه حسالُ يب فكبضذٖٛ 140 ؾبِٕٙس زاضاي فكبض ذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسالُ

در " ٚ ثسٖٚ ٖبضيٝ فكبضذٖٛ ثبال زض َجمٝ ثٙسي "  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب يه ثيٕبضي ٕٞطاٜ 80-84 يب فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه 120-129فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه "   يب" ٖبُٔ ذُط يب يه ثيٕبضي ٕٞطا2ٜ

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس فبلس ٖٛاضو زاضٚيي اؾز، زٚظ زاضٚ ضا افعايف ٚ اٌط ٖبضيٝ .  لطاض ٔي ٌيطز"(فؾبرخَى ثبالي وٌشزل ًؾذُ ثذٍى ػبرضِ)هؼزض اثشال ثِ فؾبر خَى ثبالي ثب ػبرضِ 

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز . ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. زض نٛضسي وٝ زاضٚي ٔهطفي زض حساوظط زٚظ اؾز، زاضٚي زْٚ ضا ثٝ آٖ ايبفٝ وٙيس. زاضٚيي زاضز، زاضٚ ضا سغييط زٞيس

 .ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

 فكبضذٖٛ ٍ 120-129فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه "   يب" ٖبُٔ ذُط ٚ ثسٖٚ  ثيٕبضي ٕٞطاٜ 2  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب  حساوظط 85-89 فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه ٍ 130-139فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه "ؾبِٕٙس زاضاي 

  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثسٖٚ 80 فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه وٕشط اظ ٍ ٔيّي ٔشط ػيٜٛ 120 فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه وٕشط اظ"يب " ٖبُٔ ذُط ٚ ثسٖٚ ثيٕبضي ٕٞطا2ٜ  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ثب ثيف اظ 80-84زيبؾشِٛيه 

 ٔبٜ ثٗس 3ؾبِٕٙس ضا . زضٔبٖ لجّي ضا ثطاي ؾبِٕٙس ازأٝ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"در هؼزض اثشال ثِ فؾبر خَى ثبالي وٌشزل ًؾذُ " ٚ ثسٖٚ ٖبضيٝ فكبضذٖٛ ثبال زض َجمٝ ثٙسي "ثيٕبضي ٕٞطاٜ

 .  ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3ديٍيطي وٙيس ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ 

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ .  لطاض ٔي ٌيطز" افز فؾبر خَى ٍضؼيشي" ٔيّيٕشط ػيٜٛ زض َجمٝ ثٙسي 20ؾبِٕٙس ثب افز فكبض ذٖٛ ؾيؿشِٛيه زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز ثٝ ٚيٗيز ٘كؿشٝ ثٝ ٔيعاٖ حسالُ 

 .ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ سكٛيك وٙيس. ٚي قيٜٛ ٞبي ٔمبثّٝ ثب افز فكبضذٖٛ اضسٛاؾشبسيه ضا آٔٛظـ زٞيس

ثٝ . لطاض ٔي ٌيطز "فبلذ هؾىل اس ًظز افز فؾبرخَى ٍضؼيشي" ٔيّيٕشط ػيٜٛ زض َجمٝ ثٙسي 20ؾبِٕٙس زاضاي افز فكبض ذٖٛ ؾيؿشِٛيه زض ٚيٗيز ايؿشبزٜ ٘ؿجز ثٝ ٚيٗيز ٘كؿشٝ وٕشط اظ 

 . ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي ضا آٔٛظـ زٞيس ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ؾٝ ؾبَ ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي وٙس
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 :هذاخالر آهَسؽي ثزاي اصالح ؽيَُ سًذگي عبلوٌذ هجشال ٍ يب در هؼزض اثشال ثِ فؾبر خَى ثبال

 غصاي وٓ ٕ٘ه ٔهطف ٕ٘بيس. 

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

  

 

 ديگيزي

 :عبلوٌذ را دظ اس يه هبُ ثِ ؽزح سيز ديگيزي وٌيذ

 : فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ضا ُٔبثك ضإٞٙب زض زؾز ضاؾز زٚ ثبض ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٔيبٍ٘يٗ فكبضذٖٛ، ؾبِٕٙس ضا ثٝ قطح ظيط ٔطالجز وٙيس .1

  85/130 ٖبُٔ ذُط ثٝ وٕشط اظ 2 ٚ زض ؾبِٕٙس ثب ثيف اظ 90/140 ٖبُٔ ذُط ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف يٗٙي وٕشط اظ 2 زض نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ زض ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٔهطف زاضٚ ٚ ثب حساوظط ٚ 

اظ ؾبِٕٙس يب ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل قيٜٛ ظ٘سٌي ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس .  ضؾيسٜ ٚ فبلس ٖٛاضو زاضٚيي اؾز زضٔبٖ ضا ازأٝ زٞيس80/120زض ؾبِٕٙس ثب يه ثيٕبضي ثٝ وٕشط اظ 

 3 ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه ٘يع دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ٚي ضا  ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ ٞط 3ؾبِٕٙس ضا . نحيح اؾز ٚي ضا سكٛيك وٙيس، زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

 .زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٖٛاضو زاضٚيي زاضز، زاضٚ ضا ُٔبثك ضإٞٙبي زضٔبٖ سغييط زٞيس ٚ ٚي ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. ٔبٜ يه ثبض ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

  زض نٛضسي .  ٘طؾيسٜ، زضٔبٖ زاضٚيي ضا ثطاي ٚي قطٚٔ وٙيس90/140 ٖبُٔ ذُط ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف يٗٙي وٕشط اظ 2زض نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ زض ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٔهطف زاضٚ ٚ ثب حساوظط

 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ٚ زض ؾبِٕٙس ثب 85 يب فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه حسالُ 130 ٖبُٔ ذُط فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسالُ 2وٝ زض ؾبِٕٙس ثب ٔهطف زاضٚ ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف ٘طؾيسٜ يٗٙي زض ؾبِٕٙس ثب ثيف اظ 

 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ اؾز ٚ فبلس ٖٛاضو زاضٚيي اؾز، زٚظ زاضٚ ضا افعايف زٞيس ٚ زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٖٛاضو 80 يب فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه حسالُ 120ثيٕبضي ٕٞطاٜ، فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسالُ 

اظ ؾبِٕٙس ٚ يب ٕٞطاٜ ٚي زض . ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. چٙب٘چٝ زاضٚي ٔهطفي زض حساوظط زٚظ اؾز زاضٚي زْٚ ضا ايبفٝ وٙيس. زاضٚيي زاضز، زاضٚ ضا ُٔبثك ضإٞٙبي زضٔبٖ سغييط زٞيس

 . زض نٛضسي وٝ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح اؾز ٚي ضا سكٛيك وٙيس، زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس. ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس

.  ظٔب٘ي وٝ زاضٚي ٔهطفي زض ديٍيطي ٞبي ثٗسي ثٝ حساوظط زٚظ ٔهطفي ٔي ضؾس، زاضٚي زْٚ ضا ثط اؾبؼ ػسَٚ زضٔبٖ ايبفٝ وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ُٔبثك قطح فٛق ديٍيطي وٙيس:ًىشِ

 . ثِ دشؽه هشخصص ارجبع غيز فَري دّيذچٙب٘چٝ زض ديٍيطي ؾْٛ ، فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف ضؾيسٜ ٚ يب ٘طؾيسٜ ِٚي ٖٛاضو زاضٚيي زاضز، ؾبِٕٙس ضا

ثطاي ؾبِٕٙس ؾبال٘ٝ آظٔبيف ازضاض اظ ٘ٓط ٚػٛز دطٚسئيٗ ٚ ذٖٛ ٚ ضازيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ اظ ٘ٓط ٘بضؾبيي لّجي زضذٛاؾز وٙيس ٚ سٝ چكٓ ٚي ضا ٔٗبيٙٝ وٙيس ٚ يب زض نٛضر ٘يبظ ثٝ ٔشرهم اضػبٔ  .2

 .غيط فٛضي زٞيس

 

   : هبُ ثِ ؽزح سيز ديگيزي وٌيذ3عبلوٌذ را دظ اس 
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 : فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ضا ُٔبثك ضإٞٙب زٚ ثبض زض زؾز ضاؾز ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٔيبٍ٘يٗ فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ضا ثٝ قطح ظيط ٔطالجز وٙيس .1

  زض 85/130 ٖبُٔ ذُط ثٝ وٕشط اظ 2 ٚ زض ؾبِٕٙس زاضاي ثيف اظ 80/120 زض نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف ضؾيسٜ، يٗٙي زض ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ يه ثيٕبضي ثٝ وٕشط اظ ٚ 

 ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه ٘يع دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا  3ؾبِٕٙس ضا . ضؾيسٜ ٚ فبلس ٖٛاضو زاضٚيي اؾز زضٔبٖ ضا ازأٝ زٞيس90/140 ٖبُٔ ذُط ثٝ وٕشط اظ 2ؾبِٕٙس ثب حساوظط 

زض نٛضسي وٝ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح اؾز . اظ ؾبِٕٙس يب ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس.  ٔبٜ يه ثبض ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ ٞط 

 .زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٖٛاضو زاضٚيي زاضز، زاضٚ ضا ُٔبثك ضإٞٙبي زاضٚيي سغييط زٞيس ٚ ٚي ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. ٚي ضا سكٛيك وٙيس، زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ضا ٔؼسزاً آٔٛظـ زٞيس

  ٔيّي ٔشط 90 يب فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه حسالُ 140 ٖبُٔ ذُط فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسالُ 2زض نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف ٘طؾيسٜ يٗٙي زض ؾبِٕٙس ثب حساوظط 

 يب 120 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ  ٚ زض ؾبِٕٙس ثب يه ثيٕبضي، فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسالُ 85 يب فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه حسالُ 130 ٖبُٔ ذُط فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسالُ 2ػيٜٛ ٚ زض ؾبِٕٙس ثب ثيف اظ 

.  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ٚ فبلس ٖٛاضو زاضٚيي اؾز، زٚظ زاضٚ ضا افعايف زٞيس ٚ زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ٖٛاضو زاضٚيي زاضز، زاضٚ ضا ُٔبثك ضإٞٙبي زضٔبٖ سغييط زٞيس80فكبضذٖٛ زيبؾشِٛيه حسالُ 

اٌط . اظ ؾبِٕٙس ٚ يب ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس. ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. چٙب٘چٝ زاضٚي ٔهطفي زض حساوظط زٚظ اؾز زاضٚي زْٚ ضا ايبفٝ وٙيس

 . ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح اؾز، ٚي ضا سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ضا آٔٛظـ زٞيس

.  ظٔب٘ي وٝ زاضٚي ٔهطفي زض ديٍيطي ٞبي ثٗسي ثٝ حساوظط زٚظ ٔهطفي ٔي ضؾس، زاضٚي زْٚ ضا ثط اؾبؼ ػسَٚ زضٔبٖ ايبفٝ وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ُٔبثك قطح فٛق ديٍيطي وٙيس:ًىشِ

 . ثِ دشؽه هشخصص ارجبع غيز فَري دّيذچٙب٘چٝ زض ديٍيطي ؾْٛ ، فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف ضؾيسٜ ٚ يب ٘طؾيسٜ ِٚي ٖٛاضو زاضٚيي زاضز ، ؾبِٕٙس ضا

ثطاي ؾبِٕٙس ؾبال٘ٝ آظٔبيف ازضاض اظ ٘ٓط ٚػٛز دطٚسئيٗ ٚ ذٖٛ ٚ ضازيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ اظ ٘ٓط ٘بضؾبيي لّجي زضذٛاؾز وٙيس ٚ سٝ چكٓ ٚي ضا ٔٗبيٙٝ وٙيس ٚ يب زض نٛضر ٘يبظ ثٝ ٔشرهم  .2

 .اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

 

 :عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ فؾبرخَى ثبال را دظ اس يه عبل ثِ ؽزح سيز ديگيزي وٌيذ

 : فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ضا ُٔبثك ضإٞٙب زض زؾز ضاؾز زٚ ثبض ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٔيبٍ٘يٗ فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ضا ثٝ قطح ظيط ٔطالجز وٙيس .1

  ؾبَ ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي وٙس3 ضؾيسٜ اؾز، ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ؾبال٘ٝ ديٍيطي ٚ 80/120اٌط فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف يٗٙي وٕشط اظ  .

 . زض نٛضسي وٝ ّٖٕىطز ٚي نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس. ؾؤاَ وٙيس اظ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت

  ثٝ سيٓ .  ٔيّي ٔشط ػيٜٛ  ٚ فبلس ثيٕبضي اؾز، ؾبِٕٙس ضا يه ؾبَ ثٗس ديٍيطي وٙيس84 سب 80 يب فكبضذٖٛ زيبؾشَٛ 129 سب 120زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زاضاي فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ ثيٕبضي قسٜ اؾز، زضٔبٖ زاضٚيي ضا قطٚٔ ٚ ؾبِٕٙس ضا يه .  ٔبٜ يه ثبض ديٍيطي وٙس ٚ ؾبال٘ٝ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٞط 

 . اٌط ّٖٕىطز ٚي نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس. ؾؤاَ وٙيس اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت. ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس

  ٖبُٔ ذُط اؾز، ؾبِٕٙس ضا يه ؾبَ ثٗس 2 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ ٚ فبلس ثيٕبضي ٚ حساوظط 89 سب 85 يب فكبضذٖٛ زيبؾشَٛ 139 سب 130زض نٛضسي وٝ فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه ؾبِٕٙس 

 ٖبُٔ ذُط 2چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ ثيٕبضي يب زاضاي ثيف اظ .  ٔبٜ يه ثبض ديٍيطي وٙس ٚ ؾبال٘ٝ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٞط . ديٍيطي وٙيس
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ؾؤاَ وٙيس اٌط ّٖٕىطز ٚي نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا سكٛيك وٙيس زض غيط  اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت. اؾز، زضٔبٖ زاضٚيي ضا قطٚٔ ٚ يه ٔبٜ ثٗس ؾبِٕٙس ضا ديٍيطي وٙيس

 .ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس

  ُٔيّي ٔشط ػيٜٛ اؾز، زضٔبٖ زاضٚيي ضا ثطاي ٚي ُٔبثك ضإٞٙبي زاضٚيي قطٚٔ وٙيس ٚ 90 ٔيّي ٔشط ػيٜٛ يب فكبضذٖٛ زيبؾشَٛ حسالُ 140اٌط فكبضذٖٛ ؾيؿشِٛيه حسال 

زض نٛضسي وٝ ّٖٕىطز ٚي نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا . ؾؤاَ وٙيس اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت. يه ٔبٜ ثٗس ؾبِٕٙس ضا ديٍيطي وٙيس

 . ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس

 الگَريشن درهبى فؾبرخَى ثبال

 

 

 

 ديٍيطي ؾْٛ

 ديٍيطي اَٚ 

 ديٍيطي زْٚ

 .ؾبِٕٙس ضا سحز زضٔبٖ زاضٚيي لطاض زٞيس ٚ يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس

فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ثسٖٚ زاقشٗ ٖٛاضو 

 .زاضٚيي ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف ضؾيسٜ اؾز

 

فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ثسٖٚ زاقشٗ ٖٛاضو 

 .اؾززاضٚيي ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف ٘طؾيسٜ

 

 .ؾبِٕٙس زچبض ٖٛاضو زاضٚيي قسٜ اؾز

 

زاضٚ ضا ثط اؾبؼ ضإٞٙبي زاضٚيي 

 سغييط زٞيس 

 

 

در صَرر ػذم . زٚظ زاضٚ ضا افعايف زٞيس

ٚ ضؾيسٖ ثٝ حساوظط زٚظ، زاضٚي زْٚ ضا دبعخ 

 .ايبفٝ وٙيس

 
 . فكبضذٖٛ ؾبِٕٙس ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف ٘طؾيسٜ يب زچبض ٖٛاضو زاضٚيي قسٜ اؾز

 

درهبى دارٍيي 

 .را اداهِ  دّيذ

 

عبلوٌذ را ثِ هشخصص 

 .ارجبع دّيذ
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 درهبى دارٍيي فؾبرخَى ثبال

 .ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ فكبضذٖٛ ثبال ضا ثب سٛػٝ ثٝ قطايٍ ؾبِٕٙس ٚ انَٛ وّي زضٔبٖ سحز زضٔبٖ زاضٚيي لطاض زٞيس

 عجمِ ثٌذي ٍ وٌشزل فؾبرخَى 

هيلي هشز )ٍضؼيز فؾبرخَى 

  (جيَُ

 ًيبس ثِ ؽزٍع درهبى دارٍيي ثب ثيوبري ًيبس ثِ ؽزٍع درهبى دارٍيي ثذٍى ثيوبري اصالح ؽيَُ سًذگي

  ػبهل خغز2ثيؼ اس   حذاوثز دٍ ػبهل خغز  ػبهل خغز2ثيؼ اس   حذاوثز دٍ ػبهل خغز

 ذيط ذيط ذيط ذيط زضنٛضر ٘يبظ 120 / 80وٕشط اظ 

 ثّي ثّي ذيط ذيط ثّي 129-120 / 84-80

 ثّي ثّي ثّي ذيط ثّي 179-130 / 109-85 

 ثّي ثّي ثّي ثّي ثّي 110/180حسالُ 

 ٘بضؾبيي لّجي، ؾبثمٝ : ثيٕبضيMIزيبثز ّٔيشٛؼ، اذشالالر ٔعٔٗ وّيٝ ٚ ؾىشٝ ٔغعي ، 

 ٔهطف زذب٘يبر، چبلي، زيؽ ِيذيسٔي :  ٖٛأُ ذُط 

 راٌّوبي درهبى فؾبرخَى ثبال در عبلوٌذ

 درهبى دارٍيي ارجح ثيوبري

  II ، ثّٛوطٞبي ضؾذشٛض آ٘ػيٛسب٘ؿيٗ  ACEٟٔبض وٙٙسٜ ٞبي ٘بضؾبيي لّجي يب ٘بضؾبيي ٔعٔٗ وّيٝ

  ACEثّٛوطٞبي ثشب، ٟٔبض وٙٙسٜ ٞبي ؾبثمٝ ؾىشٝ لّجي، چبلي، ٔهطف زذب٘يبر، اذشالَ چطثي ذٖٛ 

  يب ثّٛوطٞبي وب٘بَ وّؿيIIٓ يب ثّٛوطٞبي ضؾذشٛض آ٘ػيٛسب٘ؿيٗ ACEزيٛضسيه ٞب، ثّٛوطٞبي ثشب، ٟٔبض وٙٙسٜ ٞبي  زيبثز

 ذُط ثطٚظ ٔؼسز ؾىشٝ ٔغعي 

 (سغييطار ضسيٗ يب ؾبثمٝ ؾىشٝ)

 ، زيٛضسيه ٞبACEٟٔبض وٙٙسٜ ٞبي 
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 ثلَوزّبي وبًبل ولغين

 ػَارض جبًجي (حذالل ٍ حذاوثز)دٍس ثِ هيلي گزم  دارٍ

ثّٛن ٞبي زّٞيعي ثُٙي، ثطازيىبضزي، ٘بضؾبيي لّجي، ٘بضؾبيي ٞبي ٞسايشي، ثسسط   غيز دي ّيذرٍديزيذيي ّب

 وطزٖ زيؿفٛ٘ىؿيٖٛ ٞبي ؾيؿشِٛيه، ٞيذطدالظي ِظٝ

 ازْ ٚ ؾطزضز  يه ثبض زض ضٚظ360-120 (extended-release)زيّشيبظْ  

 يجٛؾز  زٚ ثبض زض ضٚظ60-240 ٚضادبٔيُ

   يه ثبض زض ضٚظ360-120 (extended-release)ٚضادبٔيُ  

 ؾطٌيؼٝ، ازْ ٔچ دب، ٌطٌطفشٍي، ؾطزضز، ٞيذطسطفي ِظٝ  دي ّيذرٍديزيذيي ّب

   يه ثبض زض ضٚظ5/2-10 آّٔٛزيذيٗ

   يه ثبض زض ضٚظ60-30  (extended-release)٘يفيسيذيٗ

 ٍاسٍديالسَرّبي هغشمين

 ػَارض جبًجي (حذالل ٍ حذاوثز)دٍس ثِ هيلي گزم  دارٍ

 ؾٙسضْ قجٝ ِٛدٛؼ، ٞذبسيز زٚ ثبض زض ضٚظ5/12-50 ٞيسضاالظيٗ ٞيسضٚوّطايس

 ديَرسيه ّب

 ػَارض جبًجي (حذالل ٍ حذاوثز)دٍس ثِ هيلي گزم  دارٍ

 :سيبسيذ ٍ ديَرسيه ّبي سيخ سيبسيذ

زاضٚ ٞبي ا٘شربثي ثطاي زضٔبٖ فكبضذٖٛ ثبال زض ؾبِٕٙساٖ 

 (safe, efficient)ٞؿشٙس 

افعايف وٛسبٜ ٔسر وّؿشطَٚ ٚ سطي ٌّيؿيطيس ٚ لٙس ذٖٛ ٚ وبٞف دشبؾيٓ، ؾسيٓ ٚ  

ٔٙيعيْٛ ٚ افعايف اؾيس اٚضيه ٚ وّؿيٓ ٚ ثٙسضر زيؿىطاظي ٞبي ذٛ٘ي، 

 فٛسٛؾٙؿيشيٛيشي، دب٘ىطاسيز، زيٍط ٚاوٙف ٞبي آِطغيه ٚ زيؽ فٛ٘ىؿيٖٛ ػٙؿي

   يه ثبض زض ضٚظ125-500 وّطٚسيبظيس

   يه ثبض زض ضٚظ5/12-25 ٞيسضٚوّطٚ سيبظيس

 ػَارض جبًجي (حذالل ٍ حذاوثز)دٍس ثِ هيلي گزم  دارٍ
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زاضٚي ا٘شربثي ثطاي ؾبِٕٙساٖ ٘يؿشٙس ٚ فمٍ زض ثيٕبضاٖ ٔجشال ثٝ ٘بضؾبيي وّيٝ ٚ يب   ديَرسيه ّبي لَح

 . اؾشفبزٜ ٔي قٛز((volume overloadازٔبسٛظ 

   زٚ ثبض زض ضٚظ10-40 فٛضاؾٕيس

 ٞيذطوبِٕي، اذشالالر ٌٛاضقي  ديَرسيه ّبي ًگبُ دارًذُ دشبعين

 زٚ ثبض زض 5/2-5 يه ثبض زض ضٚظ يب  5-10 آٔيّٛضيس

 ضٚظ

 

 زٚ ثبض زض 25-50 يه ثبض زض ضٚظ  يب 50-100 سطيبٔشطٖ

 ضٚظ

 

 ٚ ACEٟٔبض وٙٙسٜ ٞبي )غ٘يىٛٔبؾشي، ٚلشي ثب زاضٚٞبي افعايف زٞٙسٜ دشبؾيٓ   ثلَن وٌٌذُ ّبي رعذشَر آلذٍعشزٍى

 .اؾشفبزٜ ٔي قٛز، ٘يبظ ثٝ ٔب٘يشٛض دشبؾيٓ زاضز (IIثّٛوطٞبي ضؾذشٛض آ٘ػيٛسب٘ؿيٗ 

 زٚ ثبض 5/12-25 يه ثبض زض ضٚظ يب  25-50 اؾذيطٚ٘ٛالوشٖٛ

 زض ضٚظ

 

 ACEهْبر وٌٌذُ ّبي

 (حذالل ٍ حذاوثز)دٍس ثِ هيلي گزم  دارٍ

  زٚ ثبض زض ضٚظ25/6-50 وبدشٛدطيُ

  زٚ ثبض زض ضٚظ25/1-20 يه ثبض زض ضٚظ يب  5/2-40 ا٘بالدطيُ

  يه ثبض زض ضٚظ25/1-10 ضأيذطيُ

ٖٛاضو ٘بزض قبُٔ آ٘ػيٛازٔب، ٞيذطوبِٕي، ضاـ، اظ زؾز زازٖ حؽ چكبيي، ِىٛدٙي ٚ ٘بضؾبيي حبز . ؾطفٝ يه ٖبضيٝ قبيٕ ٚ افز فكبضذٖٛ اضسٛؾشبسيه يه ٖبضيٝ ثطاي ايٗ ٌطٜٚ زاضٚيي اؾز

 .وّيٝ ثب ا٘ؿساز  يىُطفٝ ٚ يب زَٚطفٝ قطيبٖ وّيٛي اؾز
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 ثلَوزّبي آدرًزصيه

 ػَارض جبًجي (حذالل ٍ حذاوثز)دٍس ثِ هيلي گزم  دارٍ

ؾٙىٛح ثب اِٚيٗ زٚظ، َذف لّت، احشجبؼ ٔبيٗبر، اططار آ٘شي وِٛيٙطغيه، افز فكبضذٖٛ اضسٛؾشبسيه،   ثلَوزّبي آلفب يه

 سىطض ازضاض 

 .زض ٞيذطٚسطفي دطٚؾشبر وبضثطز زاضز  زٚ ثبض زض ضٚظ5/0- 5 دطاظٚؾيٗ

ثطٚ٘ىٛؾذبؾٓ، ثطازيىبضزي، احشٕبَ ٘كبٖ ٘سازٖ ٞيذٌّٛيؿٕي ثٝ ز٘جبَ ا٘ؿِٛيٗ، اذشالَ زض ؾيطوٛالؾيٖٛ   ثلَوزّبي ثشب

دطيفطاَ، ثي ذٛاثي، يٗف، وبٞف سحُٕ ٚضظـ، ٞيذطسطي ٌّيؿيطيسٔي، زدطؾيٖٛ، فٙٛٔٗ ضيجب٘س، 

  erectileٞبِٛؾيٙبؾيٖٛ، فٛ٘ىؿيٖٛ 

   زٚ ثبض زض ضٚظ5/12-50 يه ثبض زض ضٚظ يب 25- 100 آسَِٙٛٛ

   زٚ ثبض زض ضٚظ20-80 دطٚدطاَِ٘ٛٛ

   زٚ ثبض زض ضٚظ50-100 ٔشٛدطَِٚٛ

 IIآًشبگًَيغز ّبي آًضيَسبًغيي 

 (حذالل ٍ حذاوثز)دٍس ثِ هيلي گزم  دارٍ

  زٚ ثبض زض ضٚظ5/12-50  يب يه ثبض زض ضٚظ 25-100 ِٛظاضسبٖ

 .ٞيذطوبِٕي ٚ ثٝ ٘سضر آ٘ػيٛازٔب اظ ٖٛاضو زاضٚيي ايٗ ٌطٜٚ ثكٕبض ٔي ضٚ٘س

 

 اصَل ولي درهبى دارٍيي فؾبرخَى ثبال

 ا٘شربة اِٚيٗ ٌطٜٚ زاضٚيي ٔٙشرت  .1

 قطٚٔ ثب  حسالُ زٚظ زاضٚيي ٚ افعايف سسضيؼي زٚظ زاضٚ ثٝ نٛضر ٔبٞب٘ٝ سب ضؾيسٖ ثٝ فكبضذٖٛ ٞسف يب حساوظط زٚظ  .2

 سغييط زاضٚ زض ؾبِٕٙس زچبض ٖبضيٝ زاضٚيي ثط اؾبؼ ػساَٚ فٛق .3

 افعايف زٚظ زاضٚي لجّي زض ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٖبضيٝ زاضٚيي ٚ دبؾد ٘سازٜ ثٝ زضٔبٖ  .4

 ايبفٝ وطزٖ زاضٚي ٔٙشرت زْٚ ثٝ ؾبِٕٙس ثب حساوظط زٚظ زاضٚي ٔهطفي ٚ دبؾد ٘سازٜ ثٝ زضٔبٖ .5
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 ديٍيطي ٔبٞب٘ٝ ؾبِٕٙس زاضاي فكبضذٖٛ وٙشطَ ٘كسٜ سٛؾٍ دعقه  .6

  ٔبٞب٘ٝ سٛؾٍ دعقه3ديٍيطي ٔبٞب٘ٝ ؾبِٕٙس زاضاي فكبضذٖٛ وٙشطَ قسٜ سٛؾٍ غيطدعقه ٚ  .7

 ا٘شربة زاضٚ ثط اؾبؼ ضإٞٙبي زاضٚيي زض ؾبِٕٙس ثب ثيٕبضي ٕٞطاٜ ٚ ٖٛأُ ذُط .8

 اضػبٔ ؾبِٕٙس ثٝ ٔشرهم زض نٛضر دبؾد ٘سازٖ ثٝ زضٔبٖ ثط اؾبؼ ضإٞٙبي آٔٛظقي زض لؿٕز ديٍيطي   .9

  ٔيّي ٌطْ زض ضٚظ 50سؼٛيع زيٛضسيه ٞبي سيبظيسي ٕٞطاٜ ثب يه زيٛضسيه ٍ٘بٜ زاض٘سٜ دشبؾيٓ ٔب٘ٙس سطيبٔشطٖ  .10

 اؾشفبزٜ اظ ٞيسضاالظيٗ ٕٔٗٛالً زض سطويت ثب يه ثشب ثّٛوط يب ٚضادبٔيُ ثطاي ديكٍيطي اظ سبويىبضزي  .11

 

 :هذاخالر آهَسؽي ثزاي وٌشزل افز فؾبر خَى ٍضؼيشي

  ثّٙس قسٖ آضاْ ٚ چٙس ٔطحّٝ اي اظ نٙسِي يب سرشرٛاة؛  

 آقبٔيسٖ زٚ ِيٛاٖ آة يب ٔبيٗبر ػبيٍعيٗ نجح ٘بقشب لجُ اظ ثّٙس قسٖ اظ سرز؛ 

 اؾشفبزٜ اظ ػٛضاة ٞبي ؾبق ثّٙس ٚاضيؽ. 

 

  افز فؾبرخَى ٍضؼيشي ثزاي وٌشزلهذاخالر درهبًي

  وبٞف زاضٚ ٞبي آضاْ ثرف؛ 

 حصف زاضٚٞبي دبييٗ آٚض٘سٜ فكبضذٖٛ ثب ٖبضيٝ ػب٘جي افز فكبضذٖٛ اضسٛؾشبسيه ٔظُ ثّٛوط ٞبي آِفب يه 
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 (ثذٍى هصزف دارٍ) احشوبل اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ػزٍلي/ ثيوبري ّبي للجي ػزٍلي- فصل اٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثز اعبط ثيوبري ٍ ػبهل خغزLDLجذٍل هغلَثيز 

                           

 

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

 ضا ثطاي (سغصيٝ ٚ سٕطيٙبر ثس٘ي ٔٙبؾت)زضٔبٖ غيط زاضٚيي

 .ؾبِٕٙس قطٚٔ وٙيس

   ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3 ؾبِٕٙس ضا . 

  ٔبٜ ثٗس زض ذٛاؾز 3 ثطاي ؾبِٕٙس آظٔبيف چطثي ذٖٛ ثطاي 

 .وٙيس

احشٕبَ اثشال 

ثٝ ثيٕبضي 

 لّجي ٖطٚلي

 LDL 
  ٘بُّٔٛة

 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي  سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا

 .آٔٛظـ زٞيس

  ؾبَ ثٗس 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا 

 .ٔطالجز زٚضٜ اي وٙيس

  LDL فبلس ٔكىُ 
  ُّٔٛة

 ثزرعي وٌيذ جوغ ثٌذي وٌيذ

  ثيوبري ّب

  ؾىشٝ لّجي

يب آ٘ػيٗ 

 نسضي     

         ؾىشٝ ٔغعي 

  زيبثز يب

اذشالَ لٙس 

 ذٖٛ ٘بقشب

 ػَاهل خغز

     ٔهطف زذب٘يبر 

     ٖفكبض ذٖٛ ثبال يب ؾبثمٝ آ 

  ٖاثشال ثٝ زيؽ ِيذيسٔي يب ؾبثمٝ آ 

 چبلي 

 HDL ٔيّي ٌطْ زض 40 وٕشط اظ 

زؾي ِيشط ثطاي ٔطزاٖ يب وٕشط اظ 

  ثطاي ظ٘ب50ٖ

   ٔيعاٖ چطثي

ٞبي ذٖٛ 

وّؿشطَٚ، )

LDL ، 

HDL) 

 

 اس عبلوٌذ يب ّوزاُ ٍي عؤال وٌيذ

 ثيٕبضي آسطٚاؾىّطٚظ ٖطٚق ٔحيُي 

 (ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط)قطٚٔ زضٔبٖ   ٘بُّٔٛة  LDL  ُّٔٛة  LDL ٚيٗيز ؾبِٕٙس

 ( ثب ٘ٓط دعقه100-129) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 130حسالُ   ٚ ثبالسط100 100وٕشط اظ    ثيف اظ زٚ ٖبُٔ ذُط يبثب ثيٕبضي ٕٞطاٜ  

 ( ثب ٘ٓط دعقه130-159) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 160حسالُ   ٚ ثبالسط130 130وٕشط اظ   ٖبُٔ ذُط 2ثب 

 ( ثب ٘ٓط دعقه160-189) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 190حسالُ   ٚ ثبالسط160 160وٕشط اظ  حساوظط يه ٖبُٔ ذُط

عجمِ 

ًذي ة

 وٌيذ
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 (ثب هصزف دارٍ) احشوبل اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ػزٍلي/ ثيوبري ّبي للجي ػزٍلي- فصل اٍل 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ثز اعبط ثيوبري ٍ ػبهل خغزLDL        جذٍل هغلَثيز 

 ثزرعي وٌيذ جوغ ثٌذي وٌيذ

  ثيوبري ّب

  ؾىشٝ لّجي

يب آ٘ػيٗ 

 نسضي     

         ؾىشٝ ٔغعي 

  زيبثز يب

 ؾبثمٝ آٖ 

 ػَاهل خغز

     ٔهطف زذب٘يبر 

  فكبض ذٖٛ ثبال يب

 ؾبثمٝ آٖ    

  اثشال ثٝ زيؽ ِيذيسٔي

 يب ؾبثمٝ آٖ 

 چبلي 

 HDL 40 وٕشط اظ 

ٔيّي ٌطْ زض زؾي 

ِيشط ثطاي ٔطزاٖ يب 

  ثطاي ظ٘ب50ٖوٕشط اظ 

   ٔيعاٖ چطثي

ٞبي ذٖٛ 

وّؿشطَٚ، )
LDL, 

HDL) 

  ٓسٗييٗ آ٘عي

 ٞبي وجسي 

 اس عبلوٌذ يب ّوزاُ ٍي عؤال وٌيذ

 ثيٕبضي آسطٚاؾىّطٚظ ٖطٚق ٔحيُي 

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔشرهم اضػبٔ غيطفٛضي زٞيس . 

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

 

  ٍ ٘بُّٔٛة LDL ٔكىُ

افعايف غيط ٔؼبظ "

آ٘عيٓ ٞبي وجسي 

ٔهطف حساوظط يب 

 "زٚظ زاضٚ 

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

  ٚ زاضٚي ؾبِٕٙس ضا زض نٛضر َجيٗي ثٛزٖ آ٘عيٓ ٞبي وجسي افعايف

 .زض نٛضر افعايف ٔؼبظ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ثب زٚظ لجّي ازأٝ زٞيس

  آظٔبيف چطثي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا ثطاي يه ٔبٜ ثٗس

 .زضذٛاؾز وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس

احشٕبَ 

ثبالي اثشال  

ثٝ ثيٕبضي 

 لّجي ٖطٚلي 

 LDL ٘بُّٔٛة ٍ  

  آ٘عيٓ ٞبي وجسي

زض حس َجيٗي يب 

افعايف يبفشٝ زض 

 حس ٔؼبظ

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

  زضٔبٖ ضا ازأٝ زٞيس ٚ آظٔبيف چطثي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا ثطاي

 . ثٗس ديٍيطي وٙيس ٔب6ٜقف ٔبٜ ثٗس زضذٛاؾز وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا 

  ٝٔبٞب٘ٝ ؾبِٕٙس ضا ديٍيطي وٙس3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس و . 

احشٕبَ 

دبييٗ اثشال 

ثٝ ثيٕبضي 

 لّجي ٖطٚلي

 LDL ُّٔٛة ٍ 

  آ٘عيٓ ٞبي وجسي

َجيٗي يب افعايف 

 يبفشٝ زض حس ٔؼبظ

 (ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط)قطٚٔ زضٔبٖ   ٘بُّٔٛة  LDL  ُّٔٛة  LDL ٚيٗيز ؾبِٕٙس

 ( ثب ٘ٓط دعقه100-129) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 130حسالُ   ٚ ثبالسط100 100وٕشط اظ   ثيف اظ زٚ ٖبُٔ ذُط يبثيٕبض 

 ( ثب ٘ٓط دعقه130-159) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 160حسالُ   ٚ ثبالسط130 130وٕشط اظ   ٖبُٔ ذُط 2

 ( ثب ٘ٓط دعقه160-189) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 190حسالُ   ٚ ثبالسط160 160وٕشط اظ  حساوظط يه ٖبُٔ ذُط

عجمِ 

ًذي ة

 وٌيذ
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 احشوبل اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ػزٍلي/ ثيوبري ّبي للجي ػزٍلي: فصل اٍل

 احشوبل خغز اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ػزٍليثزرعي عبلوٌذ اس ًظز : ة 

ؾذؽ اظ ؾبِٕٙس ٚ يب ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل ثيٕبضي آسطٚاؾىّطٚظ ٖطٚق ٔحيُي ؾؤاَ .  ضا ػٕٕ ثٙسي وٙيسHDLاثشسا ثيٕبضي ٞب، ٖٛأُ ذُط ٚ ٔهطف زاضٚي وٙشطَ وٙٙسٜ چطثي ذٖٛ ثٝ اؾشظٙبي 

 . وٙيس

  ضا زض ذٛاؾز ٚ اظ ؾبِٕٙس ٚ يب ٕٞطاٜ ٚي ثرٛاٞيس وٝ ثٝ ٔحى آٔبزٜ قسٖ ػٛاة آظٔبيف ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ وٙس ٚ سب آٖ ظٔبٖ ثٝ سٛنيٝ ٞبي "ثطضؾي وٙيس"ثطاي ؾبِٕٙس آظٔبيكبر ٔٙسضع زض ؾشٖٛ 

 . ُٖٕ وٙس (سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي)قيٜٛ ظ٘سٌي ؾبِٓ 

 هيلي گزم در دعي ليشز در ًشد سًبى يب هزداى يه ػبهل خغز هٌفي هحغَة ؽذُ ٍ ثبػث وغز يه ػبهل خغز اس ول ػَاهل 60هغبٍي يب ثيؼ اس  HDL دلز وٌيذ 

  .خغز در عبلوٌذ هي گزدد

 عجمِ ثٌذي وٌيذ  (ثذٍى هصزف دارٍ)عبلوٌذ را اس ًظز احشوبل اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ٍ ػزٍلي 

 : َجمٝ ثٙسي وٙيسLDLؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ػٕٕ ثٙسي ثيٕبضي ٞب، ٖٛأُ ذُط، ٘شبيغ آظٔبيكبر ٚ ػسَٚ ُّٔٛثيز 

  ثز اعبط ثيوبري ٍ ػبهل خغزLDLجذٍل هغلَثيز 

 قطٚٔ زضٔبٖ (ذُط ثبال) ٘بُّٔٛة  LDL (ذُط دبييٗ) ُّٔٛة  LDL ٚيٗيز ؾبِٕٙس

 ( ثب ٘ٓط دعقه100-129) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 130حسالُ   ٚ ثبالسط100 100وٕشط اظ   ثيف اظ زٚ ٖبُٔ ذُط يبؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ ثيٕبضي  

 ( ثب ٘ٓط دعقه130-159) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 160حسالُ   ٚ ثبالسط130 130وٕشط اظ  ؾبِٕٙس زاضاي زٚ ٖبُٔ ذُط ٚ ٘جٛز ثيٕبضي 

 ( ثب ٘ٓط دعقه160-189) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 190حسالُ   ٚ ثبالسط160 160وٕشط اظ  ؾبِٕٙس فبلس ثيٕبضي ٚ يه يب ٞيچ ٖبُٔ ذُط

آظٔبيف چطثي ذٖٛ ضا ثطاي . ضا قطٚٔ وٙيس (سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت)زضٔبٖ غيط زاضٚيي .  لطاض ٔي ٌيطز"احشوبل اثشال ثِ ثيوبري للجي ػزٍلي" زض َجمٝ ثٙسي  ٘بُّٔٛةLDLؾبِٕٙس ثب 

 . ٔبٜ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا  ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي ٚ دؽ اظ .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3 ٔبٜ ثٗس زض ذٛاؾز ٚ ؾبِٕٙس ضا 3

 ؾبَ 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس لطاض ٔي ٌيطز، "فبلذ هؾىل" زض َجمٝ ثٙسي  ُّٔٛةLDLؾبِٕٙس ثب 

 .ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي وٙس
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 عجمِ ثٌذي وٌيذ  (ثب هصزف دارٍ)عبلوٌذ را اس ًظز احشوبل اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ٍ ػزٍلي 

ثٝ . ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"هؾىل" زض َجمٝ ثٙسي " افعايف غيط ٔؼبظ آ٘عيٓ ٞبي وجسي يب حساوظط زٚظ زاضٚي ٔهطفي"ٍ  ٘بُّٔٛة LDLؾبِٕٙس ثب 

 .ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

زاضٚ ضا زض نٛضر .  لطاض ٔي ٌيطز"احشوبل ثبالي اثشال ثِ ثيوبري للجي ػزٍلي" ٘بُّٔٛة ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي زض حس َجيٗي يب افعايف يبفشٝ زض حس ٔؼبظ زض َجمٝ ثٙسي LDLؾبِٕٙس ثب 

ثطاي ؾبِٕٙس آظٔبيف چطثي ٞبي ذٖٛ ثٝ ٕٞطاٜ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا ثطاي يه ٔبٜ . َجيٗي ثٛزٖ آ٘عيٓ ٞبي وجسي افعايف ٚ زض نٛضر ثبال ضفشٗ ٔؼبظ آ٘عيٓ ٞبي وجسي، زٚظ لجّي ضا ازأٝ زٞيس

  .ثٗس زضذٛاؾز ٚ يه ٔبٜ ثٗس ٘يع ٚي ضا ديٍيطي وٙيس

 آ٘عيٓ چٙب٘چٝ.  لطاض ٔي ٌيطز"احشوبل دبييي اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ٍ ػزٍلي" ُّٔٛة ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي زض حس َجيٗي يب افعايف يبفشٝ زض حس ٔؼبظ زض َجمٝ ثٙسي LDLؾبِٕٙس ثب 

 ٔبٜ ثٗس زض ذٛاؾز ٚ 6ثطاي ؾبِٕٙس ثب آ٘عيٓ ٞبي وجسي َجيٗي، آظٔبيف چطثي ذٖٛ ثٝ ٕٞطاٜ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا ثطاي  .زضٔبٖ ضا ازأٝ زٞيسٞبي وجسي َجيٗي يب افعايف يبفشٝ زض حس ٔؼبظ ٞؿشٙس 

ثطاي ؾبِٕٙس ثب آ٘عيٓ ٞبي وجسي افعايف يبفشٝ .  ٔبٜ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس6 ٔبٜ ديٍيطي ٚ دؽ اظ 3ثٝ سيٓ غيط دعقه ٘يع دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٞط .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس6ٚي ضا 

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا  ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي ٚ .  ٔبٜ ثٗس ٘يع ديٍيطي وٙيس3 ٔبٜ ثٗس زض ذٛاؾز ٚ ٚي ضا 3زض حس ٔؼبظ، آظٔبيف چطثي ذٖٛ ثٝ ٕٞطاٜ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا ثطاي 

 . ٔبٜ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3دؽ اظ 

 

 هذاخالر آهَسؽي ثزاي اصالح ؽيَُ سًذگي عبلن

 . اؾز(زض ضإٞٙبي غيط دعقه) ٔكبثٝ فهُ فكبض ذٖٛ ثبال

 

 ديگيزي

 :عبلوٌذ ثب احشوبل ثبالي اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ٍ ػزٍلي را دظ اس يه هبُ ثِ ؽزح سيز ديگيزي وٌيذ

 ،ثط اؾبؼ ػسَٚ ُّٔٛثيز  ٚ ؾبِٕٙس زض نٛضسي وٝ آ٘عيٓ ٞبي وجسي افعايف غيط ٔؼبظ يبفشٝ اؾزLDL  ،زاضاي LDL ارجبع غيز فَري ُّٔٛة يب ٘بُّٔٛة اؾز ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔشرهم 

 .زٞيس

  ٚ زض نٛضسي وٝ آ٘عيٓ ٞبي وجسي َجيٗي ٞؿشٙس يب افعايف ٔؼبظ زاض٘سLDL ثط اؾبؼ ػسَٚ ُّٔٛثيز  LDL ٔبٜ 6  ٘يع ثٝ حس ُّٔٛة ضؾيسٜ اؾز، زضٔبٖ ضا ازأٝ زٞيس ٚ ثطاي ؾبِٕٙس ثٝ سبضيد 

 ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه 6 ٔبٜ يه ثبض ديٍيطي وٙس ٚ 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا .  ٔبٜ ثٗس ٘يع ديٍيطي وٙيس6ثٗسآظٔبيف چطثي ٞبي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا زضذٛاؾز ٚ 
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چٙب٘چٝ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط . اظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل ٔهطف زاضٚ ٚ سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ؾؤاَ وٙيس. اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

 . ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس

  ٝزض نٛضسي وLDL ٚ ثٝ حس ُّٔٛة ٘طؾيسٜ اؾز ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ٘يع َجيٗي ٞؿشٙس زٚظ زاضٚ ضا افعايف زٞيس ٚ چٙب٘چٝ افعايف زض حس ٔؼبظ زاضز، زاضٚ ضا ثب ٕٞبٖ زٚظ لجّي ازأٝ زٞيس 

اظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل ٔهطف زاضٚ ٚ سغصيٝ ٚ . ثطاي ؾبِٕٙس ثٝ سبضيد يه ٔبٜ ثٗسآظٔبيف چطثي ٞبي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا زضذٛاؾز ٚ ٚي ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس

 چٙب٘چٝ زاضٚي ٔهطفي دلز وٌيذ. چٙب٘چٝ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس. فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس

 . زٞيسدشؽه هشخصص ارجبع غيز فَريزض حساوظط زٚظ اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ 

 

 : هبُ ثِ ؽزح سيز ديگيزي وٌيذ3عبلوٌذ ثب احشوبل اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ٍ ػزٍلي را دظ اس 

  ٝزض نٛضسي وLDLٔبٜ ثٗسآظٔبيف چطثي ٞبي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا زضذٛاؾز ٚ ؾبِٕٙس ضا 6ثطاي ؾبِٕٙس ثٝ سبضيد .   ثٝ حس ُّٔٛة ضؾيسٜ اؾز زضٔبٖ غيط زاضٚيي ضا ازأٝ زٞيس 

اظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز .  ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس6 ٔبٜ يه ثبض ديٍيطي وٙس ٚ 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس6

 .چٙب٘چٝ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس. ثس٘ي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس

  اٌطLDL ثٝ حس ُّٔٛة ٘طؾيسٜ اؾز، زضٔبٖ زاضٚيي ضا ثط اؾبؼ ػسَٚ ُّٔٛثيز LDL ثطاي ؾبِٕٙس ثٝ سبضيد يه ٔبٜ ثٗسآظٔبيف چطثي ٞبي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا . قطٚٔ وٙيس

چٙب٘چٝ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك . اظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس. زضذٛاؾز وٙيس ٚ يه ٔبٜ ثٗس اٚ ضا ديٍيطي وٙيس

 .زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس. وٙيس

 

 : هبُ ثِ ؽزح سيز ديگيزي وٌيذ6عبلوٌذ ثب احشوبل دبييي اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ٍ ػزٍلي را دظ اس 

  ٝزض نٛضسي وLDL ٔبٜ ثٗسآظٔبيف چطثي ٞبي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا زضذٛاؾز ٚ 6  زض حس ُّٔٛة ثبلي ٔب٘سٜ اؾز ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ٘يع َجيٗي ٞؿشٙس، ثطاي ؾبِٕٙس ثٝ سبضيد 

چٙب٘چٝ آ٘عيٓ ٞبي وجسي افعايف ٔؼبظ زاض٘س ثطاي .  ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس6 ٔبٜ يه ثبض ديٍيطي وٙس ٚ 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس6

 ٔبٜ ثٗس ثٝ 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا  ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3 ٔبٜ ثٗسآظٔبيف چطثي ٞبي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا زضذٛاؾز ٚ 3ؾبِٕٙس ثٝ سبضيد 

چٙب٘چٝ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك . اظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل ٔهطف زاضٚ ٚ سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ؾؤاَ وٙيس. دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

 .وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس

  ٝزض نٛضسي وLDLثطاي ؾبِٕٙس .  اظ حس ُّٔٛة ذبضع قسٜ اؾز ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي َجيٗي ٞؿشٙس، زٚظ زاضٚ ضا افعايف زٞيس ٚ چٙب٘چٝ افعايف ٔؼبظ زاض٘س زٚظ لجّي زاضٚ ضا ازأٝ زٞيس

اظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل ٔهطف زاضٚ، سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت . ثٝ سبضيد يه ٔبٜ ثٗسآظٔبيف چطثي ٞبي ذٖٛ ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ضا زضذٛاؾز ٚ يه ٔبٜ ثٗس اٚ ضا ديٍيطي وٙيس



34 
 

 چٙب٘چٝ زاضٚي ٔهطفي زض حساوظط زٚظ اؾز، دلز وٌيذ. چٙب٘چٝ ّٖٕىطز ؾبِٕٙس نحيح اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسز آٔٛظـ زٞيس. ؾؤاَ وٙيس

 . زٞيسدشؽه هشخصص ارجبع غيز فَريؾبِٕٙس ضا ثٝ 

  زض نٛضسي وٝ آ٘عيٓ ٞبي وجسي افعايف غيطَجيٗي زاض٘س ثبLDL زٞيسارجبع غيز فَري زض حس ُّٔٛة يب ٘بُّٔٛة، ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم  . 

 

 درهبى اخشالل چزثي خَى

. افعايف زٞيس ( ٔيّي ٌط10ْ)زٚظ زاضٚ ضا زض نٛضر ٘يبظ سسضيؼي ٚ ثب حسالُ زٚظ .  ٔيّي ٌطْ زض ضٚظ اؾشفبزٜ وٙيس10  ٔظُ اؾشبسيٗ ٞب ثب زٚظ LDLثطاي زضٔبٖ زاضٚيي اظ زاضٚ ٞبي دبييٗ آٚض٘سٜ 

 LDLچٙب٘چٝ . ازأٝ زٞيس ٔبٞٝ 6 ثٝ زضٔبٖ دبؾد ٔي زٞس ٚ ثسٖٚ افعايف يب افعايف ٔؼبظ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ثٝ حس ُّٔٛة ٔي ضؾس، زاضٚ ضا ثب ا٘ساظٜ ٌيطي آ٘عيٓ ٞبي وجسي ثب فٛانُ LDLچٙب٘چٝ 

 ثطاثط حس فٛلب٘ي ٘طٔبَ افعايف يبثٙس ٚ يب 3زض نٛضسي وٝ آ٘عيٓ ٞبي وجسي ثٝ ثيف اظ . ثٝ زضٔبٖ دبؾد ٕ٘ي زٞس ٚ زٚظ زاضٚ ضا افعايف ٔي زٞيس آظٔبيكبر ضا ثطاي يه ٔبٜ ثٗس ثبيس سىطاض وٙيس

 هشخصص ارجبع غيز فَرياؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ  ( ٔيّيٍط80ْ) ثٝ زضٔبٖ دبؾد ٕ٘ي زٞس ٚ أىبٖ افعايف زٚظ زاضٚ ثطاي ؾبِٕٙس ٚػٛز ٘ساضز يٗٙي زٚظ زاضٚي ٔهطفي زض حساوظط زٚظLDLچٙب٘چٝ 

 .  زٞيس
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 هزاحل ولي ديگيزي در احشوبل اثشال ثِ ثيوبري ّبي للجي ػزٍلي

 

 

 

 

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثسٖٚ ٔهطف زاضٚ ثب ٔهطف زاضٚ

LDL ُّٔٛة  LDL ٘بُّٔٛة  

 

  LDLُّٔٛة  

 

  LDL٘بُّٔٛة   

 

ازأٝ زضٔبٖ 

لجّي ثٝ 

  ٔب6ٜٔسر 

َجيٗي ثٛزٖ 

يب افعايف 

ٔؼبظ  

آ٘عيٓ ٞبي 

 وجسي 

افعايف 

غيط ٔؼبظ  

آ٘عيٓ ٞبي 

 وجسي

 فبلس ٔكىُ

ٔطالجز زٚضٜ اي 

  ؾبَ ثٗس3

 

 انالح قيٜٛ ظ٘سٌي

  ٔبٜ 3 ثٝ ٔسر 

زضٔبٖ زاضٚيي ثٝ ٔسر 

 يه ٔبٜ 

  LDL ٘بُّٔٛة   LDL ُّٔٛة

 

اضػبٔ ثٝ 

 ٔشرهم

ازأٝ 

زضٔبٖ 

لجّي ثٝ 

ٔسر 

 يه ٔبٜ

َجيٗي 

ثٛزٖ 

آ٘عيٓ 

ٞبي 

 وجسي 

افعايف غيط 

ٔؼبظ  آ٘عيٓ 

 يب ٞبي وجسي

حساوظط ثٛزٖ 

زٚظ زاضٚي 

 ٔهطفي

افعايف 

ٔؼبظ  

آ٘عيٓ 

ٞبي 

 وجسي 

افعايف 

زٚظ زاضٚي 

لجّي ثٝ 

ٔسر يه 

 ٔبٜ

ازأٝ زضٔبٖ لجّي ثٝ 

  ٔب6ٜٔسر 
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  درهبى ديظ ليذيذهيراٌّوبي

 

  

 LDL ثطاثط3افعايف آ٘عيٓ ٞبي وجسي سب  ٘بُّٔٛة ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي َجيٗي  

 .لطاض زٞيس (انالح قيٜٛ ظ٘سٌي) ٔبٜ سحز زضٔبٖ غيط زاضٚيي 3ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔسر 

 LDL ُّٔٛة ٚ آ٘عيٓ ٞبي وجسي َجيٗي 

 .ؾبِٕٙس ضا سحز زضٔبٖ زاضٚيي ثٝ ٔسر يه ٔبٜ لطاض زٞيس

 زٚظ زاضٚ ثٝ ٔسر يه ٔبٜ افعايف زٞيس

LDL ثٝ حس ُّٔٛة ٕ٘ي ضؾس . LDL ثٝ حس ُّٔٛة ٔي ضؾس . 

 .زٚظ لجّي زاضٚ ضا ثٝ ٔسر يه ٔبٜ ازأٝ زٞيس

 ثطاثط 3افعايف آ٘عيٓ ٞبي وجسي ثيف اظ 

عبلوٌذ را ثِ هشخصص ارجبع غيز 

 .فَري دّيذ

 

 درهبى را اداهِ دّيذ

 .زٚظ زاضٚي ٔهطفي ثٝ حساوظط ٔي ضؾس
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 الغزي/ اخشالالر سغذيِ اي- فصل دٍم

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اس عبلوٌذ يب ّوزاُ ٍي عؤال وٌيذ ٍ فزم ارسيبثي سغذيِ را ثزاي ٍي سىويل وٌيذ

ٔهطف ثيف اظ ؾٝ لّٓ زاضٚ زض  .1

 ضٚظ     

 (1)ذيط            - (0)ثّي - 

 ٔهطف  ٖٚسٜ ٞبي غصا زض ضٚظ  .2

(            1)زٚ ٖٚسٜ       -(2)ؾٝ ٖٚسٜ - 

 ( 0)يه ٖٚسٜ - 

 ٔهطف حسالُ زٚ ؾٟٓ ٔيٜٛ ٚ ؾجعي زض ضٚظ .4

 (0)ذيط           (1)ثّي- 

آة، آة ٔيٜٛ، چبي، ) ٔهطف ٘ٛقيس٘ي زض ضٚظ  .5

      (......قيط، قطثز ٚ

 (  5/0) ِيٛاٖ 3-5(                    0) ِيٛا3ٖوٕشط اظ 

 (1) ِيٛاٖ 5ثيف اظ 

 سغصيٝ ؾبِٕٙس اظ زيسٌبٜ ذٛز     .6

 (    1)ٕ٘ي زا٘س                  (0) ؾٛء سغصيٝ زاضز 

 (2)ٔكىُ سغصيٝ ٘ساضز 

 ٔمبيؿٝ ٚيٗيز ؾالٔشي ذٛز ثب زيٍط ؾبِٕٙساٖ .7

(                                      5/0)ٕ٘ي زا٘س                                    (0)ثسسط

   (2)ثٟشط اظ زيٍطاٖ                     (1)ٔكبثٝ زيٍطاٖ 

 ا٘ساظٜ ٌيطي ديطأٖٛ ٚؾٍ ثبظٚ  .8

 (      5/0 )21-9/21(           0 )21وٕشط اظ 

 (1) ٚ ثيكشط22 

 ا٘ساظٜ ٌيطي ديطأٖٛ ؾبق دبزض لُٛضسطيٗ لؿٕز  .9

 (1) ٚ ثيكشط31(              0 )31وٕشط اظ 

 :ٔهطف .3

  يه ؾٟٓ ِجٙيبر زض ضٚظ  

 ذيط-  ثّي               –

 ا٘ٛأ ٌٛقز زض ضٚظ  

 ذيط- ثّي                –

  ٚحسالُ زٚ ؾٟٓ حجٛثبر ٚ يب ز 

 ٖسز سرٓ ٔط٘ زض ٞفشٝ          

 ذيط- ثّي               - 

(       1;)زٚ ثّي     (0);حساوظط يه ثّي

 (2);ؾٝ ثّي

 ;                                                                                                                                  أشيبظ ؾبِٕٙس13; أشيبظ  وُ 

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

  ٔؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔشرهم اضػب

 .غيط فٛضي زٞيس

  ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصي

 .ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

اثشال )ٔكىُ 

 (ثٝ الغطي

  أشيبظ وٕشط اظ

5  

 

  ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصي

ٔٙبؾت ٚ ٔهطف ٔطست ِٔٛشي 

 .ٚيشأٔيٗ ضا آٔٛظـ زٞيس

  ٔبٜ ديٍيطي 3ؾبِٕٙس ضا  ثٗس اظ 

وٙيس ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه 

دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا 

 .ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس

زض ٔٗطو 

اثشال ثٝ 

 الغطي

  5-11 أشيبظ 

 

  ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصي

 .ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر

ثٝ سيٓ غيط . ثطٚظ٘كب٘ٝ  سكٛيك وٙيس

دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ 

 ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي ٚ ثؽ 3ؾبِٕٙس ضا 

 اظ يه ؾبَ ثٝ دعقه اضػبٔ زٞس 

  أشيبظ ثيف اظ   فبلس ٔكىُ 

11 

 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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 الغزي/ اخشالالر سغذيِ اي: فصل دٍم

  :عبلوٌذ ثب احشوبل اثشال ثِ الغزي را ثؾزح سيز ارسيبثي وٌيذ

زض غيط ايٗ .  لّٓ زاضٚ زض ضٚظ ٔهطف ٔي وٙس ؾبِٕٙس أشيبظ نفط ٔي ٌيطز3زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زاضٚ ٔهطف ٔي وٙس سٗساز آٖ ضا ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ثيف اظ : ٔهطف ثيف اظ ؾٝ لّٓ زاضٚ زض ضٚظ

 . لّٓ زاضٚ ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س2زلز وٙيس اثجٛدطٚفٗ ٚ ايٙسٚؾيس . نٛضر يه أشيبظ ٔي ٌيطز

 أشيبظ ٚ زض نٛضسي وٝ زض قجب٘ٝ ضٚظ زٚ ٖٚسٜ غصاي انّي ضا ٔهطف ٔي وٙس يه 2ضا ٔهطف ٔي وٙس  (نجحب٘ٝ، ٘بٞبض ٚ قبْ) ٖٚسٜ انّي غصا 3 چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٔهطف  ٖٚسٜ ٞبي غصا زض ضٚظ

 .أشيبظ ٚ زض نٛضر ٔهطف يه ٖٚسٜ غصا زض قجب٘ٝ ضٚظ أشيبظ نفط ٔي ٌيطز

 (ثٝ ا٘ساظٜ زٚ لَٛي وجطيز ٚ يب زٚ سىٝ ذٛضقي ٌٛقز ؾفيس يب لطٔع)زض ضٚظ ٚ حسالُ يه ؾٟٓ ٌٛقز  (يه ِيٛاٖ قيط ٚ يب يه ِيٛاٖ ٔبؾز)چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس حسالُ يه ؾٟٓ ِجٙيبر : ٔهطف

يب ثؼبي آٖ زٚ ٖسز سرٓ ٔط٘ زض ٞفشٝ ٔهطف ٔي وٙس زٚ أشيبظ ٚ زض نٛضسي وٝ زٚؾٟٓ اظ ؾٟٓ ٞبي فٛق   ( ِيٛاٖ حجٛثبر درشٝ قس2ٜيه ِيٛاٖ حجٛثبر ذبْ يب )زض ضٚظ ٚ حسالُ زٚ ؾٟٓ حجٛثبر 

 ضا ٔهطف ٔي وٙس يه أشيبظ ٚ چٙب٘چٝ فمٍ يه ؾٟٓ اظ ؾٟٓ ٞبي فٛق يٗٙي ِجٙيبر يب ٌٛقز يب "ِجٙيبر ٚ حجٛثبر يب سرٓ ٔط٘" يب "ٌٛقز ٚ حجٛثبر يب سرٓ ٔط٘" يب "ِجٙيبر ٚ ٌٛقز"يٗٙي 

 .حجٛثبر يب سرٓ ٔط٘ ضا ٔهطف ٔي وٙس أشيبظ نفط ٔي ٌيطز

 4يب ... ٖسز ٔيٜٛ ٔشٛؾٍ ٔظُ ٔطوجبر، ؾيت، ّٞٛ 2ٚيب ...  ِيٛاٖ ٔيٜٛ ضيع ٔظُ آِجبِٛ، ٌيالؼ، اٍ٘ٛض 2ٚ)چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس حسالُ زٚ ؾٟٓ اظ ٌطٜٚ ٔيٜٛ : ٔهطف حسالُ زٚ ؾٟٓ ٔيٜٛ ٚ ؾجعي زض ضٚظ

ضا زض ضٚظ ٔهطف ٔي وٙس، أشيبظ يه زض غيط  ( ِيٛاٖ ؾجعيؼبر ذب2ْيه ِيٛاٖ ؾجعيؼبر درشٝ قسٜ يب ) ٚ زٚ ؾٟٓ اظ ؾجعيؼبر  (يب ٘هف َبِجي ٔشٛؾٍ...ٖسز ٔيٜٛ وٛچه ٔظُ ظضزآِٛ، ا٘ؼيط ٚ

 .ايٗ نٛضر أشيبظ نفط ٔي ٌيطز

 ِيٛاٖ ٔبيٗبر زض ضٚظ 3 ٚ اٌط وٕشط اظ 5/0 ِيٛاٖ ٔبيٗبر زض ضٚظ زضيبفز وٙس أشيبظ 5 سب  3 ِيٛاٖ ٔبيٗبر زض ضٚظ ٔي ٘ٛقس أشيبظ يه، اٌط ثيٗ 6چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس حسالُ : ٔهطف ٘ٛقيس٘ي زض ضٚظ

 .ٔهطف وٙس أشيبظ نفط ٔي ٌيطز

ثب سٛػٝ ثٝ دبؾد زضيبفشي ثط َجك ػسَٚ فٛق . اظ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز ٚيٗيز سغصيٝ ؾبِٕٙس اظ زيسٌبٜ ذٛزـ ؾؤاَ وٙيس زلز وٙيس ٔالن أشيبظ زٞي دبؾد ؾبِٕٙس اؾز: سغصيٝ ؾبِٕٙس اظ زيسٌبٜ ذٛز

 .ثٝ ؾبِٕٙس أشيبظ زٞيس

ثب سٛػٝ ثٝ دبؾد زضيبفشي . اظ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز ٚيٗيز ؾالٔشي ؾبِٕٙس اظ زيسٌبٜ ذٛزـ ؾؤاَ وٙيس زلز وٙيس ٔالن أشيبظ زٞي دبؾد ؾبِٕٙس اؾز: ٔمبيؿٝ ٚيٗيز ؾالٔشي ذٛز ثب زيٍط ؾبِٕٙساٖ

 .ثط َجك ػسَٚ اضظيبثي ثٝ ؾبِٕٙس أشيبظ زٞيس

ثٝ ا٘ساظٜ ٞبي زضيبفشي ثط . ديطأٖٛ ٚؾٍ ثبظٚ ضا زض حس فبنُ ثيٗ قب٘ٝ ٚ آض٘غ ٚ ديطأٖٛ ؾبق دب ضا زض لُٛض سطيٗ لؿٕز ؾبق دب ا ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس: ا٘ساظٜ ٌيطي ديطأٖٛ ٚؾٍ ثبظٚ ٚ ديطأٖٛ ؾبق دب

 .َجك ػسَٚ فٛق أشيبظ زٞيس
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 عبلوٌذ را اس ًظز اثشال الغزي عجمِ ثٌذي وٌيذ  

 :ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ أشيبظاسي وٝ اظ فطْ اضظيبثي سغصيٝ ٔي ٌيطز ثكطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

 . ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز "(اثشال ثِ الغزي )هؾىل "  زض َجمٝ ثٙسي 5ؾبِٕٙس ثب أشيبظ وٕشط اظ 

ثٝ سيٓ غيط دعقه .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي سغصيٝ ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"در هؼزض اثشال ثِ الغزي" زض َجمٝ ثٙسي 5-11ؾبِٕٙس ثب أشيبظ 

 . ٔبٜ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ ثٗس اظ 

ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ سكٛيك . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ٔٛضز سغصيٝ ٔٙبؾت آٔٛظـ زٞيس.   لطاض ٔي ٌيطز"فبلذ هؾىل الغزي " زض َجمٝ ثٙسي 11ؾبِٕٙس ثب أشيبظ ثيف اظ 

 . ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ ثٗس اظ يه ؾبَ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3وٙيس ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا 

  راٌّوبي سغذيِ عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ الغزي

  راٌّوبي سغذيِ عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ الغزي

  ُ٘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 نجحب 

  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) ٌطٜٚ غصايي 4اؾشفبزٜ اظ 

 سسضيؼي ثٛزٖ افعايف ٚظٖ ؾبِٕٙس 

 

 : رفشبر درهبًي

  وكيسٖ  غصا زض ْطف ثعضٌشط 
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 ٜٔيُ وطزٖ غصا زض ػٕٕ زٚؾشبٖ، الٛاْ ٚ يب ذب٘ٛاز 

 آة لجُ اظ غصا هيل ًىزدى  

 افعايف سٗساز ٖٚسٜ ٞبي غصايي 

 ديگيزي

 : هبُ ديگيزي وٌيذ3عبلوٌذ در هؼزض خغز اثشال ثِ عَء سغذيِ الغزي را دظ اس 

 :ٚظٖ ؾبِٕٙس ضا ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس ٚ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس ضا ٔحبؾجٝ وٙيس

 .  فطْ اضظيبثي سغصيٝ ضا سىٕيُ وٙيس ٚ زض ٔٛضز سغصيٝ زض ٔبٜ ٌصقشٝ اظ ٚي ؾؤاَ وٙيس22ثطاي ؾبِٕٙس ثب ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٕشط اظ  .1

  ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي .  ٔبٜ ثٗس  ديٍيطي وٙيس3 ٔبٜ لجُ أيشبظ ٚي طبثز ٔب٘سٜ ٚ يب افعايف يبفشٝ اؾز 3 ضا وٝ زض ٔمبيؿٝ ثب 11 سب 5ؾبِٕٙس ثب أشيبظ

اظ ؾبِٕٙس ٚ يب ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل .  ٔبٜ لجُ أيشبظ ٚي وبٞف يبفشٝ اؾز  ٔبٜ ثٗس  ديٍيطي وٙيس3 ضا وٝ زض ٔمبيؿٝ ثب 11 سب 5ؾبِٕٙس ثب أشيبظ .  ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3وٙس ٚ 

 . سغصيٝ ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس سغصيٝ ٔٙبؾت زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

  ثِ هشخصص ارجبع غيز فَري دّيذ ضا5ؾبِٕٙس ثب أشيبظ وٕشط اظ . 

  اظ ؾبِٕٙس ٚ يب .  ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس6 ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس6 ضا 11ؾبِٕٙس ثب أشيبظ ثجيف اظ

 .ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس سغصيٝ ٔٙبؾت زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

 ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه 6 ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ ٚي ضا 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس6 ٚ ثبالسط اؾز ٚي ضا 22زض نٛضسي وٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس  .2

اظ ؾبِٕٙس ٚ يب ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل سغصيٝ ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس سغصيٝ ٔٙبؾت زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا . اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

 .آٔٛظـ زٞيس
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 چبلي/ اخشالالر سغذيِ اي- فصل دٍم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي

 .زٞيس

  ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي فٗبِيز ثس٘ي

 .سغصيٝ ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

 

 ٔكىُ 

 يب 2چبلي زض ػٝ )

3)  

  30-9/34ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 

ثٟٕطاٜ يه ٖبُٔ ذُط يب 

   يبيه ثيٕبضي 

  يب 35ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 

ثبالسط ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط ٚ 

 ثسٖٚ ثيٕبضي 

  ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي فٗبِيز ثس٘ي

 .سغصيٝ ٔٙبؾت ضا آٔٛظـ زٞيس

  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا . 

  ٝثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس و

 .ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس

زض ٔٗطو اثشال ثٝ 

  2چبلي زضػٝ 

  30-9/34ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  

 ٍ 

  ٍثسٖٚ ٖبُٔ ذُط  

  ثسٖٚ ثيٕبضي 

ثزاي عبلوٌذ ثب ًوبيِ  جوغ ثٌذي وٌيذ

 30سَدُ ثذًي حذالل

 الذام وٌيذ

 ػَاهل خغز 

  ٔهطف

 زذب٘يبر 

  فكبضذٖٛ ثبال

 يب ؾبثمٝ آٖ

  اذشالالر

چطثي يب 

 ؾبثمٝ آٖ

 ثيوبري ّب

  ٝؾبثمٝ ؾىش

 لّجي

 ؾىشٝ ٔغعي 

  زيبثز يب

 ؾبثمٝ آٖ

 ٘فطٚدبسي 

زضذٛاؾز آظٔبيكبر 

BUNٗوطاسيٙي ٚ   

 
عجمِ 

ًذي ة

 وٌيذ
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 چبلي/ اخشالالر سغذيِ اي: فصل دٍم

  :عبلوٌذ ثب احشوبل اثشال چبلي را ثؾزح سيز ارسيبثي وٌيذ

 .ٚػٛز زاضز احشٕبَ اثشال ثٝ ٘فطٚدبسي ضا ثطاي ؾبِٕٙس زض ٘ٓط ثٍيطيس (ثرف فكبضذٖٛ ثبال )آِجٛٔيٗ / ٚ وطاسيٙيٗ ؾبِٕٙس ثبالسط اظ ٔيعاٖ َجيٗي اؾز يب زض آظٔبيف ازضاض ؾبِٕٙس دطٚسئيBUNٗچٙب٘چٝ 

 عبلوٌذ را اس ًظز اثشال ثِ چبلي عجمِ ثٌذي وٌيذ

 :ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ػسَٚ اضظيبثي  ثكطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

عَء )هؾىل " زض َجمٝ ثٙسي " ثسٖٚ ثيٕبضي ٚ ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط35زاضاي ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي حسالُ " يب "  ثٟٕطاٜ حسالُ يه ثيٕبضي يب يىي اظ ٖٛأُ ذُط30-9/34ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي "ؾبِٕٙس ثب 

 . ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(3 يب 2سغذيِ  چبلي درجِ 

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي فٗبِيز ثس٘ي ٚ سغصيٝ ٔٙبؾت ضا .   لطاض ٔي ٌيطز"2در هؼزض اثشال ثِ چبلي درجِ " ٚ ثسٖٚ ثيٕبضي ٚ ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط زض َجمٝ ثٙسي 30-9/34ؾبِٕٙس ثب ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي 

 . ٔبٜ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ ثٗس اظ .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا . آٔٛظـ زٞيس

 راٌّوبي سغذيِ عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ چبلي

  ٔ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 ٔي 

  اؾشفبزٜ اظ ٘بٖ ٚ سطػيحب ٘بٖ ؾجٛؼ زاض ثؼبي ثط٘غ ٚ ٔبوبضٚ٘ي 

  ٗاػشٙبة اظ ٔهطف ٘ٛقبثٝ ٞبي ٌبظزاض قيطي 

  ٔ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 ٚ قىالراػشٙبة اظ ٔهطف غصا ٞبي دط ا٘طغي حبٚي ٔمبزيط ظيبز چطثي ٚوطثٛٞيسضار   

 اؾشفبزٜ اظ ٔيٜٛ ٚ ؾجعيؼبر زض ٔيبٖ ٖٚسٜ ٞب  

 اؾشفبزٜ اظ ضٚغٗ ٔبيٕ ثؼبي ضٚغٗ ػبٔس 

 ٔهطف ا٘ٛأ ؾبالز ثسٖٚ ؾؽ لجُ يب ٕٞطاٜ غصا 
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 رفشبر درهبًي

  وبٞف ؾطٖز غصا ذٛضزٖ ٚ افعايف ٔسر ػٛيسٖ غصا  

  ٘ٛقيسٖ حسالُ يه ِيٛاٖ آة لجُ اظ غصا ٚ وكيسٖ غصا زض ْطف وٛچىشط 

 ٘ٛقبثٝ ٞبي ٌبظ زاض قيطيٗ ....  ٔٛاز غصايي چبق وٙٙسٜ ٔظُ چيذؽ، قيطيٙي ٚخزيذاري ًىزدى ٚ 

 فؼبليز ّبي ثذًي وبهال هؾبثِ ثب ثخؼ ثيوبري ّبي للجي ػزٍلي اعز

 ديگيزي

 : هبُ ديگيزي وٌيذ3  را دظ اس 2عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ چبلي درجِ 

 ٚظٖ ؾبِٕٙس ضا ا٘ساظٜ ٌيطي وٙيس ٚ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس ضا ٔحبؾجٝ وٙيس. اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ٖٛأُ ذُط ٚ ثيٕبضي ٞبي ٕٞطاٜ چبلي ؾؤاَ وٙيس: 

 ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه 3 ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ 3 ٚ ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط ٚ ثيٕبضي ضا 30-9/34ؾبِٕٙس ثب ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  .1

اظ ؾبِٕٙس ٚ يب ٕٞطاٜ ٚي زض ٔٛضز فٗبِيز ثس٘ي ٚ سغصيٝ ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز .  ٔبٜ يه ثبض ديٍيطي وٙيس3 ٞط 30ؾبِٕٙس ضا سب ضؾيسٖ ثٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٕشط اظ . اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

 . نحيحي زاضز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيسزض غيط ايٗ نٛضر  ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

 اظ ؾبِٕٙس ٚ يب ٕٞطاٜ ٚي زض ٔٛضز فٗبِيز ثس٘ي ٚ سغصيٝ .را ثِ هشخصص ارجبع غيز فَري دّيذ ٚ حسالُ يه ٖبُٔ ذُط يب يه ثيٕبضي ٕٞطاٜ 30-9/34ؾبِٕٙس ثب ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  .2

 . ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاضز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا آٔٛظـ زٞيس

 ٔبٜ ثٗس ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي 6 ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ 3 ٔبٜ يه ثبض ديٍيطي وٙيس ٚ ٚ ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا 6 ضا ٞط 30ؾبِٕٙس ثب ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٕشط اظ  .3

اظ ؾبِٕٙس ٚ يب ٕٞطاٜ ٚي زض ٔٛضز فٗبِيز ثس٘ي ٚ سغصيٝ ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاضز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر  ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ٔؼسزا . زٞس

 .آٔٛظـ زٞيس

 .عبلوٌذ را ثِ هشخصص ارجبع غيز فَري دّيذ اؾز 35زض نٛضسي وٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس حسالُ  .4
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   (ثذٍى هصزف دارٍ)ديبثز - فصل عَم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط زيبثشيه سّمي ٔي ٌطزز126ؾبِٕٙس ثسٖٚ ؾبثمٝ اثشال ثٝ زيبثز ٚ ثسٖٚ ٔهطف زاضٚي دبييٗ آٚض٘سٜ لٙس ذٖٛ ثب زٚٔيٗ آظٔبيف ٔشٛاِي لٙس ذٖٛ ٘بقشبي حسالُ 

 

سَصيِ ّب عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب

  الغطي يبٖبضيٝ زيبثز ٍ 

  زٚٔيٗ آظٔبيف ٔشٛاِي لٙس

 ٔيّي 126ذٖٛ ٘بقشب حسالُ 

 ٌطْ زض زؾي ِيشط 

زيبثز  ثب 

ٖبضيٝ يب 

ٚاثؿشٝ ثٝ 

  (ا٘ؿِٛيٗ

  ٖؾبِٕٙس ضا ثطاي وٙشطَ ٖٛاضو زيبثز ٚ ؾبِٕٙس الغط ضا ثطاي زضٔب

 .زيبثز ثب ا٘ؿِٛيٗ ثٝ ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

  زض ٔٗطو اثشال ثٝ زيبثز ثب "ثيٕبضي زيبثز ضا ٔكبثٝ َجمٝ ثٙسي 

 . زضٔبٖ وطزٜ ٚ آٔٛظـ زٞيس"ٖبضيٝ

  ٍثسٖٚ ٖبضيٝ زيبثز  

 ٍغيط الغط  

  زٚٔيٗ آظٔبيف ٔشٛاِي لٙس

 ٔيّي 126ذٖٛ ٘بقشب حسالُ 

 ٌطْ زض زؾي ِيشط 

زض ٔٗطو 

اثشال ثٝ زيبثز 

 ثبٖبضيٝ

  ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ  ٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب، فٗبِيز ثس٘ي

 .سغصيٝ ٔٙبؾت ٚ ٔهطف زاضٚ آٔٛظـ زٞيس

  ُٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 200ؾبِٕٙس زاضاي لٙس ذٖٛ ٘بقشبي حسال 

 ٔيّي ٌطْ زض 200سحز زضٔبٖ زاضٚيي ٚ لٙس ذٖٛ ٘بقشبي وٕشط اظ 

 .  ٔبٜ لطاض زٞيس1-3زؾي ِيشط ضا  سحز زضٔبٖ غيط زاضٚيي  ثٝ ٔسر 

  ٚ ؾبٖز دؽ اظ غصا ضا زضذٛاؾز ٚ 2آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب 

 . ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3 سب 1ؾبِٕٙس ضا 

  100آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب 

 ٔيّي ٌطْ زض زؾي 125سب 

 ِيشط 

زض ٔٗطو 

 اثشال ثٝ زيبثز 

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

  ٔبٞذيٍيطي وٙس 6ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ٞط 

 . ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞسٚ  يه ؾبَ ثٗس

  آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشبي

 ٔيّي 100ؾبِٕٙس وٕشط اظ 

 ٌطْ زض زؾي ِيشط  

فبلس ٔكىُ 

ٖسْ اثشال ثٝ )

  (زيبثز

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

  ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيس3ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ ثب ثطٚظ ٖبُٔ ذُط يب  . 

جوغ ثٌذي 

  وٌيذ
ػَارض سيز را اس 

عبلوٌذ هجشال ثِ ديبثز 

 ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي  عؤال ٍ ثزرعي وٌيذ

 الذام وٌيذ

  زض ذٛاؾز

آظٔبيف لٙس ذٖٛ 

 ٘ب قشب 

   زض ذٛاؾز ٔؼسز 

آظٔبيف لٙس ذٖٛ 

ثطاي ؾبِٕٙس ثب ٘بقشب 

لٙس ذٖٛ ٘بقشبي 

ٔيّي  126حسالُ 

 ٌطْ زض زؾي ِيشط

      اذشالالر حؿي زض 

 ا٘شٟب ٞب ٚ ٘ٛضٚدبسي

  ٚ اثشال ثٝ اؾٟبَ، يجٛؾز 

يب سٟٛٔ ٚ اؾشفطا٘  

 ٔشٙبٚة

 افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي 

  ،َٚدبٞب اظ ٘ٓط ٚػٛز سب

 ثطيسٌي ٚ يب ذطاـ

  اذشالالر  ضسيٙٛدبسي ٚ

 ثيٙبيي

 آضيشٕي ٚ ايؿىٕي لّجي 

 ثزاي عبلوٌذ هجشال ثِ ديبثز  الذام وٌيذ

 ٗزضذٛاؾز آظٔبيف ازضاض اظ ٘ٓط ٚػٛز دطٚسئي 

عجمِ 

ًذي ة

 وٌيذ
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      (ثب هصزف دارٍ)ديبثز - فصل عَم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

سَصيِ ّب عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب

  ٍالغطي يب ٖبضيٝ زيبثز 

  ٖٛاِٚيٗ آظٔبيف لٙس ذ

ٔيّي ٌطْ 140٘بقشب حسالُ 

 زض زؾي ِيشط

زيبثز  )ٔكىُ 

ثب ٖبضيٝ يب 

ٚاثؿشٝ ثٝ 

  (ا٘ؿِٛيٗ

  ٖؾبِٕٙس ضا ثطاي وٙشطَ ٖٛاضو زيبثز ٚ ؾبِٕٙس الغط ضا ثطاي زضٔب

 .زيبثز ثب ا٘ؿِٛيٗ ثٝ ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

  زض ٔٗطو اثشال ثٝ زيبثز ثب "ثيٕبضي زيبثز ضا ٔكبثٝ َجمٝ ثٙسي 

 . زضٔبٖ وطزٜ ٚ آٔٛظـ زٞيس"ٚ وٙشطَ ٘كسٜ ٖبضيٝ

  ثسٖٚ ٖبضيٝ زيبثز ٚ غيط

  ٍالغط

  ٖٛاِٚيٗ آظٔبيف لٙس ذ

ٔيّي ٌطْ 140٘بقشب حسالُ 

 زض زؾي ِيشط

زض ٔٗطو اثشال 

ثٝ زيبثز 

 ثبٖبضيٝ

  ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ  ٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب، فٗبِيز ثس٘ي

 .سغصيٝ ٔٙبؾت ٚ ٔهطف زاضٚ آٔٛظـ زٞيس

  زٚظ زاضٚ ضا افعايف زٞيس ٚ زض نٛضر حساوظط ثٛزٖ زٚظ زاضٚي

 . ٔهطفي، زاضٚي زْٚ ضا ايبفٝ وٙيس

  ٚ ؾبٖز دؽ اظ غصا ضا زضذٛاؾز ٚ 2آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب 

 .ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس

  ثسٖٚ ٖبضيٝ زيبثز ٚ غيط

  ٍالغط

  ٖٛاِٚيٗ آظٔبيف لٙس ذ

 ٔيّي ٌطْ 140٘بقشب حساوظط 

 زض زؾي ِيشط

  

زض ٔٗطو اثشال 

ثٝ زيبثز 

 وٙشطَ ٘كسٜ

  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز زضٔبٖ 70-140چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشب 

 ؾبٖز دؽ اظ غصا ضا 2ضا ازأٝ زٞيس ٚ آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ٚ 

 . ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3 ٔبٜ ثٗس زضذٛاؾز ٚ ؾبِٕٙس ضا 3ثطاي 

  ٔيّي ٌطْ زض زؾي 90زض نٛضر ٚػٛز لٙس ذٖٛ ٘بقشبي وٕشط اظ 

 . ِيشط ثٟٕطاٜ ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي زٚظ زاضٚ ضا وبٞف زٞيس

  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز ثب يب 70چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشب وٕشط اظ 

 .ثسٖٚ ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي زٚظ زاضٚ ضا وبٞف زٞيس

جوغ ثٌذي 

 وٌيذ

ػَارض سيز را اس 

عبلوٌذ هجشال ثِ ديبثز 

ٕ٘بيٝ سٛزٜ   عؤال ٍ ثزرعي وٌيذ

 ثس٘ي

درخَاعز 

 وٌيذ

      اذشالالر حؿي زض 

 ا٘شٟب ٞب ٚ ٘ٛضٚدبسي

  ٚ اثشال ثٝ اؾٟبَ، يجٛؾز 

يب سٟٛٔ ٚ اؾشفطا٘  

 ٔشٙبٚة

 افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي 

  ،َٚدب ٞب اظ ٘ٓط ٚػٛز سب

 ثطيسٌي ٚ يب ذطاـ

  اذشالالر  ضسيٙٛ دبسي ٚ

 ثيٙبيي

 آضيشٕي ٚ ايؿىٕي لّجي 

  آظٔبيف لٙس

 ذٖٛ ٘ب قشب

  آظٔبيف

ازضاض اظ ٘ٓط 

 دطٚسئيٗ

 

عجمِ 

ًذي ة

 وٌيذ
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 ديبثز : فصل عَم

  ثزرعي عبلوٌذ اس ًظز ديبثز 

 126اظ وبضٔٙس آظٔبيكٍبٜ ثطاي ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٔهطف زاضٚ وشجب ثرٛاٞيس چٙب٘چٝ آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ؾبِٕٙس حسالُ . اِٚيٗ الساْ دعقه زضذٛاؾز آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ثطاي ؾبِٕٙس اؾز

ثطاي ؾبِٕٙس ثسٖٚ ؾبثمٝ اثشال ثٝ زيبثز، ٔالن ُٖٕ اظ ٘ٓط وٕيز لٙس ذٖٛ ٘بقشب، دلز وٌيذ . ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز زٚثبضٜ آظٔبيف ٔصوٛض ضا ثب فبنّٝ يه ٞفشٝ ثطاي ؾبِٕٙس سىطاض وٙس

 .آظٔبيف زْٚ ثيٕبض اؾز

 :در ؽزايظ سيز عبلوٌذ هجشال ثِ ديبثز سؼزيف هي ؽَد

  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط  126ؾبِٕٙس ثسٖٚ ؾبثمٝ اثشال ثٝ زيبثز ٚ ثسٖٚ ٔهطف زاضٚي دبييٗ آٚض٘سٜ لٙس ذٖٛ ثب زٚ آظٔبيف ٔشٛاِي لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ٔؿبٚي يب ثيف اظ  .1

  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 126ؾبِٕٙس ثب ؾبثمٝ اثشال ثٝ زيبثز ٚ ٔهطف زاضٚي دبييٗ آٚض٘سٜ لٙس ذٖٛ ثب ٞط ٔيعا٘ي اظ لٙس ذٖٛ ٘بقشب حشي وٕشط اظ  .2

 

 . ضا زضذٛاؾز وٙيسدطٚسئيٗ ثطاي ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ زيبثز آظٔبيف وبُٔ ازضاض اظ ٘ٓط ٚػٛز 

زض ازأٝ ؾبِٕٙس ضا اظ . ؾؤاَ وٙيس ٚ دبٞبي ثيٕبض ثٝ ٚيػٜ الي اٍ٘كشبٖ دبي ؾبِٕٙس ضا يه ثٝ يه ٔٗبيٙٝ وٙيس (اٖهبة ٔحيُي ٚ اسْٛ٘ٛ)اظ ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ زيبثز اثشسا ضاػٕ ثٝ ٖٛاضو ٘ٛضٚدبسي زيبثز 

زض نٛضسي وٝ قٕب لبزض ثٝ ٔٗبيٙٝ ضسيٗ ٘يؿشيس، اظ ٕٞىبضي ٔشرهم چكٓ ٚ زض ٘ٓط ؾبيط ٖٛاضو زيبثز ُٔبثك آ٘چٝ وٝ زض ػسَٚ اضظيبثي آٔسٜ اؾز يٗٙي چكٓ ٚ لّت ٚ ٖطٚق ثطضؾي وٙيس 

 .نٛضر ٘جٛز اظ ٔشرهم زاذّي اؾشفبزٜ وٙيس

 .ٚيٗيز ؾبِٕٙس اظ ٘ٓط اثشال ثٝ افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي لجال زض ثرف اذشالالر فكبضذٖٛ ٔكرم قسٜ اؾز ٚ ٘يبظ ثٝ ا٘ؼبْ ٔؼسز ٘يؿز دلز وٌيذ

 

 (ثذٍى هصزف دارٍ)عبلوٌذ را اس ًظز اثشال ثِ ديبثز عجمِ ثٌذي وٌيذ 

 :ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس (....٘شبيغ آظٔبيكبر، ٘كب٘ٝ ٞب، ٖاليٓ ٚ)ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ػسَٚ اضظيبثي 

يب ، اٖهبة اسْٛ٘ٛ، لّت، وّيٝ ٚ چكٓ  (دبي زيبثشيه) ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط ٚ ٖبضيٝ زيبثز ٔظُ زضٌيطي اٖهبة ٔحيُي 126 حسالُ ؾبِٕٙسلٙس ذٖٛ ٘بقشبي ؾبِٕٙس ثب زٚٔيٗ آظٔبيف ٔشٛاِي 

زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس الغط ٘يؿز ٚي ضا ٔكبثٝ . ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيطفٛضي زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(ديبثز ثب ػبرضِ يب ٍاثغشِ ثِ اًغَليي)هؾىل "زض َجمٝ ثٙسي الغطي 

 .   سحز زضٔبٖ زاضٚيي يب غيط زاضٚيي لطاض زٞيس"در هؼزض اثشال ثِ ديبثز ثب ػبرضِ"ؾبِٕٙس 

ديبثز ثذٍى )در هؼزض اثشال ثِ ديبثز ثب ػبرضِ " فبلس ٖبضيٝ زيبثز ٚ الغطي زض َجمٝ ثٙسي  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 126ٚ حسالُ ؾبِٕٙسلٙس ذٖٛ ٘بقشبي  ؾبِٕٙس ثب زٚٔيٗ آظٔبيف ٔشٛاِي 

 ٔيّي ٌطْ زض 200 ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز زضٔبٖ زاضٚيي ضا ثٝ ٔسر يه ٔبٜ ٚ زض نٛضسي وٝ وٕشط اظ 200زلز وٙيس چٙب٘چٝ زٚٔيٗ لٙس ذٖٛ  ٘بقشبي ٚي حسالُ . لطاض ٔي ٌيطز "(ػبرضِ
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ؾبِٕٙس . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ ٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب، فٗبِيز ثس٘ي ٚ سغصيٝ ٔٙبؾت ٚ ٔهطف زاضٚ آٔٛظـ زٞيس.  ٔبٜ قطٚٔ وٙيس3زؾي ِيشط اؾز زضٔبٖ  غيط زاضٚيي ضا ثطاي ٚي ثٝ ٔسر ا سب 

 . ٔبٜ ثٗس ثطاي ٚي آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ضا زضذٛاؾز وٙيس1-3 ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ثٝ سبضيد 1-3ضا 

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ فٗبِيز ثس٘ي ٚ سغصيٝ ٔٙبؾت . لطاض ٔي ٌيطز "در هؼزض اثشال ثِ ديبثز"  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط زض َجمٝ ثٙسي 125 سب  100ؾبِٕٙس زاضاي لٙس ذٖٛ ٘بقشبي 

 . ؾبِٕٙس ضا يه ؾبَ ثٗس ديٍيطي وٙيس. آٔٛظـ زٞيس

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ فٗبِيز ثس٘ي ٚ سغصيٝ .  لطاض ٔي ٌيطز"(ػذم اثشال ثِ ديبثز)فبلذ هؾىل "  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط زض َجمٝ ثٙسي 100ؾبِٕٙس زاضاي لٙس ذٖٛ ٘بقشبي وٕشط اظ 

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

 (ثب هصزف دارٍ)عبلوٌذ را اس ًظز اثشال ثِ ديبثز عجمِ ثٌذي وٌيذ 

 :ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس (....٘شبيغ آظٔبيكبر، ٘كب٘ٝ ٞب، ٖاليٓ ٚ)ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ػسَٚ اضظيبثي 

ديبثز ثب ػبرضِ يب ٍاثغشِ ثِ )هؾىل "زض َجمٝ ثٙسي الغطي يب ، اٖهبة اسْٛ٘ٛ، لّت، وّيٝ ٚ چكٓ (دبي زيبثشيه) ٔجشال ثٝ يىي اظ ٖٛاضو زيبثز ٔظُ زضٌيطي اٖهبة ٔحيُي ؾبِٕٙس

 "زض ٔٗطو اثشال ثٝ زيبثز ثبٖبضيٝ ٚ وٙشطَ ٘كسٜ"زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس الغط ٘يؿز ٚي ضا ٔكبثٝ ؾبِٕٙس زض َجمٝ . ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيطفٛضي زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(اًغَليي

 . زضٔبٖ وٙيس

در هؼزض اثشال ثِ ديبثز ثب ػبرضِ "فبلس ٖبضيٝ زيبثز ٚ غيط الغط زض َجمٝ ثٙسي ٚ   ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 140 ؾبِٕٙس فبلس دبؾد ُّٔٛة ثٝ زضٔبٖ يٗٙي آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ٚي حسالُ 

ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس ٚ ثٝ . لطاض ٔي ٌيطز زٚظ زاضٚي ٔهطفي ضا افعايف زٞيس ٚ زض نٛضسي وٝ زض حساوظط زٚظ اؾز زاضٚي زْٚ ضا ثٝ آٖ ايبفٝ وٙيس "(ديبثز وٌشزل ًؾذُ)

 .ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ ٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب، فٗبِيز ثس٘ي ٚ سغصيٝ ٔٙبؾت ٚ ٔهطف زاضٚ آٔٛظـ زٞيس. سبضيد يه ٔبٜ ثٗس ثطاي ٚي آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ضا زضذٛاؾز وٙيس

 "در هؼزض اثشال ثِ ديبثز وٌشزل ًؾذُ"  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط فبلس ٖبضيٝ زيبثز ٚ غيط الغط زض َجمٝ ثٙسي 140وٕشط اظ لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ؾبِٕٙس ثب دبؾد ُّٔٛة ثٝ زضٔبٖ يٗٙي آظٔبيف 

 ٔبٜ ثٗس ٚي ضا 3 ٔبٜ ثٗس ثطاي ؾبِٕٙس آظٔبيف لٙس ذٖٛ زضذٛاؾز وٙيس ٚ 3 ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز زضٔبٖ ضا ازأٝ زٞيس ٚ ثٝ سبضيد 90زض نٛضسي وٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشب حسالُ . لطاض ٔي ٌيطز

زض .  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز ٚ ؾبِٕٙس ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي ضا زاضز زٚظ زاضٚي ٔهطفي ضا وبٞف زٞيس ٚ ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس70-90چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشب . ديٍيطي وٙيس

 ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط زٚظ زاضٚي ٔهطفي ضا ثب يب ثسٖٚ 70چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشب وٕشط اظ .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3نٛضسي وٝ فبلس ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي اؾز زضٔبٖ لجّي ضا ازأٝ زٞيس ٚ ؾبِٕٙس ضا 

 .ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا زض ظٔيٙٝ ٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب، فٗبِيز ثس٘ي ٚ سغصيٝ ٔٙبؾت ٚ ٔهطف زاضٚ آٔٛظـ زٞيس. ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي وبٞف زٞيس ٚ ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس
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 :هذاخالر آهَسؽي ثزاي اصالح ؽيَُ سًذگي عبلوٌذ احشوبل اثشال ثِ ديبثز

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

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

 .قسيس وّيٝ، ؾىشٝ لّجي ٚ ٔطي ديكٍيطي ٔي وٙس

 :زض ٞط ثبض ٔاللبر ثب ؾبِٕٙس ٘ىشٝ ٞبي ظيط ضا آٔٛظـ زٞيس

 وٙشطَ ٚظٖ زض نٛضر زاقشٗ ايبفٝ ٚظٖ .1

  :سغصيٝ ٔٙبؾت .2

  ٜافعايف سٗساز ٖٚسٜ ٞبي غصا ٚ وبٞف غصا زض ٞط ٖٚس 

  ٔشٙبؾت ثٛزٖ غصاي ٔهطفي ثب فٗبِيز ٞبي ثس٘ي ؾبِٕٙس  

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

  اؾشفبزٜ ظيبز اظ 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 ضٚظا 

  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  )، اؾشفبزٜ اظ ٌٛقشٟبي وٓ چطثي (ذٛززاضي اظ ؾطخ وطزٖ غصا ٚ سٟيٝ آٖ ثٝ نٛضر آة دع ٚ وجبثي)وبٞف ٔهطف چطثي ٞب

 ،  اؾشفبزٜ اظ قيط ٚ ٔبؾز وٓ چطثي، ٔحسٚز وطزٖ ٔهطف سرٓ ٔط٘، ٔهطف وٕشط ٌٛقشٟبي احكبيي ٔب٘ٙس ػٍط ، ٔغع ، لّٜٛ ٚ وّٝ دبچٝ ٚ اؾشفبزٜ اظ ضٚغٗ ٔبيٕ ٚ ظيشٖٛ (وٙس

 

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

 ٚضظـ ٚ فٗبِيز ٞبي ثس٘ي  .3

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

 .ؾبِٕٙساٖ ٔي سٛا٘ٙس ٚضظـ ٞبي ؾجه ٔظُ ٘طٔف ٚ ديبزٜ ضٚي ا٘ؼبْ زٞٙس. ثبقس  (ثٗس اظ ْٟط)ثٟشط اؾز ٖهط 

 ديگيزي
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  هبُ ثِ ؽزح سيز ديگيزي وٌيذ3عبلوٌذ را دظ اس يه هبُ ٍ يب 

 : ؾبٖز دؽ اظ غصا ثٝ قطح ظيط ديٍيطي وٙيس2ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبيغ آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ٚ 

  ٗٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط، زضٔبٖ لجّي  200 ؾبٖز دؽ اظ غصا وٕشط اظ 2 لٙس ذٖٛ ٍ  140 ٚوٕشط اظ 90ثطاي ؾبِٕٙس ثب دبؾد ُّٔٛة ثٝ زضٔبٖ غيط زاضٚيي يب زاضٚيي يٗٙي لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ثي 

اظ ؾبِٕٙس زض .  ٔبٜ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3اظ سيٓ غيط دعقه ثرٛاٞيس ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ دؽ اظ .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا . ضا ازأٝ زٞيس (غيط زاضٚيي يب زاضٚيي)

ٚ ٔهطف زاضٚ ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازأٝ  (سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت)ٚ قيٜٛ ظ٘سٌي (٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب)ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب 

 . ُٖٕ سكٛيك ٚ زض غيط ايٗ نٛضر  ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

  ُٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز زضٔبٖ زاضٚيي ضا 200 ؾبٖز دؽ اظ غصا حسالُ 2لٙس ذٖٛ   يب 140چٙب٘چٝ دبؾد ؾبِٕٙس ثٝ زضٔبٖ غيطزاضٚيي ٚ زاضٚيي ٘بُّٔٛة اؾز يٗٙي لٙس ذٖٛ ٘بقشب حسال 

ثطاي ؾبِٕٙس سحز زضٔبٖ غيط زاضٚيي قطٚٔ وٙيس ٚ زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس سحز زضٔبٖ زاضٚيي اؾز زٚظ زاضٚ ضا ُٔبثك ثب ضإٞٙبي زضٔبٖ افعايف زٞيس ٚ زض نٛضسي وٝ زض حساوظط زٚظ 

يٕٗ آٔٛظـ ٖاليٓ  . ؾبٖز دؽ اظ غصا ضا ثطاي يه ٔبٜ ثٗس زضذٛاؾز  ٚ ٚي ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس2ثطاي ؾبِٕٙس آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ٚ . ٔهطفي اؾز زاضٚي زْٚ ضا ايبفٝ وٙيس

اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ  .سبويس ثط ٔطاػٗٝ فٛضي ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض نٛضر ثطٚظ ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي وٙيس (اذشالَ زيس ٘بٌٟب٘ي، ِطظـ، سٗطيك ؾطز، ٌيؼي ٚ ثيٟٛقي) ٞيذٌّٛيؿٕي

ٚ ٔهطف زاضٚ ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس  (سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت)ٚ قيٜٛ ظ٘سٌي (٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب)سٛنيٝ ٞب 

  .ٚ زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

  ٗزٚظ قت ضا وبٞف ٚ زض نٛضر ٘جٛز ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي زٚظ قت ضا  ثسٖٚ سغييط ازأٝ   زض نٛضر ٚػٛز ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي90 سب 70چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ؾبِٕٙس سحز زضٔبٖ زاضٚيي ثي

 ٔيّي ٌطْ 200 سب 140 ؾبٖز دؽ اظ غصا ثيٗ 2زٚظ نجح ضا افعايف ٚ چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ   ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز200 ؾبٖز دؽ اظ غصا حسالُ 2زٞيس، چٙب٘چٝ ايٗ ؾبِٕٙس زاضاي لٙس ذٖٛ 

زٚظ نجح ضا   ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز زض نٛضر ٚػٛز ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي140 سب 90 ؾبٖز دؽ اظ غصا ثيٗ 2چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ  زض زؾي ِيشط اؾز زٚظ نجح ضا ثسٖٚ سغييط ازأٝ زٞيس ٚ 

زض ٔٛاضزي .  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز زٚظ نجح ضا وبٞف زٞيس90 ؾبٖز دؽ اظ غصا وٕشط اظ 2زٞيس ٚ چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ   وبٞف ٚ ثسٖٚ ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي زٚظ نجح ضا ثسٖٚ سغييط ازأٝ

اظ ؾبِٕٙس  .  ؾبٖز دؽ اظ غصا ضا زضذٛاؾز ٚ ؾبِٕٙس ضا ديٍيطي وٙيس2 ٔبٜ ثٗس آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ٚ 3وٝ زٚظ زاضٚ سغييط ٔي يبثس ثطاي يه ٔبٜ ثٗس ٚ چٙب٘چٝ زٚظ زاضٚ سغييط ٕ٘ي يبثس ثطاي 

ٚ ٔهطف زاضٚ ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ؾبِٕٙس ضا ثٝ  (سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت)ٚ قيٜٛ ظ٘سٌي (٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب)زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب 

 . ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس ٚ زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

  ٔيّي ٌطْ زض 200 ؾبٖز دؽ اظ غصا حسالُ 2 ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز زض ٞط حبَ زٚظ قت ضا وبٞف زٞيس ثطاي ايٗ ؾبِٕٙس چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ 70زض نٛضسي وٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشب وٕشط اظ 

 ؾبٖز دؽ اظ غصا ضا زضذٛاؾز ٚ ٚي 2 ثبقس ثطاي يه ٔبٜ ثٗس آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ٚ 70زؾي ِيشط اؾز زٚظ نجح ضا افعايف ٘سٞيس ٚ چٖٛ ٕٔىٗ اؾز ٚاوٙكي ثٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشبي وٕشط اظ 

سغصيٝ )ٚ قيٜٛ ظ٘سٌي (٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب)اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب  . اؾز ٔكبثٝ فٛق ُٖٕ وٙيس200 ؾبٖز دؽ اظ غصاي ايٗ ؾبِٕٙس وٕشط اظ 2چٙب٘چٝ لٙس ذٖٛ . ضا ديٍيطي وٙيس
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زض . ٚ ٔهطف زاضٚ ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس ٚ زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس (ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت

 . ؾبٖز دؽ اظ غصا ضا زضذٛاؾز ٚ ؾبِٕٙس ضا ديٍيطي وٙيس2 ٔبٜ ثٗس آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ٚ 3ٔٛاضزي وٝ زٚظ زاضٚ سغييط ٔي يبثس ثطاي يه ٔبٜ ثٗس ٚ چٙب٘چٝ زٚظ زاضٚ سغييط ٕ٘ي يبثس ثطاي 

 عبلوٌذ را ثِ دشؽه   هيلي گزم در دعي ليشز اعز140ٍ لٌذ خَى ًبؽشب حذالل  دلز وٌيذ چٌبًچِ عبلوٌذ  ثِ حذاوثز دٍس دارٍي دٍم ًيش دبعخ هغلَة ًوي دّذ

 .هشخصص ارجبع غيز فَري دّيذ

  

 
 عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ ديبثز را دظ اس يه عبل ثِ ؽزح سيز ديگيزي وٌيذ

 :ثطاي ؾبِٕٙس آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ضا زضذٛاؾز وٙيس .1

  ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس ٚ دؽ اظ 3اظ سيٓ غيط دعقه ثرٛاٞيس ؾبِٕٙس ضا .  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز ؾبِٕٙس ضا يه ؾبَ ثٗس ديٍيطي وٙيس100-125زض نٛضسي وٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ؾبِٕٙس 

زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز . ؾؤاَ وٙيس (سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت)ٚ قيٜٛ ظ٘سٌي (٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب)يه ؾبَ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب 

 .نحيحي زاقشٝ اؾز، ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب ٚ قيٜٛ ظ٘سٌي ؾبِٓ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

  ُيب 126 ؾبٖز دؽ اظ غصا ضا زضذٛاؾز وٙيس چٙب٘چٝ زض ٘ٛثز زْٚ ٘يع حسالُ  2ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ٚ 126زض نٛضسي وٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ؾبِٕٙس حسال 

 . ديٍيطي وٙيس"ؾبِٕٙس زض ٔٗطو اثشال ثٝ زيبثز ثب ٖبضيٝ" ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز ثطاي ؾبِٕٙس زضٔبٖ زاضٚيي ضا قطٚٔ وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا ُٔبثك 200 ؾبٖز دؽ اظ غصا حسالُ 2

 :اصَل ولي درهبى ديبثز

  ُٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط ضا زض اِٚيٗ ٔطالجز سحز زضٔبٖ زاضٚيي لطاض زٞيس ٚ چٙب٘چٝ زاضٚ ٔهطف ٔي وٙس زٚظ آٖ ضا ثط اؾبؼ 200ؾبِٕٙس زاضاي لٙس ذٖٛ ٘بقشبي حسال 

 .ضإٞٙبي زضٔبٖ افعايف زٞيس

  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط ضا زض اِٚيٗ ٔطالجز سحز زضٔبٖ غيطزاضٚيي لطاض زٞيس ٚ چٙب٘چٝ زاضٚ ٔهطف ٔي وٙس زٚظ آٖ ضا ثط اؾبؼ 200ؾبِٕٙس زاضاي لٙس ذٖٛ ٘بقشبي وٕشط اظ 

 .ضإٞٙبي زضٔبٖ سٙٓيٓ وٙيس

  ضا ؾبال٘ٝ ثطضؾي وٙيس (آظٔبيف ازضاض، ٔٗبيٙبر ضسيٗ، دب ٚ اٖهبة ٚ ضازيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ)ٖٛاضو زيبثز. 

  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط ٔي ضؾس90چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زض ديٍيطي ٞبي ثٗسي ّٖيطغٓ لٙس ذٖٛ وٙشطَ قسٜ ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي ضا ديسا ٔي وٙس ٚ لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ٚي ثٝ وٕشط اظ  .

ٔشرهم اضػبٔ غيط  ثٝ دعقهBUNٚ  CREATININ ضا زضذٛاؾز وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا زض نٛضر ثبال ثٛزٖ BUN- CREATININيٕٗ وبٞف زٚظ زاضٚ ثطاي ؾبِٕٙس آظٔبيف

 .فٛضي زٞيس ٚ زض نٛضر ٘طٔبَ ثٛزٖ زٚظ زاضٚ ضا سٗسيُ وٙيس
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  اظ سيٓ غيط دعقه ثرٛاٞيس ؾبِٕٙس ضا ؾبال٘ٝ ديٍيطي وٙس .  ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيس3 ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط اؾز ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض 100زض نٛضسي وٝ لٙس ذٖٛ ٘بقشبي ؾبِٕٙس وٕشط اظ

ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس   (سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت)ٚ قيٜٛ ظ٘سٌي (٘حٜٛ ٔطالجز اظ دب)اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب . ؾبَ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس3ٚ دؽ اظ 

 . ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب ٚ قيٜٛ ظ٘سٌي ؾبِٓ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

 درهبى عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ ديبثز ثب ػبرضِ 

 :زاضٚ ٞبي ذٛضاوي وبٞٙسٜ لٙس ذٖٛ ثٝ زٚ ٌطٜٚ انّي سمؿيٓ ٔي قٛ٘س

 ؾِٛفٛ٘يُ اٚضٜ ٞب ٔظُ ٌّي ثٗ والٔيس .1

 ثيٍٛا٘يسيٗ ٞب ٔظُ ٔشفٛضٔيٗ .2

ٔي سٛا٘يس زضٔبٖ ضا ثٝ نٛضر .  ٔيّي ٌطٔي زض ثبظاض ٔٛػٛز اؾز5ثٝ نٛضر لطل ٞبي . اظ ؾِٛفٛ٘يُ اٚضٜ ٞب ٔظُ ٌّي ثٗ والٔيس اؾشفبزٜ وٙيس ( 30ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي وٕشط اظ )ثطاي افطاز غيط چبق 

 ٔيّي ٌطْ ٚ يب ثيكشط ضا حسالُ زض زٚ ٘ٛثز زض ضٚظ 10زٚظ ٞبي ضٚظا٘ٝ . اؾز ( لطل4) ٔيّي ٌطْ 20حساوظط زٚظ ٔهطفي زض ضٚظ .  لطل ٌّي ثٗ والٔيس زض ضٚظ قطٚٔ وٙيس1 سب 4/1سه زٚظ ثب 

 .ٟٕٔشطيٗ ٖبضيٝ ايٗ زاضٚ ٞيذٌّٛيؿٕي اؾز ثٝ ٕٞيٗ ػٟز ايٗ زاضٚ ضا زض ؾبِٕٙساٖ ٚ وؿب٘ي وٝ ٘فطٚدبسي زاض٘س ثب احشيبٌ ٔهطف وٙيس.  زليمٝ لجُ اظ غصا ٔهطف قٛز5سؼٛيع وٙيس ٚ ثٟشط اؾز 

ٔي سٛا٘يس زضٔبٖ ضا ثب ٘هف .  ٔيّي ٌطٔي زض ثبظاض ٔٛػٛز اؾز500ثٝ نٛضر لطل ٞبي . اظ ثيٍٛا٘يسيٗ ٞب ٔظُ ٔشفٛضٔيٗ اؾشفبزٜ وٙيس ( 30ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ٔؿبٚي ٚ يب ثيف اظ )ثطاي افطاز چبق 

ثطاي ػٌّٛيطي اظ ٖٛاضو ٌٛاضقي، زاضٚ ثب غصا ٚ يب چٙس زليمٝ . اؾز ( لطل5-6) ٔيّي ٌطْ 2500-3000حساوظط زٚظ ٔهطفي زض ضٚظ . زٚ سب ؾٝ ثبض زض ضٚظ قطٚٔ وٙيس ( ٔيّي ٌط250ْ)لطل 

 :ٖٛاضو زاضٚيي ايٗ ٌطٜٚ ثٝ قطح ظيط اؾز. دؽ اظ آٖ ٔهطف قٛز

 .وٝ ثب ازأٝ زضٔبٖ ثٝ ؾطٖز اظ ثيٗ ٔي ضٚ٘س (سٟٛٔ ٚ اؾٟبَ)ٖٛاضو ٌٛاضقي حبز  .1

  B12 اذشالَ زض ػصة ٚيشأٔيٗ .2

 . اؾيسٚظ الوشيه ثٝ ٕٞيٗ ػٟز زض ٔجشاليبٖ ثٝ ٘فطٚدبسي، ٘بضؾبيي لّجي يب وجسي ايٗ زاضٚ ٕٔٙ ٔهطف ُّٔك زاضز .3

 .  ٞفشٝ دؽ اظ قطٚٔ زضٔبٖ ثبقس2-4افعايف ٔهطف زاضٚ ٞب ثبيس سسضيؼي ٚ زض ٖطو 

 . يب ثيكشط اؾز زاضٚي ا٘شربثي اَٚ ٔشفٛضٔيٗ ٚ زاضٚي ا٘شربثي زْٚ ٌّي ثٗ والٔيس اؾز30چٙب٘چٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس 

 . اؾز زاضٚي ا٘شربثي اَٚ ٌّي ثٗ والٔيس ٚ زاضٚي ا٘شربثي زْٚ ٔشفٛضٔيٗ اؾز30 ٚ وٕشط اظ 22چٙب٘چٝ ٕ٘بيٝ سٛزٜ ثس٘ي ؾبِٕٙس ثيٗ 

 . اعز عبلوٌذ را ثِ دشؽه هشخصص ارجبع غيز فَري دّيذ22 ووشز اسچٌبًچِ ًوبيِ سَدُ ثذًي عبلوٌذ 
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 الگَريشن درهبًي ديبثز ثبػبرضِ

  
  ٔيّي ٌطْ زض زؾي ِيشط 140-199 ؾبٖز دؽ اظ غصا 2 لٙس ذٖٛ ٍ 90-139لٙس ذٖٛ ٘بقشبي : دبؾد ُّٔٛة

 . قطٚٔ وٙيس"افعايف زٞيس..... زض نٛضر قطٚٔ زضٔبٖ اظ لجُ .  زضٔبٖ زاضٚيي ضا قطٚٔ وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس"ؾبِٕٙس ثب ٔهطف زاضٚ ضا اظ ٔحُ  دلز وٌيذ*

 .ؾبِٕٙسي زض ٔٗطو اثشال ثٝ زيبثز ثبٖبضيٝ ٚ ثسٖٚ ٔهطف زاضٚ ضا ثٝ ٔسر يه ٔبٜ سحز زضٔبٖ غيط زاضٚيي لطاض زٞيس

زض نٛضر . زضٔبٖ زاضٚيي ضا قطٚٔ وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس* 

 . قطٚٔ زضٔبٖ اظ لجُ، زٚظ آٖ ضا ثب حسالُ زٚظ افعايف زٞيس

 دبؾد ٘بُّٔٛة  دبؾد ُّٔٛة

 دبؾد ٘بُّٔٛة دبؾد ُّٔٛة

زٚظ زاضٚ ضا وبٞف زٞيس ٚ ؾبِٕٙس 

 .ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس

چٙب٘چٝ زاضٚي اَٚ ثٝ حساوظط زٚظ ضؾيسٜ زاضٚي زْٚ ضا ثب حسالُ 

زٚظ قطٚٔ وٙيس ٚ زض نٛضر دبؾد ٘بُّٔٛة زٚظ زاضٚي زْٚ ضا 

 ٔبٞب٘ٝ افعايف زٞيس 

 

 ؾبٖز دؽ اظ غصا، لٙس ذٖٛ ضا ثبال ٘كبٖ ٔي زٞٙس زٚظ نجح ٚ 2چٙب٘چٝ ٞط زٚ آظٔبيف لٙس ذٖٛ ٘بقشب ٚ لٙس ذٖٛ 

چٙب٘چٝ يىي اظ زٚ آظٔبيف، لٙس ذٖٛ ضا ثبال ٘كبٖ ٔي زٞس يىي اظ زٚظ ٞبي نجح يب قت ضا ثط . قت ضا افعايف زٞيس

 ٔيّي ٌطْ 70 ضا ثب ٚػٛز ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي ٚ وٕشط اظ 70-90زٚظ قت لٙس ذٖٛ ٘بقشبي . حؿت ٔٛضز افعايف زٞيس

 .ضا ثب يب ثسٖٚ ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي ٘يع وبٞف زٞيس

 دبؾد ٘بُّٔٛة

 . هبُ  اداهِ دّيذ3درهبى لجلي را ثِ هذر 

 .عبلوٌذ را  ثِ هشخصص ارجبع غيز فَري دّيذ

 

 ثسٖٚ ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي

 ثب ٖاليٓ ٞيذٌّٛيؿٕي



53 
 

 اخشالالر ثيٌبيي ٍ ؽٌَايي                                                                                    - فصل چْبرم
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

      

 

 

 

 

 

 

  

 ًؾبًِ ّب عجمِ ثٌذي سَصيِ ّب

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘حٜٛ ٔطالجز اظ 

 .قٙٛايي ٚ ثيٙبيي ضا آٔٛظـ زٞيس

 زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زاضاي ػطْ ٌٛـ   

 اؾز ثطاي ٚي اظ ضٚغٗ فكطزٜ ٚ ذكه قسٜ

ثٝ ثچٝ يب ضٚغٗ ٔيٙطاَ يب ضٚغٗ ٞبي ٌٛقي 

 ثبض زض ضٚظ ثٝ ٔسر چٙس ضٚظ سب 3 سب 2ٔيعاٖ 

يه ٞفشٝ سؼٛيع وٙيس ٚ اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس زض 

دبيبٖ ٔسر يبز قسٜ ثالفبنّٝ ثٝ ٔشرهم 

 .ٔطاػٗٝ وٙس

  ٔكىُ 

اذشالَ ثيٙبيي يب )

 (قٙٛايي

   ٝ٘يب٘كب 

  سؿز ٘ؼٛاي غيط

 َجيٗي

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘حٜٛ ٔطالجز اظ 

 .قٙٛايي ٚ ثيٙبيي ضا آٔٛظـ زٞيس

  ٝ٘ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س . سكٛيك وٙيس

زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ؾبَ ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي 

 .وٙس

  ثسٖٚ ٘كب٘ٝ     فبلس ٔكىُ 

در عبلوٌذ ثب هؾىل ؽٌَايي  جوغ ثٌذي وٌيذ

 ثزرعي وٌيذ

  وبٞف ثيٙبيي 

    وبٞف  قٙٛايي 

  ٖسْ سٛا٘بيي ذٛا٘سٖ ثب يب

ؾبِٕٙس ثب )ثسٖٚ ٖيٙه 

 (ؾٛاز

 سؿز ٘ؼٛاي غيط َجيٗي 

 ٚػٛز ػطْ زض ٌٛـ ذبضػي 

 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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  اخشالالر ثيٌبيي ٍ ؽٌَايي : 4فصل 
 : ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط احشٕبَ اثشال ثٝ اذشالالر ثيٙبيي ٚ قٙٛايي ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيس

 . ٘كب٘ٝ ٞبي ٔٙسضع زض فطْ ٔطالجز ضا ثٝ قطح فٛق ػٕٕ ثٙسي وٙيس

سٛؾٍ ػطْ ٌٛـ ٔؿسٚز قسٜ ٚ يب ػطْ ٌٛـ ثُٛض وبُٔ دطزٜ سٕذبٖ ضا دٛقب٘سٜ اؾز آٖ ضا  زض نٛضسي وٝ ثب اسٛؾىٛح ٔكبٞسٜ ٔي وٙيس وٝ ٔؼطاي ٌٛـ ذبضػي :ػطْ ٌٛـ زض ٌٛـ ذبضػي

 .يه ٘كب٘ٝ ٔحؿٛة وٙيس

 عجمِ ثٌذي وٌيذ اخشالل ثيٌبيي ٍ اخشالل ؽٌَاييعبلوٌذ را اس ًظز احشوبل اثشال ثِ 

 :ثٝ قطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس اذشالَ ثيٙبيي ٚ قٙٛاييؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ٘كب٘ٝ ٞب اظ ٘ٓط 

ؾبِٕٙس ضا ثٝ . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘حٜٛ ٔطالجز اظ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(اخشالل ثيٌبيي يب ؽٌَايي)هؾىل "زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زاضاي ٘كب٘ٝ اؾز، زض َجمٝ ثٙسي 

 ثبض زض ضٚظ ثٝ ٔسر 3 سب 2ثٝ ٔيعاٖ  اؾز ثطاي ٚي اظ ضٚغٗ ثچٝ يب ضٚغٗ ٔيٙطاَ يب ضٚغٗ ٞبي ٌٛقي  فكطزٜ ٚ ذكه قسٜزض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زاضاي ػطْ ٌٛـ. ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

 . چٙس ضٚظ سب يه ٞفشٝ سؼٛيع وٙيس ٚ اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس زض دبيبٖ ٔسر يبز قسٜ ثالفبنّٝ ثٝ ٔشرهم ٔطاػٗٝ وٙس

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٘حٜٛ ٔطالجز اظ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فبلذ هؾىل"زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس فبلس ٘كب٘ٝ اؾز، زض َجمٝ ثٙسي 

 .يه ؾبَ ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي وٙسؾبِٕٙس 

 هذاخالر آهَسؽي ثِ هٌظَر هزالجز اس ؽٌَايي هذاخالر آهَسؽي ثِ هٌظَر هزالجز اس ثيٌبيي
 ذٛززاضي اظ ضفشٗ ثٝ ٔىبٖ ٞبي دط ؾطٚ نسا  (حشي اٌط ٔكىّي ٘ساضز)ا٘ؼبْ ٔٗبيٙبر زٚضٜ اي چكٓ دعقىي ثهٛضر ؾبال٘ٝ 

ذبضع وطزٖ ػطْ ٘ىطزٖ ٌٛـ ثطاي زؾشىبضي  اؾشفبزٜ اظ ٖيٙه آفشبثي زض ٞٛاي آفشبثي ٚ ٞٛاي ؾطز

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

 چكٓ

حشي ٌٛـ دبن وٗ زض  ذٛزوبض ٚ ذٛززاضي اظ فطٚ ثطزٖ اػؿبٔي ٔب٘ٙس زؾشة ٖيٙه، ؾٙؼبق، ؾط

ٌٛـ 

نبثٖٛ يب قبٔذٛ زض ٍٞٙبْ حٕبْ وطزٖ  قؿشٗ آٖ ثب ذٛززاضي اظ فطٚ ثطزٖ ِيف زض ٔؼطاي ٌٛـ ٚا٘ؼبْ ُٔبِٗٝ ٚ وبضٞبي چكٕي زض ٘ٛض وبفي 

، ٘بضٍ٘ي  ٔب٘ٙس ٞٛيغ ، ٌٛػٝ فطٍ٘ي Aٚٔهطف ؾجعي ٚ ٔيٜٛ ٞبي حبٚي ٚيشأٔيٗ 

 اؾفٙبع، ا٘جٝ ، وسٚ حّٛايي، ظضز آِٛ

   ٌٛـ دبن وٗ ثطاي ذكه وطزٖ ٔؼطاي ٌٛـ ثٗس اظ حٕبْ وطزٖ  اػشٙبة اظ ٔهطف

ثطاي  زض اثشساي ٔؼطاي ٌٛـ ازٖ آٖ ٌٛقة يه زؾشٕبَ ٘ري ٚ لطاض زٖثٝ نٛضر فشيّٝ زض آٚضز

ٔؼطا قسٖ ذكه   آة ٖٚػصة قس
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 افغزدگي/ اخشالالر رٍاًي- فصل دٌجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . يه أشيبظ سّٗك ٔي ٌيطز (*) ثٝ اظاي ٞط دبؾد يطثسض زاض دلز وٌيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. 

  ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ

 .سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس

 2أشيبظ حسالُ    ٔكىُ

 ٍ 

 T4 يب TSH 

 غيط َجيٗي

  ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ

 .سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس

 ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. 

زض ٔٗطو اثشال 

ثٝ افؿطزٌي 

 قسيس 

  ُ2أشيبظ حسال  

ٍ 

 T4 يب TSH 

 َجيٗي

  ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ

 .سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس

  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا . 

زض ٔٗطو اثشال 

 ثٝ افؿطزٌي 

 أشيبظ يه 

  ٚ ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي وٙشطَ اؾشطؼ

 .سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ سكٛيك

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ؾبَ . وٙيس

 .ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي وٙس

 نفط  أشيبظ  فبلس ٔكىُ

  وٌيذ الؤطاس عبلوٌذ   ّفشِ اخيز2احغبط عبلوٌذ را در 
 ذيط  *ثّي احؿبؼ دٛچي  .1

 ذيط  *ثّي احؿبؼ زِكٛضٜ ٚ ٍ٘طا٘ي زض اوظط اٚلبر .2

 * ذيط ثّي احؿبؼ ضيبيز اظ ظ٘سٌي ثُٛض وّي .3

 *ذيط ثّي احؿبؼ قبزي زض غبِت اٚلبر   .4

  ػٕٕ أشيبظار

  يب ثبالسز الذام وٌيذ2ثزاي عبلوٌذ ثب اهشيبس 

  زض نٛضر أىبT4 ٚ TSHٖزضذٛاؾز آظٔبيف 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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 افغزدگي/ اخشالالر رٍاًي: فصل دٌجن

 ثزرعي عبلوٌذ اس ًظز اثشال ثِ افغزدگي 

 : ؾبِٕٙس ثب احشٕبَ اثشال ثٝ افؿطزٌي ضا ثكطح ظيط اضظيبثي وٙيس

 . زض دبيبٖ أشيبظار حبنُ ضا ػٕٕ ثٙسي وٙيس.ثٝ اظاي ٞط دبؾد يطثسض زاض يه أشيبظ سّٗك ٔي ٌيطز

 عجمِ ثٌذي وٌيذ افغزدگي عبلوٌذ را اس ًظز اثشال ثِ 

ؾبِٕٙس ضا ثٝ . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ ٚ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"هؾىل" زض َجمٝ ثٙسي " غيط َجيٗيTSH يب T4 يب ثبالسط ٚ 2ثب أشيبظ "ؾبِٕٙس 

 .ٔشرهم اضػبٔ غيطفٛضي زٞيس

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ ٚ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا .  لطاض ٔي ٌيطز"(اثشال ثِ افغزدگي)در هؼزض اثشال ثِ افغزدگي ؽذيذ " يب ثبالسط زض َجمٝ ثٙسي 2ؾبِٕٙس ثب أشيبظ 

 .ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. آٔٛظـ زٞيس

 ٔبٜ ثٗس 3ؾبِٕٙس ضا . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ ٚ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"در هؼزض اثشال ثِ افغزدگي "يه زض َجمٝ ثٙسي  ؾبِٕٙس ثب أشيبظ

 .ديٍيطي وٙيس

ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب اؾشطؼ ٚ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فبلذ هؾىل "ؾبِٕٙس ثب أشيبظ نفط زض َجمٝ ثٙسي 

 .ثٝ سيٓ غيط ثعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا يه ؾبَ ثٗس ٔطالجز زٚضٜ اي وٙس. ٘كب٘ٝ سكٛيك وٙس

 

 :  (درهبى غيز دارٍيي)هذاخالر آهَسؽي ثزاي اصالح ؽيَُ سًذگي عبلوٌذ ثِ هٌظَر همبثلِ ثب افغزدگي 

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

  زضذٛاؾز وٕه اظ زيٍطاٖ  ظٔب٘ي وٝ ثٝ وٕه ٘يبظ زاضز 

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

 ْنحجز وطزٖ ثب زٚؾشبٖ ٚ الٛا 

 ٖزيسٖ زٚؾشبٖ ٚ آقٙبيب 

  ذبضع قسٖ اظ ذب٘ٝ ثطاي ٔسر وٛسبٞي ٚ زيسٖ ٔغبظٜ ٞب ٚ يب لسْ ظزٖ زض دبضن 

  ٚضظـ وطزٖ ٚ ا٘ؼبْ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ثرف ثيٕبضي ٞبي لّت ٚ ٖطٚق آٔسٜ اؾز 
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 .  اؾشفبزٜ وٙيس19-23 ضإٞٙبي ثٟجٛز قيٜٛ ظ٘سٌي ؾبِٓ زض زٚضٜ ؾبِٕٙسي ثٙبْ ظ٘سٌي فٗبَ نفحبر 4ثطاي آٔٛظـ سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي اظ ػّس 

 ديگيزي

 :عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ افغزدگي ؽذيذ را دظ اس يه هبُ ديگيزي وٌيذ

 : ٘كب٘ٝ ٞبي افؿطزٌي ضا ثط َجك ػسَٚ اضظيبثي اظ ؾبِٕٙس ؾؤاَ وٙيس

اظ .  ٘طؾيسٜ اؾز زضٔبٖ زاضٚيي ضا قطٚٔ وٙيس2ثطاي ؾبِٕٙسي وٝ ثٝ زضٔبٖ غيط زاضٚيي دبؾد ٘سازٜ يب دبؾد ٘ؿجي زازٜ اؾز يٗٙي أشيبظ لجّي وبٞف ٘يبفشٝ ٚ يب زض نٛضر وبٞف ثٝ وٕشط اظ  .1

. ؾبِٕٙس زض ذهٛل قيٜٛ ظ٘سٌي ٚ ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاضز ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ زضٔبٖ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

 .ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس

اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل قيٜٛ ظ٘سٌي ٚ ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب ؾؤاَ .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3 ضؾيسٜ اؾز 2ؾبِٕٙسي ضا وٝ ثٝ زضٔبٖ غيط زاضٚيي دبؾد زازٜ اؾز يٗٙي أشيبظ زضيبفشي ٚي ثٝ وٕشط اظ  .2

 . وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاضز ؾبِٕٙس ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

 ٘طؾيسٜ اؾز ٚي 2ثٝ زضٔبٖ دبؾد ٘سازٜ يٗٙي أشيبظ ٚي ثٝ وٕشط اظ   ( ٔيّي ٌطْ زض ضٚظ40) چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زض دبيبٖ ػّؿبر ديٍيطي ّٖيطغٓ افعايف زٚظ زاضٚ ثٝ حساوظط ٔمساض ٔؼبظ آٖ دلز وٌيذ

 .  زٞيسرٍاًذشؽه ارجبع غيز فَريضا ثٝ 

 

 درهبى

 ٔيّي ٌطْ زض ضٚظ ٚ زض نٛضر ٖسْ دبؾد ثٝ 20 ٞفشٝ ثٝ 4 ٔيّي ٌطْ ضٚظا٘ٝ زض ٞفشٝ ثٗس اظ نجحب٘ٝ قطٚٔ وٙيس ٚ زض نٛضر ٖسْ دبؾد دؽ اظ 10ثطاي زضٔبٖ زاضٚيي اثشسا اظ زاضٚي فّٛوؿيشيٗ 

زض نٛضر ثطذٛضز ثب ٖٛاضو زاضٚيي غيط لبثُ وٙشطَ اظ ٘ٛض سطيذشيّيٗ يه . افعايف زٞيس (يه ٖسز دؽ اظ نجحب٘ٝ ٚ يه ٖسز دؽ اظ ٘بٞبض) ٔيّي ٌطْ 40 ٞفشٝ ثٝ 4 ٔيّي ٌطْ دؽ اظ 20زٚظاغ 

 . اؾشفبزٜ وٙيس ( ٔيّي ٌط50ْ)  قت ٚ دؽ اظ آٖ زٚ لطل 3 ٔيّي ٌطٔي زض قت ثٝ ٔسر 25لطل 

  :در سهبى درهبى ثِ هَرد سيز دلز وٌيذ

 ٔيّي 1-2اظ ِٛضاظدبْ  ٚ ثٝ زضٔبٖ حسالُ يه ٔبٜ دؽ اظ زضٔبٖ ثب فّٛوؿيشيٗ دبؾد ٘سازٜ ٖالٜٚ ثط زاضٚٞبي يس افؿطزٌيچٌبًچِ عبلوٌذ افغزدگي را ثِ ّوزاُ ثيمزاري ٍ دلؾَرُ دارد 

 .ٌطْ يه سب زٚ ثبض زض ضٚظ ٘يع اؾشفبزٜ وٙيس

 ػَارض دارٍيي فلَوغيشيي

 (زضز، ٘فد، سٟٛٔ ٚ اؾٟبَ)ٖبضيٝ ٌٛاضقي 

  (قبيٕ سطيٗ ٖبضيٝ زض ؾبِٕٙساٖ)ثيمطاضي ٚ ايُطاة 
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 ذٛاة آِٛزٌي

 :زض نٛضر ثطٚظ ٖبضيٝ ٌٛاضقي زض ؾبِٕٙس السأبر ظيط ضا ا٘ؼبْ زٞيس

 .زٚظ زاضٚ ضا ثٝ ٘هف وبٞف زٞيس .1

 .زٚظ زاضٚ ضا سسضيؼي سط ٚ زض ظٔبٖ َٛال٘ي سط افعايف  زٞيس .2

 ٔيّي ٌطْ وّطزيبظدٛوؿبيس سؼٛيع وٙيس ٚ زض نٛضر دبؾد 10 سب 5زض نٛضر ثطٚظ ٖبضيٝ ثيمطاضي ٚ ايُطاة اثشسا زٚظ زاضٚ ضا وبٞف زٞيس ٚ زض نٛضر ٖسْ دبؾد دؽ اظ يه ٔبٜ ثطاي ؾبِٕٙس 

 .ثشسضيغ زاضٚي يبز قسٜ ضا زض ٔسر يه ٔبٜ لُٕ وٙيس

 . زض نٛضر ثطٚظ ٖبضيٝ ذٛاة آِٛزٌي ثٝ ؾبِٕٙس آٔٛظـ زٞيس وٝ زاضٚ ضا زضٍٞٙبْ قت ٔهطف وٙس

 .زض ايٗ قطايٍ ٘يبظي ثٝ سغييط زاضٚ ٘ساضيس. ٚ يب حصف ٔي ٌطزز ٖٛاضو زاضٚيي لبثُ وٙشطَ اَالق ٔي ٌطزز (لبثُ سحُٕ)چٙب٘چٝ ٖٛاضو زاضٚيي ثب السأبر فٛق وبٞف 

زض ايٗ قطايٍ ثبيس زاضٚ ضا سغييط زٞيس ٚ اظ زاضٚ ٞبي يس . ٚ يب حصف ٕ٘ي ٌطزز ٖٛاضو زاضٚيي غيط لبثُ وٙشطَ اَالق ٔي ٌطزز (لبثُ سحُٕ) چٙب٘چٝ ٖٛاضو زاضٚيي ثب السأبر فٛق وبٞف 

دلز وٌيذ دارٍ ّبي يبد ؽذُ در ثلَن للجي، اًفبروشَط اخيز . ثب حسالُ زٚظ اؾشفبزٜ وٙيس (٘ٛض سطيذشيّيٗ، آٔي سطيذشيّيٗ، ايٕي دطأيٗ، زظيذطأيٗ ٚ سطيٕذطأيٗ)افؿطزٌي ؾٝ حّمٝ اي 

 .للجي، گلَوَم ثب ساٍيِ ثغشِ ٍ ّيذزسزٍفي دزٍعشبر هٌغ هصزف هغلك دارد

 ػَارض دارٍيي ًَرسزيذشيليي

 .ايٗ ٖٛاضو قبُٔ يجٛؾز، ذٛاة آِٛزٌي، احشجبؼ ازضاضي، سبضي زيس ٚ زِيطيْٛ اؾز

زض ايٗ قطايٍ زضٔبٖ زاضٚيي ضا .  ٖبضيٝ اَٚ زٚظ زاضٚ ضا وبٞف زٞيس زض نٛضسي وٝ ٖٛاضو يبز قسٜ ثٝ وبٞف زٚظ زاضٚ ػٛاة ٔي زٞس ٖٛاضو لبثُ وٙشطَ اَالق ٔي ٌطزز4زض نٛضر ثطٚظ 

چٙب٘چٝ ٖٛاضو يبز قسٜ ثٝ وبٞف زٚظ زاضٚ ػٛاة ٕ٘ي زٞس، ٖٛاضو غيطلبثُ وٙشطَ اَالق ٔي ٌطزز زض ايٗ حبِز ٚ يب زض نٛضر ثطٚظ زِيطيْٛ زاضٚ ضا لُٕ وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا ثٝ . ازأٝ زٞيس

.دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

 

 

در صَرسي وِ عبلوٌذ هجشال ثِ ثيوبري افغزدگي اعز ٍ سحز درهبى دارٍيي ضذ افغزدگي لزار دارد ًيبسي ثِ ارايِ هزالجز ّبي ادغبم يبفشِ اس ًظز  اخشالل 

 سيزا درهبى افغزدگي، اخشالل خَاة را ّن دَؽؼ هي دّذ. خَاة ًذارد
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 راٌّوبي درهبى افغزدگي در عبلوٌذاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔيّي ٌطْ ضٚظا٘ٝ ثٝ ٔسر يه ٔبٜ 10قطٚٔ زضٔبٖ ثب فّٛوؿيشيٗ 

 وٙيس

 ٖسْ دبؾد ٔٙبؾت دبؾد  ٔٙبؾت 

 دبؾد ٘ؿجشبً ٔٙبؾت 
ديگيزي + آهَسػ السم + اداهِ درهبى 

 هبُ عذظ ارجبع غيز 6ّبي هبّبًِ سب 

دشؽه ػوَهي / فَري ثِ رٍاًذشؽه 

دٍرُ ديذُ جْز سصوصن گيزي 

 درثبرُ هذر اداهِ درهبى يب لغغ دارٍ

+  ٔيّي ٌطْ 20افعايف زٚظ زاضٚ ثٝ 

 ديٍيطي  يه ٔبٜ ثٗس + آٔٛظـ 

 

ديٍيطي يه ٔبٜ + آٔٛظـ + ازأٝ زضٔبٖ 

 ثٗس

 ديكطفز ٔحؿٛؼ زضٔب٘ي ٖسْ ديكطفز ٔحؿٛؼ زضٔب٘ي

 ٔيّي ٌطْ 20افعايف زٚظ زاضٚ  ثٝ 

 ديٍيطي يه ٔبٜ ثٗس+  آٔٛظـ + 
 دبؾد ٔٙبؾت 

 ٖسْ دبؾد ٔٙبؾت

+  ٔيّي ٌطْ 40افعايف زٚظ زاضٚ ثٝ 

 ديٍيطي  يه ٔبٜ ثٗس + آٔٛظـ 

 ٖسْ دبؾد ٔٙبؾت

 ٔيّي ٌطْ 40افعايف زٚظ زاضٚ ثٝ 

ديٍيطي  يه + آٔٛظـ + ضٚظا٘ٝ 

 ٔبٜ ثٗس 

 .وٙيس

 ٖسْ دبؾد ٔٙبؾت

عبلوٌذ را ثِ رٍاًذشؽه 

 ارجبع غيز فَري دّيذ
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 اخشالل در خَاة/ اخشالالر رٍاًي- فصل دٌجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ػلل ثَجَد آٍرًذُ  اخشالل خَاة را ّوَارُ هذ ًظز لزار دّيذ

 زضز، قت ازضاضي، اذشالالر سيطٚئيس، ٘بضؾبيي وجس يب وّيٝ: ُّٖ َجي اذشالَ ذٛاة

  ايُطاة، افؿطزٌي، ٔب٘يب، اؾىيعٚفط٘يب ٚ اذشالالر ؾبيىٛسيه: ُّٖ ضٚا٘ذعقىي اذشالَ ذٛاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ثٟساقز

 . ذٛاة ضا آٔٛظـ زٞيس

 ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس. 

زض ٔٗطو اثشال ثٝ 

اذشالَ  ذٛاة  ثب 

 ٖبضيٝ

  ٝ٘يب يه ٘كب   

  حسالُ يه 

 ٖالٔز

   ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ثٟساقز

 . ذٛاة  ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ

ثٝ سيٓ غيط دعقه . ٘كب٘ٝ سكٛيك وٙيس

دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا يه ؾبَ 

 .ثٗس سكٛيك وٙس

  ٍ ثسٖٚ ٘كب٘ٝ   فبلس ٔكىُ

 ثسٖٚ ٖالٔز  

اس عبلوٌذ ٍ يب ّوزاُ  جوغ ثٌذي وٌيذ 

ٍي ًؾبًِ سيز را عؤال 

 وٌيذ

ػالين سيز را 

 ثزرعي وٌيذ

  نجح ظٚزسط اظ َٕٔٗٛ اظ

 ذٛاة ثيساض قسٖ 

  زيطسط اظ َٕٔٗٛ ثٝ قت

 ضذشرٛاة ضفشٗ

 ٗٔكىُ ثٝ ذٛاة ضفش 

 ٝ٘ثيساض قسٖ ٞبي قجب 

  احؿبؼ ذؿشٍي زض

 ََٛ ضٚظ 

 

  سحطيه

 دصيطي 

 ثيمطاضي 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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 اخشالل در خَاة/ اخشالالر رٍاًي: فصل دٌجن

 ثزرعي عبلوٌذ اس ًظز اخشالل خَاة 

 ضفشٗ،ٔكىُ ثٝ ذٛاة زيطسط اظ َٕٔٗٛ ثٝ ضذشرٛاة ضفشٗ، قت  قسٖ،  اظ ذٛاة ثيساضسط اظ َٕٔٗٛنجح ظٚز)ؾبِٕٙس ثب احشٕبَ اذشالَ ذٛاة يٗٙي زاقشٗ حسالُ يىي اظ ٘كب٘ٝ ٞبي اذشالَ ذٛاة 

 :ضا ثكطح ظيط اضظيبثي وٙيس  (ثيساض قسٖ ٞبي قجب٘ٝ

 . چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زض ََٛ ضٚظ ٔٛلٕ ا٘ؼبْ وبض فيعيىي يب فىطي ظٚزسط اظ َٕٔٗٛ ٚ يب لجُ احؿبؼ ذؿشٍي ٔي وٙس يه ٘كب٘ٝ اؾز: احؿبؼ ذؿشٍي زض ََٛ ضٚظ

 .چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ٔطست زض حبَ ػبثؼبيي ٚ سغييط اظ ٘كؿشٗ ثٝ ايؿشبزٖ ٚ يب ثبِٗىؽ اؾز ٚ ٔطست حطف اظ ضفشٗ ٔي ظ٘س ٚ آضأف ٚ ؾىٖٛ ٘ساضز آٖ ضا يه ٖالٔز ٔحؿٛة وٙيس: ثيمطاضي

 .آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٖالٔز طجز وٙيس. چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثب وٛچىشطيٗ نسايي اظ ػب ٔي دطز ٚ يب زض ٔمبثُ وٛچىشطيٗ حطفي قطٚٔ ثٝ اٖشطاو ٚ فطيبز ٔي وٙس: سحطيه دصيطي 

 عبلوٌذ را اس ًظز اخشالل خَاة عجمِ ثٌذي وٌيذ 

 :  ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ػسَٚ اضظيبثي اظ ٘ٓط اذشالَ ذٛاة ثكطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ثٟساقز ذٛاة ضا ..  لطاض ٔي ٌيطز"در هؼزض اثشال ثِ اخشالل خَاة ثب ػبرضِ"چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي حسالُ يه ٘كب٘ٝ يب يه ٖالٔز اؾز زض َجمٝ ثٙسي

 ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس . آٔٛظـ زٞيس

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ثٟساقز ذٛاة ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فبلذ هؾىل"چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثسٖٚ ٘كب٘ٝ ٚ ثسٖٚ ٖالٔز اؾز زض َجمٝ ثٙسي 

 .ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ ٚ يب يه ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙس

 هذاخالر آهَسؽي ثزاي اصالح ؽيَُ سًذگي عبلوٌذ ثِ هٌظَر همبثلِ ثب اخشالل خَاة

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

 ديبزٜ ضٚي  ٔظُ   ثُٛض ضٚظا٘ٝ ٔٙٓٓ وطزٖٚضظـ 

 (چٖٛ ثبٖض اذشالَ ذٛاة ٔي قٛز)   سٕطيٙبر ٚضظقي حسالُ زٚ ؾبٖز لجُ اظ ذٛاةازٖ ثٝذبسٕٝ ز.   

  ٝ٘ٞب  آٖثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ  يب ٚاػشٙبة اظ چطر ٞبي ضٚظا 

  ٝنجح زض يه ؾبٖز ٔٗيٗ  ٖ زضقت ٞب زض يه ؾبٖز ٔٗيٗ ٚ ثيساض قسزض ضذشرٛاة ضفشٗ ث

 احؿبؼ ذٛاة آِٛزٌي وٙس  وٝ ذٛز ثب وبضي سب ٚلشيٖزضؾطٌطْ نٚ  ٕ٘ي ثطز ـ ضذشرٛاة اٌط دؽ اظ ضفشٗ ثٝ ثؿشط، ذٛاةٖ اظذبضع قس.  

 اظ سٕبقبي سّٛيعيٖٛ يب ُٔبِٗٝ زض ثؿشطٖزضدطٞيع ن  .
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  ٗزٚـ آة ٌطْ لجُ اظ ذٛاة  ٌطفش

 غصاي ؾجه ثطاي قبْ  ٖذٛضز 

  ثٗس اظ ْٟط ذهٛنبً ٔبيٗبسي ٔظُ چبي ٚ ٘ٛقبثٝ ٌبظزاض  6ثٗس اظ ؾبٖز ٔهطف وٕشط ٔبيٗبر 

  چبي ٚيب لٟٜٛ دؽ اظ قبْ  دطٞيع 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 ذهٛنب ثطاي ؾبِٕٙساٖ ٔجشال ثٝ ايُطاة 

  ضاحز ثٛزٖ ٚؾبيُ ذٛاة 

 زٚض ثٛزٖ ٔحُ ذٛاة اظ ؾط ٚ نسا، ٘ٛض ظيبز ٚ زاقشٗ ؾطٔب ٚ ٌطٔبي ٔٙبؾت 

 ديگيزي

 :عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ اخشالل خَاة ثب ػبرضِ را دظ اس يه هبُ ثؾزح سيز ديگيزي وٌيذ

 اظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞبي ثٟساقز ذٛاة ٚ٘كب٘ٝ .  چٙب٘چٝ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ ٖاليٓ اذشالَ ذٛاة زض ؾبِٕٙس وبٞف يبفشٝ اؾز زضٔبٖ غيط زاضٚيي ضا ثطاي ؾبِٕٙس ازأٝ زٞيس

ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض . ٞب ٚ ٖالئٓ اذشالَ ذٛاة ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

 ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙس . نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ  سكٛيك وٙيس

  ُٕٖ ٝٔاظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞبي ثٟساقز ذٛاة ٚ ٘كب٘ٝ ٞب ٚ ٖالئٓ اذشالَ ذٛاة ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازا

چٙب٘چٝ ٘كب٘ٝ ٞبي ثيٕبضي وبٞف ٘يبفشٝ اؾز ثطاي ؾبِٕٙس زضٔبٖ زاضٚيي ضا قطٚٔ وٙيس ٚ ؾبِٕٙس ضا يه ٔبٜ ثٗس ثكطح ظيط ديٍيطي .  سكٛيك وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

 .   وٙيس

 درهبى 

اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس دؽ اظ زٚ ٞفشٝ زض نٛضر دبؾد ثٝ .  قت اؾشفبزٜ وٙيس15 ٔيّي ٌطْ ثٝ ٔسر 15اظ ٌطٜٚ ثٙعٚ زيبظديٗ ٞب ثب ٘يٕٝ ٖٕط وٛسبٜ سط ٔظُ ِٛضاظدبْ يه ٔيّي ٌطْ يب وذؿَٛ فّٛضاظدبْ 

 .چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثٝ زضٔبٖ زاضٚيي دبؾد ٕ٘ي زٞس ٚي ضا ثٝ ضٚا٘ذعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس.  قت اؾشفبزٜ وٙس ٚ دؽ اظ آٖ زاضٚ ضا لُٕ وٙس15زضٔبٖ اظ زاضٚ يه قت زض ٔيبٖ ثٝ ٔسر 

 .زلز وٙيس ؾبِٕٙسي وٝ سحز زضٔبٖ زاضٚيي ثيٕبضي افؿطزٌي اؾز ٘يبظ ثٝ زضٔبٖ ٞبي ايبفٝ ثطاي وٓ ذٛاثي ٘ساضز
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 اعشئَدزٍس- فصل ؽؾن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الذام ٍ ثزرعي  وٌيذ جوغ ثٌذي

 وٌيذ

 ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ 

 ػَاهل خغز 

  40ؾبثمٝ قىؿشٍي  دؽ اظ 

يطثٝ ٞبي ؾبٍِي ثس٘جبَ 

  وٛچه يب ٔشٛؾٍ

  حسالُ  )ثي حطوشي َٛال٘ي

 ( ٔب3ٜ

 يب سطن آٖ ٔهطف زذب٘يبر 

  ؾبَ ٌصقشٝ 10زض وٕشط اظ 

 ٓٓٙٔ ٚ فمساٖ ٚضظـ ٔؿشٕط 

 زليمٝ ديبزٜ 30٘جٛز حسالُ )

 ( ضٚظ ٞفش5ٝضٚي زض 

 الغطي 

  ٖؾبَ 65ثبالسط اظ ؾبِٕٙس ظ 

  ؾبَ 70يب ؾبِٕٙس ٔطز  ثبالسط اظ 

  ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛاٖ يب

 قىؿشٍي ٍِٗ زض ٔبزض

  45لجُ اظ  )يبئؿٍي ظٚزضؼ 

  (ؾبٍِي

  ٜؾبِٕٙس ٚ ٕٞطا

ٚي ضا زض ٔٛضز ٘مف 

آظٔبيف سٗييٗ 

سطاوٓ اؾشرٛاٖ ٚ 

سبطيط آٖ زض سكريم 

ظٚزضؼ ثيٕبضي ٚ 

وبٞف ٔطي ٘بقي 

اظ آٖ  آٔٛظـ 

 .زٞيس

  ٗآظٔبيف سٗيي  

سطاوٓ اؾشرٛاٖ 

 .زضذٛاؾز وٙيس

  ٖٛٔهطف وٛضس

 3حسالُ ثٝ ٔسر  

 ٔبٜ يب ؾبثمٝ آٖ

 ٔيّي 5/7ضٚظا٘ٝ )

ٌطْ دطز٘يعِٖٚٛ يب 

 (ٔٗبزَ آٖ

 

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

  ٚ ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ سغصي

فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ اؾشفبزٜ اظ ٘ٛض 

 . ذٛضقيس آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط

 .فٛضي زٞيس

 ٔكىُ 

 (اؾشئٛدطٚظ)

  آظٔبيف غيط َجيٗي(T-score  وٕشط اظ

SD 5/2 )- يب  

 " ؾبٍِي ثس٘جبَ 40ؾبثمٝ قىؿشٍي  دؽ اظ 

 يب "يطثٝ ٞبي وٛچه يب ٔشٛؾٍ

 ٖيب ٔؿشٙس ؾبثمٝ دٛوي اؾشرٛا 

   ُٔبٜ يب ؾبثمٝ آ3ٖٔهطف وٛضسٖٛ حسال  

  ٚ ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ سغصي

فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ اؾشفبزٜ اظ ٘ٛض 

 . ذٛضقيس آٔٛظـ زٞيس

  ٚ ٖٔبٜ 3ؾبِٕٙس ضا ثط اؾبؼ ضإٞٙب زضٔب 

 . ثٗس ديٍيطي وٙيس

  ٝثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس و

 ٔبٜ ثٝ 3ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي ٚ دؽ اظ 

 .دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

زض ٔٗطو اثشال 

 ثٝ اؾشئٛدطٚظ 

  آظٔبيف غيط َجيٗي(T-score  وٕشط اظ 

SD1– ثبالسط اظ يب ٚ ٔؿبٚي SD 5/2 ) -يب  

  ُٔحسالُ يه ٖبُٔ ذُط  ثٝ اؾشظٙبي ٖٛا

 ذُط ٔٙسضع زض َجمٝ ثٙسي اؾشئٛدطٚظ

  ٚ ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ سغصي

فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ اؾشفبزٜ اظ ٘ٛض 

 .ذٛضقيس آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ

ثٝ سيٓ غيط دعقه . ٖبُٔ ذُط سكٛيك وٙيس

 ؾبَ ثٗس 3دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا 

 .. ٔطالجز زٚضٜ اي وٙس

 ُفبلس ٔكى   آظٔبيف َجيٗي(T-score ٔؿبٚي يب ثيف 

 ٍ  –SD1 اظ 

 ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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 اعشئَدزٍس: فصل ؽؾن

 ثزرعي عبلوٌذ اس ًظز اعشئَدزٍس 

 :ؾبِٕٙس ضا اظ ٘ٓط اثشال ثٝ اؾشئٛدطٚظ ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيس

 .  اؾزاؾشئٛدطٚظزلز وٙيس ؾبِٕٙسي وٝ ثٝ دعقه اضػبٔ قسٜ اؾز حسالُ زاضاي يه ٖبُٔ ذُط يب ؾبثمٝ . ٘كب٘ٝ ٞبي ٔٙسضع زض فطْ ٔطالجز ضا ػٕٕ ثٙسي ٚ ثطضؾي وٙيس

 ٔيّي ٌطْ دطز٘يعِٖٚٛ ٚ يب ٔٗبزَ آٖ ٔهطف وطزٜ اؾز آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ 5/7 ٔبٜ ضٚظا٘ٝ 3 اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ٔهطف وٛضسٖٛ ؾؤاَ وٙيس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثٝ ٔسر حسالُ :ٔهطف زاضٚي وٛضسٖٛ

 . يه ٖبُٔ ذُط طجز وٙيس

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ٖٛاضو ٚ سجٗبر دٛوي اؾشرٛاٖ ٚ ٘مف ٔؤطط آظٔبيف سٗييٗ سطاوٓ اؾشرٛاٖ زض ديكٍيطي اظ اؾشئٛدطٚظ ضا آٔٛظـ زٞيس ٚ زض نٛضر سٕبيُ ؾبِٕٙس ثطاي ٚي آظٔبيف سٗييٗ 

 .زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس سٕبيُ ثٝ ا٘ؼبْ آظٔبيف ٘ساضز، اظ ٖاليٓ وّيٙيىي ثطاي َجمٝ ثٙسي ٔكىُ ٚي اؾشفبزٜ وٙيس. سطاوٓ اؾشرٛاٖ ضا زضذٛاؾز وٙيس

  عجمِ ثٌذي وٌيذ اعشئَدزٍسعبلوٌذ را اس ًظز 

 :   ثكطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيساؾشئٛدطٚظ ؾبِٕٙس ضا ثط اؾبؼ ػسَٚ اضظيبثي اظ ٘ٓط اثشال ثٝ

ؾبثمٝ اؾشئٛدطٚظ "اؾز ٚ زض نٛضر ا٘ؼبْ ٘سازٖ آٖ، چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس  ( - SD 5/2وٕشط اظ  T-score)آظٔبيف غيط َجيٗي "زض نٛضر ا٘ؼبْ آظٔبيف سٗييٗ سطاوٓ اؾشرٛاٖ چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي 

ثٝ . لطاض ٔي ٌيطز "(اعشئَدزٍس)هؾىل "زض َجمٝ ثٙسي  ٔبٜ زاضز 3ٔهطف وٛضسٖٛ ضا ثٝ ٔسر حسالُ يب  "يطثٝ ٞبي وٛچه يب ٔشٛؾٍ ؾبٍِي ثس٘جبَ 40 ؾبثمٝ قىؿشٍي دؽ اظ " يب "ٔؿشٙس

 .ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس. ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ اؾشفبزٜ اظ ٘ٛض ذٛضقيس آٔٛظـ زٞيس

 اؾز ٚ زض نٛضر ا٘ؼبْ ٘سازٖ آٖ، چٙب٘چٝ "- (SD 5/2 ٚ ٔؿبٚي ٚ ثبالسط اظ - SD1  ثيٗ  T-score)آظٔبيف غيط َجيٗي "زض نٛضر ا٘ؼبْ آظٔبيف سٗييٗ سطاوٓ اؾشرٛاٖ چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي 

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ . لطاض ٔي ٌيطز "در هؼزض اثشال ثِ اعشئَدزٍس" اؾز زض َجمٝ ثٙسي " ؾبٍِي 40حسالُ يه ٖبُٔ ذُط ثٝ اؾشظٙبي ٔهطف وٛضسٖٛ ٚ ؾبثمٝ قىؿشٍي دؽ اظ "ؾبِٕٙس زاضاي 

 ٔبٞب٘ٝ  ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا.  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا ثط اؾبؼ ضإٞٙب زضٔبٖ ٚ . ٚي زض ظٔيٙٝ سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ اؾشفبزٜ اظ ٘ٛض ذٛضقيس آٔٛظـ زٞيس

 .  ٔبٜ ثٝ دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس3ديٍيطي وٙس ٚ دؽ اظ 

ثسٖٚ ٖبُٔ ذُط ٚ " اؾز ٚ زض نٛضر ا٘ؼبْ ٘سازٖ آٖ، چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس "- (SD1  ٔؿبٚي يب ثبالسط اظ T-score)" زض نٛضر ا٘ؼبْ آظٔبيف سطاوٓ اؾشرٛاٖ چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي آظٔبيف َجيٗي 

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ظٔيٙٝ سغصيٝ ٚ فٗبِيز ثس٘ي ٔٙبؾت ٚ اؾشفبزٜ اظ ٘ٛض ذٛضقيس آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"فبلذ هؾىل" اؾز زض َجمٝ ثٙسي "

 .  ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙيس3ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زضنٛضر ثطٚظ ٖبُٔ ذُط  يب 
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 هذاخالر آهَسؽي ثزاي اصالح ؽيَُ سًذگي عبلوٌذ ثِ هٌظَر همبثلِ ثب دَوي اعشخَاى

  ُ( ضٚظ زض ٞفش5ٝ) زليمٝ زض ٞفشٝ 150فٗبِيز فيعيىي ٔٙٓٓ ٔظُ ديبزٜ ضٚي ثٝ ٔسر حسال 

  ذٛززاضي اظ ا٘ؼبْ حطوبر ذبل ٔظُ چطذف ؾشٖٛ ٟٔطٜ ٞب، زٚ ٚ ذٓ وطزٖ وٕط زض ؾبِٕٙس الغط ثب ؾبثمٝ قىؿشٍي ٚ ؾمٌٛ ٔىطض  

  ( ِيٛاٖ قيط يب ٔبؾز وٓ ػطثي زض ضٚظ2-3)ٔهطف ضٚظا٘ٝ ٔٛاز غصايي حبٚي وّؿيٓ ثٝ ذهٛل ِجٙيبر دبؾشٛضيعٜ وٓ چطة  

  ٜذٛززاضي اظ ٔهطف ذٛز ؾطا٘ٝ قطثز ٞبي وبٞف زٞٙسٜ اؾيس ٔٗس 

  ٔهطف وٕشط ٘ٛقبثٝ ٞبي ٌبظ زاض 

 ٔهطف زذب٘يبر يب ٔٛاػٟٝ ثب زٚز ؾيٍبض ٕٙٔ 

 زليمٝ ٞط ضٚظ ثطاي زضيبفز  ٚيشأٔيٗ 30-15 آفشبة ثٝ ٔسر  ٔؿشميٓلطاض ٌطفشٗ زض ٔمبثُ ٘ٛض D  

 ديگيزي

 :  هبُ ثؾزح سيز ديگيزي وٌيذ3عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ اعشئَدزٍس ثب ػبرضِ را دظ اس 

اظ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز ٘حٜٛ ٔهطف زاضٚ، اؾشفبزٜ اظ ٘ٛض ذٛضقيس ٚ سغصيٝ ٚ فٗبِيز ٞبي ثس٘ي ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زض ٔٛضز سٛنيٝ ٞب ٚ ٔهطف زاضٚ ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ؾبِٕٙس 

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس . ؾبِٕٙس ضا ؾبَ ثٗس ديٍيطي وٙيس. زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس. ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب ٚ ٔهطف نحيح ٔىُٕ ٞب سكٛيك وٙيس

 :زٚؾبَ دؽ اظ قطٚٔ زضٔبٖ ثطاي ؾبِٕٙس آظٔبيف سٗييٗ سطاوٓ اؾشرٛاٖ ضا زضذٛاؾز وٙيس.  ٔبٜ يه ثبض ثٝ دعقه اضػبٔ زٞس3ضا ٔبٞب٘ٝ ٔطالجز وٙس ٚ زض نٛضر ثطٚظ ٖبُٔ ذُط ػسيس ٚ يب ٞط 

  ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ٔبٞب٘ٝ ٔطالجز وٙس ٚ .  ٔبٞٝ ٔطالجز ٚيػٜ وٙيس3 ؾبَ ازأٝ زٞيس ٚ ؾبِٕٙس ضا 3چٙب٘چٝ ٖاليٓ ثٟجٛزي ٔكبٞسٜ ٔي ٌطزز زضٔبٖ ضا ثطاي ٔسر

 .  ٔبٜ يه ثبض ثٝ دعقه اضػبٔ زٞس3زض نٛضر ثطٚظ ٖبُٔ ذُط يب ٞط 

  زٞيسارجبع غيز فَريچٙب٘چٝ ٖاليٓ ثٟجٛزي ٔكبٞسٜ ٕ٘ي ٌطزز ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم  . 

 درهبى 

  ٝچٙب٘چT Score ٗثي  SD1 - ثبالسط اظ ٚSD 5/2 - ٔبٞٝ وٛضسٖٛ ٚ ؾبثمٝ 3 زض نٛضر ا٘ؼبْ ٘سازٖ آٖ چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس حسالُ يه ٖبُٔ ذُط ثٝ اؾشظٙبي ٔهطف حسالُ يباؾز 

 :ضا زاضز ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي السأبر ديكٍيطا٘ٝ ظيط آٔٛظـ زٞيس...  ؾبٍِي 40قىؿشٍي دؽ اظ 

 ٔيّي ٌطْ وّؿيٓ  1500ٚ زض نٛضر ٖسْ زضيبفز اؾشطٚغٖ ضٚظا٘ٝ  ( ِيٛاٖ قيط يب ٔبؾز وٓ چطثي2-3) ٔيّي ٌطْ وّؿيٓ 1000 ٚ ٔطزاٖ ضٚظا٘ٝ (HRT)ثطاي ظ٘بٖ سحز زضٔبٖ ثب اؾشطٚغٖ  .1

 .ثٝ ٕٞطاٜ ٔهطف وبفي آة سؼٛيع وٙيس (ديكٍيطي اظ وٕجٛز آٞٗ)ثهٛضر ٔىُٕ زاضٚيي ٕٞعٔبٖ ثب نجحب٘ٝ 

 . ٚاحس زض ضٚظ اؾز600 ٚاحس ٚ ثطاي افطاز ٔؿٗ سط ضٚظا٘ٝ 400 ؾبٍِي ضٚظا٘ٝ 70  ثطاي افطاز سب Dزٚظ ديكٟٙبزي ٚيشأٔيٗ  .2

  زليمٝ ديبزٜ ضٚي زض ٞفشٝ زاقشٝ ثبقٙس150 زليمٝ زضٔمبثُ ٘ٛض ٔؿشميٓ ذٛضقيس لطاض ثٍيط٘س ٚ حسالُ 30 سب 15ضٚظا٘ٝ ثٝ ٔسر  .3

  ٝچٙب٘چT Score  دبييٗ سط اظ  SD5/2 -اؾز ايٗ ؾبِٕٙس ٖالٜٚ ثط السأبر ديكٍيطا٘ٝ فٛق ٘يبظ ثٝ اضػبٔ ثٝ ٔشرهم زاضز . 
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 ثي اخشيبري ادراري-  فصل ّفشن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي

سٕطيٙبر سمٛيز ًٖالر ٔظب٘ٝ ٚ 

 . وف ٍِٗ ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم

 .اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

 ٔكىُ

ثي اذشيبضي   )

 (ازضاضي زايٕي

  ٝحسالُ يه ٘كب٘ٝ ث

نٛضر ٕٞيكٍي يب اوظط 

 اٚلبر  زض ضٚظ

 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي

سٕطيٙبر سمٛيز ًٖالر ٔظب٘ٝ ٚ 

 . وف ٍِٗ ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ حصف

ٖبُٔ ذُط ثي اذشيبضي ازضاضي 

 .ديٍيطي وٙيس

زض ٔٗطو اثشال ثٝ 

ثي اذشيبضي ازضاضي 

 زايٕي

  ٝ٘حسالُ يه ٘كب

ثهٛضر غيط زايٕي ٚ 

 ٌبٞي اٚلبر زض ضٚظ

ًؾبًِ ّب را جوغ ثٌذي 

 وٌيذ

اس عبلوٌذ 

ػَاهل خغز 

سيز را عؤال 

 وٌيذ

 الذام وٌيذ

  ُٔآظٔبيف وب

 ازضاض

ثطاي ؾبِٕٙس زاضاي 

 احؿبؼ "٘كب٘ٝ 

٘بٌٟب٘ي ٚ قسيس 

 ٚ ثطاي ازضاض وطزٖ

 ازضاض لجُ اظ ضيرشٗ 

 "ضؾيسٖ ثٝ زؾشكٛيي

 "سىطض ازضاض"يب 

 

  احؿبؼ ٘بٌٟب٘ي ٚ قسيس

  ٚ ضيعـ ثطاي ازضاض وطزٖ

ازضاض لجُ اظ ضؾيسٖ ثٝ 

 زؾشكٛيي

 سىطض ازضاض 

  ثيساض قسٖ اظ ذٛاة ثطاي

 ازضاض وطزٖ

  ٖثبضيه قسٖ يب لُٕ قس

ٚ زٚثبضٜ ػطيبٖ يبفشٗ 

 اٖ زض ٔطز ٕٔٗٛالً ازضاض 

  ثي اذشيبض ازضاض ذطٚع

ٍٞٙبْ ُٖؿٝ، ؾطفٝ، ذٙسٜ 

زض ٕٔٗٛالً ثطذبؾشٗ يب ٚ 

 ٖظ٘ب

 سؿز اؾشطؼ 

 يجٛؾز 

  ٚٔهطف زاض

ٞبي ثٛػٛز 

آٚض٘سٜ ثي 

اذشيبضي 

 ازضاضي

 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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 ثي اخشيبري ادراري: فصل ّفشن 

  ثي اخشيبري ادراريثزرعي عبلوٌذ اس ًظز 

 :ثكطح ظيط اضظيبثي وٙيسؾبِٕٙس ثب احشٕبَ اثشال ثٝ ثي اذشيبضي ازضاضي  ضا 

 .زلز وٙيس ؾبِٕٙسي وٝ ثٝ دعقه ٔطاػٗٝ وطزٜ اؾز حسالُ يىي اظ ٘كب٘ٝ ٞبي ثي اذشيبضي ازضاضي يب سؿز اؾشطؼ ٔظجز ضا زاضز

 . ٘كب٘ٝ ٞبي ٔٙسضع زض فطْ ٔطالجز ضا ػٕٕ ثٙسي ٚ ثطضؾي وٙيس

 دارٍّبي ثَجَد آٍرًذُ يب سؾذيذ وٌٌذُ ثي اخشيبري ادراري

 اثزار هثبل ًَع دارٍ

 افعايف سٖٛ دطٚؾشبر ٚ احشجبؼ ازضاضي زض ٔطزاٖ  (دؿٛزٚافسضيٗ)زوٛ٘ػؾشبٖ ٞبي ثيٙي  آٌٛ٘يؿز ٞبي آِفبآزض٘طغيه 

 قُ قسٖ اٚضسطا ٚ ثي اذشيبضي اؾشطؾي زض ظ٘بٖ دطاظٚؾيٗ ثّٛن وٙٙسٜ ٞبي آِفبآزض٘طغيه 

 (ثبٖض سكسيس ثي اذشيبضي اؾشطؼ)ؾطفٝ  وبدشٛدطيُ ٚ ا٘بدطيُ ACEٟٔبض وٙٙسٜ ٞبي

آ٘شي ٞيؿشأٔيٗ ٞبي اِٚيٗ ٘ؿُ، زيؿيىّٛٔيٗ،  آ٘شي وِٛيٙطغيه

 زيعٚديطأيس، سطٍٞعيفٙيسيُ 

 احشجبؼ ازضاضي، ؾطضيع قسٖ ازضاض، يجٛؾز ٚ زِيطيْٛ

وبٞف لبثّيز ا٘مجبو ًٖالر ٔظب٘ٝ، احشجبؼ ازضاضي، يجٛؾز، ٘ٛوشٛضيبي  ٘يفسيذيٗ، زيّشيبظْ، ٚضادبٔيُ ثّٛن وٙٙسٜ ٞبي وب٘بَ وّؿيٓ

 ثسِيُ ازْ ٔحيُي

 دّي اٚضي، سىطض، اضغ٘ؿي فٛضاؾٕبيس، سئٛفيّيٗ، وبفئيٗ زيٛضسيه ٞب

 احشجبؼ ازضاضي، يجٛؾز، سؿىيٗ، زِيطيْٛ اٚديٛز ٞب ٔؿىٗ ٞبي ٘بضوٛسيه

 اططار آ٘شي وِٛيٙطغيه ٚ سؿىيٗ آٔي سطيذشيّيٗ، زظيذطأيٗ زاضٚٞبي ضٚاٖ ٌطزاٖ ٚ يس افؿطزٌي ؾٝ حّمٝ اي

 اططار آ٘شي وِٛيٙطغيه، سؿىيٗ ضغيسيشي ٚ ثي حطوشي ٞبِٛدطيسَٚ، سيٛضيساظيٗ زاضٚٞبي آ٘شي ؾبيىٛسيه

 سؿىيٗ، زِيطيْٛ ٚ ثي حطوشي زيبظدبْ ٚ فّٛضاظدبْ  (َٛال٘ي اطط)زاضٚ ٞبي ؾساسيٛ ٚ ٞيذٙٛسيه 

 

 عبلوٌذ را اس ًظز ثي اخشيبري ادراري عجمِ ثٌذي وٌيذ 

 : َجمٝ ثٙسي وٙيسؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ػسَٚ اضظيبثي اظ ٘ٓط اثشال ثٝ ثي اذشيبضي ازضاضي قطح ظيط
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  ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ .  لطاض ٔي ٌيطز"(ثي اخشيبري ادراري دايوي)هؾىل " زض َجمٝ ثٙسيچٙب٘چٝ ؾبِٕٙس حسالُ يه ٘كب٘ٝ ثهٛضر ٕٞيكٍي يب اوظط اٚلبر زض ضٚظ اؾز

 .ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي سمٛيز ٔظب٘ٝ ٚ ٍِٗ ضا آٔٛظـ زٞيس. غيط فٛضي زٞيس

  ٝ٘ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ .  لطاض ٔي ٌيطز"در هؼزض اثشال ثِ ثي اخشيبري ادراري دايوي" ثهٛضر غيط زايٕي ٚ ٌبٞي اٚلبر اظ ضٚظ اؾز زض َجمٝ ثٙسيچٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي حسالُ يه ٘كب

  .ديٍيطي وٙيس (ٖفٛ٘ز ازضاضي، يجٛؾز ٚ ٔهطف زاضٚي ٔؿجت ثي اذشيبضي ازضاضي)ضا ثب سٛػٝ ثٝ حصف ٖبُٔ ذُط ثي اذشيبضي ازضاضي  ؾبِٕٙس .ٚي ضاٜ ٞبي سمٛيز ٔظب٘ٝ ٚ ٍِٗ ضا آٔٛظـ زٞيس

 

 :هذاخالر آهَسؽي ثزاي اصالح سوزيٌبر سمَيز وٌٌذُ لگي ٍ هثبًِ در عبلوٌذ احشوبال هجشال  ثِ ثي اخشيبري ادراري

 اًَاع ثي اخشيبري ادرار
: 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 اظ ظٔيٗ، ثي اذشيبض چٙس لُطٜ ازضاض ذبضع ٔي قٛز:حبلز اٍل ثي اخشيبري ادرار

 (سؿز ٔظجز

: سٛنيٝ ٞبيي ثطاي حبِز اَٚ ثي اذشيبضي ازضاض 

  ؾبٖز ثطاي ازضاض وطزٖ ثٝ سٛاِز ثطٚز2ٞط  .

  ِيٛاٖ ٔبيٗبر ثٙٛقس8 سب 6زض ََٛ ضٚظ  .

  قت اظ٘ٛقيسٖ ٔبيٗبر ذٛززاضي وٙس8ثٗس اظ ؾبٖز  .

 ِجبؼ ٞبي آظاز ٚ ضاحز ثذٛقس .

  ًٖالر وف ٍِٗ ضا سمٛيز وٙس .

 ٔظب٘ٝ ضا سمٛيز وٙس .

. أب لجُ اظ ضؾيسٖ ثٝ زؾشكٛيي ازضاض ٔي ضيعز.  زض ايـٗ حبِز احؿبؼ ٘بٌٟب٘ي ٚ قسيس ثطاي ازضاض وطزٖ ايؼبز ٔي قٛز:حبلز دٍم ثي اخشيبري ادرار 

: ثطاي حبِز زْٚ ثي اذشيبضي ازضاض ٖالٜٚ ثط ٔٛاضز فٛق سٛنيٝ ٞبي

  (سٕطيٙبر آضاْ ؾبظي ثرف ثيٕبضي ٞبي لّجي ٚ ٖطٚلي)ثطاي زاقشٗ آضأف سٕطيٗ وٙيس 

 اظ ٚضظـ ٞبي ؾرز اػشٙبة وٙيس .

 لٟٜٛ، ٘ٛقبثٝ ٞبي ٌبظزاض، غصاٞبي دطازٚيٝ ٔيُ ٘ىٙيس .
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سمَيز هثبًِ  سوزيٌبر 

 ؾٗي وٙيس وٓ وٓ ٔسر ظٔبٖ ثيكشطي ازضاضسبٖ ضا ٍ٘ٝ زاضيس. 

  ؾبٖز يه ثبض ازضاض وٙيس2ثطاي قطٚٔ ٞط . 

  ٖايٙىٝ چمسض ايٗ فبنّـٝ ظٔب٘ـي ضا ثيكشط ٔي وٙيس ثٝ ذٛزسبٖ ثؿشٍي زاضز؛ ِٚي ثبيس زضحسي ثبقس وٝ ازضاض ٘طيعز. ؾبٖز ضا ثيكشط وٙيس2 ثٝ سسضيغ ؾٗي وٙيس ايٗ ٔسر ظٔب . 

  ٝؾبٖز ثطؾب٘يس4 سب 3وٓ وٓ ايٗ فبنّٝ ضا ث  . 

 ثب ا٘ؼبْ ايٗ سٕطيٗ سٛا٘بيي ٔظب٘ٝ ثطاي ٍ٘ٝ زاقشٗ ازضاض ثيكشط ٔي قٛز. ايٗ سٕطيٗ ضا الظْ ٘يؿز وٝ قت ٞب ا٘ؼبْ زٞيس .

 سمَيز ػضالر وف لگي  راُ ّبي 

.  ، زفٕ ازضاض ضا قطٚٔ ٚ لُٕ وٙيسثِ عَر اراديٞطثبض وٝ ثطاي ازضاض وطزٖ ثٝ سٛاِز ٔي ضٚيس، چٙسيٗ ثبض : سٕطيٗ اَٚ 

در عَل اًمجبض ًفظ خَد را حجظ .  طب٘يٝ حفّ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٗس ضٞب وٙيس5٘بحية ٔمٗس ضا ؾفز وٙيس؛ ٔب٘ٙس حبِشي وٝ ٔي ذٛاٞيس ٔبٕ٘ زفٕ ٔسفٛٔ قٛيس ٚ ايٗ حبِز ضا ثطاي ٔسر : سٕطيٗ زْٚ 

. ايٗ سٕطيٗ ضا زض حبِز ايؿشبزٜ ، ٘كؿشٝ ٚ يب ذٛاثيسٜ ٔي سٛا٘يس ا٘ؼبْ زٞيس. سىطاض سٕطيٗ ثبيس زض حسي ثبقس وٝ ذؿشٝ ٘كٛيس. ايٗ وبض ضا چٙسيٗ ثبض زض ََٛ ضٚظ ا٘ؼبْ زٞيس.ًىٌيذ

 

 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 :حبلز عَم ثي اخشيبري ادرار 

ٔطزٞب زيسٜ ٔي قٛز  

: سٛنيٝ ٞبيي ثطاي حبِز  ؾْٛ ثي اذشيبضي ازضاض 

  ِيٛاٖ ٔبيٗبر ثٙٛقيس8 سب 6زض ََٛ ضٚظ  .

  قت اظ ٘ٛقيسٖ ٔبيٗبر ذٛززاضي وٙيس8ثٗس اظ ؾبٖز  .

 ايٗ فكبض ثٝ ٔظب٘ٝ ٔٙشمُ قسٜ ٚ ثٝ سرّيٝ ازضاض وٕه ٔي وٙس. ؾذؽ ثٝ آضأي ثب زؾز ظيط قىٓ ضا ثٝ ؾٕز دبييٗ فكبض زٞيس. زض ظٔبٖ ازضاض وطزٖ ًٖالر قىٓ ضا ؾفز وٙيس. 

 اػشٙبة اظ ٚضظـ ٞبي ؾرز ٚ ٔهطف ٘ىطزٖ غصاٞبي دط ازٚيٝ زض ٕٞٝ ا٘ٛأ ثي اذشيبضي ازضاضي 

 ديگيزي

 :عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ ثي اخشيبري ادراري دايوي را دظ اس سهبى همزر ثِ ؽزح سيز ديگيزي وٌيذ

 دشؽه هشخصص ارجبع غيز فَريوبٞف ٘يبفشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ  (زضٔبٖ ٖفٛ٘ز ازضاضي ٚ ضفٕ يجٛؾز ٚ سغييط زاضٚ )چٙب٘چٝ ٘كب٘ٝ ٞبي ثي اذشيبضي ازضاضي زض ؾبِٕٙس دؽ اظ حصف ٖبُٔ ذُط 

 .زٞيس
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 دهبًظ- فصل ّؾشن 

 

                  

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 اًجبم آسهَى وؾيذى عبػز  جوغ ثٌذي وٌيذ

 اهشيبس اس 2 يب 1سَعظ عبلوٌذ ثب 

 آسهَى يبدآٍري 

  أشيبظ زضيبفشي اظ 

ؾذبضي ٚ  ثٝ شٞٗآظٖٔٛ 

 يبزآٚضي وّٕبر 

 

اثشسا نفحٝ ٔطثٌٛ ثٝ وكيسٖ ؾبٖز 

ذٛزوبض . ضا ػّٛي ؾبِٕٙس لطاض زٞيس

يب ٔساز ضا زض اذشيبض ٚي ٌصاضيس ؾذؽ 

 :ثٍٛييس

ُِفب زض ايٗ نفحٝ، زض زاذُ زايطٜ 

ؾبٖز، ؾبٖز يبظزٜ ٚ ثيؿز زليمٝ ضا 

ٔي سٛا٘يس . ثب ٖمطثٝ ضٚي آٖ ضؾٓ وٙيس

ايٗ سٛييحبر ضا سىطاض وٙيس أب 

ٞيچٍٛ٘ٝ ضإٞٙبيي زيٍطي ثٝ ؾبِٕٙس 

ثٝ اٚ ظٔبٖ ثسٞيس سب وبضـ ضا . ٘ىٙيس

 .سٕبْ وٙس

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي

 .سمٛيز حبفٓٝ ضا آٔٛظـ زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم

 .اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

 ٔكىُ 

 (اثشال ثٝ زٔب٘ؽ)

  ٖٛٔثٝ أشيبظ نفط اظ آظ

 يبؾذبضي   شٞٗ

 اظ آظٖٔٛ  نفطأشيبظ  

  يبيبزآٚضي وّٕبر

  اظ آظ2ٖٛٔ يب 1أشيبظ  

ثِ يبزآٚضي وّٕبر 

أشيبظ نفط اظ ّوزاُ 

 آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز 

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي  

 .سمٛيز حبفٓٝ ضا آٔٛظـ زٞيس

  ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س

زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض 

 .يه ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙس

 فبلس ٔكىُ 

 

  اظ سؿز2 يب 1أشيبظ  

ثِ يبزآٚضي وّٕبر 

 أشيبظ يه  اظ ّوزاُ 

 آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز 

 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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 دهبًظ: فصل ّؾشن

 ارسيبثي عبلوٌذ اس ًظز دهبًظ 

 :ؾبِٕٙس ثب احشٕبَ اثشال ثٝ زٔب٘ؽ ضا ثٝ قطح ظيط اضظيبثي وٙيس

 اظ آظٖٔٛ يبزآٚضي وّٕبر ضا 2 يب 1ؾبِٕٙسي وٝ اظ آظٖٔٛ ثٝ شٞٗ ؾذبضي ٚ يب آظٖٔٛ يبزآٚضي أشيبظ نفط ٌطفشٝ ٘يبظي ثٝ ا٘ؼبْ آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز ٘ساضز زض ؾبيط ٔٛاضز يٗٙي ؾبِٕٙسي وٝ أشيبظ 

 . وؿت وطزٜ اؾز ٘يبظ اؾز وٝ آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز ضا ا٘ؼبْ زٞس

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس لبزض ثٝ وكيسٖ ؾبٖز ٘يؿز حشي زض ٔٛاضزي وٝ  زلز وٙيس. چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز ضا ثُٛض نحيح ا٘ؼبْ زٞس أشيبظ يه ٚ زض غيط ايٗ نٛضر أشيبظ نفط ٔي ٌيطز

 .ؾبِٕٙس لبزض ثٝ ذٛا٘سٖ ؾبٖز اؾز آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ آظٖٔٛ ٘بنحيح ؾبٖز ٚ أشيبظ نفط طجز وٙيس

 

 عبلوٌذ را اس ًظز دهبًظ عجمِ ثٌذي وٌيذ

  أشيبظ نفط اظ آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز ضا وؿت ٔي  يبزآٚضي وّٕبر ثٟٕطاٜ اظ سؿز 1-2ا ٔشيبظ يب زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس اظ آظٖٔٛ ثٝ شٞٗ ؾذبضي يب آظٖٔٛ يبزآٚضي وّٕبر أشيبظ نفط ٔي ٌيطز

 .  ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس.ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي سمٛيز حبفٓٝ ضا آٔٛظـ زٞيس.  لطاض ٔي ٌيطز"(اثشال ثِ دهبًظ)هؾىل "زض َجمٝ ثٙسي وٙس 

 ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي .  لطاض ٔي ٌيطز"فبلذ هؾىل"زض َجمٝ ثٙسي اظ آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز ضا زض يبفز ٔي وٙس  يهأشيبظ  يبزآٚضي وّٕبر ثٟٕطاٜ اظ سؿز 1-2 زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس أشيبظ

 . ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض ؾبَ ثٗس سكٛيك وٙس.ضاٜ ٞبي سمٛيز حبفٓٝ ضا آٔٛظـ زٞيس

 

 هذاخالر آهَسؽي ثزاي اصالح ؽيَُ سًذگي ثِ هٌظَر سمَيز حبفظِ ٍ وٌشزل دهبًظ  

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

 راُ  ّبي سمَيز حبفظِ

 ٌٖٛ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 
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  ٖٔكبٖطٜ وطزٖ  ثب زٚؾشب 

  ا٘ؼبْ ثبظي ٞبي فىطي ٔظُ قُط٘غ 

 َٚحُ وطزٖ ػس 

 همبثلِ ثب فزاهَؽىبري

 ٌ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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  ٍ آسهَى وؾيذى عبػز ولوِ اي3راٌّوبي سؾخيص دهبًظ ثب اعشفبدُ اس آسهَى 

  

  و3ّٕٝآظٖٔٛ ثٝ شٞٗ ؾذبضي 

 وّٕٝ ضا 3وٕشط اظ 

 سىطاض ٔي وٙس

 أشيبظ يه اظ آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز أشيبظ نفط اظ آظٖٔٛ وكيسٖ

 ٔٙفي اظ ِحبِ غطثبٍِطي ٚ فبلس ٔكىٛن اظ ِحبِ غطثبٍِطي

 اضػبٔ غيط فٛضي ثٝ دعقه ٔشرهم ٔطالجز زٚضٜ اي يىؿبَ ثٗس

  وّٕٝ ضا سىطاض ٔي وٙس3

  وّٕٝ ضا ثيبز ٔي آٚضز3

 

  وّٕٝ ضا ثيبز ٔي آٚضز1-

 آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز

 زليمٝ زض ٔٛضز 2ثٝ ٔسر حسالُ 

 ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ؾؤاَ ٔي قٛز

 ٞيچ يه اظ وّٕبر ضا ثيبز ٕ٘ي آٚضز
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  عمَط ٍ ػذم سؼبدل–فصل ًْن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

سغز سؼبدل در ٍضؼيز  جوغ ثٌذي وٌيذ

 ػَاهل خغز  ثبثز

  ؾبِٝ يب ثبالسط 70ؾبِٕٙس  

  ٔبٜ 6ؾبثمٝ ؾمٌٛ زض 

 ٌصقشٝ

  احشٕبَ اثشال ثٝ افز

فكبضذٖٛ ٚيٗيشي يب وبٞف 

 ثيٙبيي يب زٔب٘ؽ

 وٓ ذٛ٘ي 

  لبزض ٘جٛزٖ ثٝ ا٘ؼبْ فٗبِيز

 :ٞبي ظيط ثُٛض ٔؿشمُ

حٕبْ وطزٖ، ِجبؼ دٛقيسٖ ٚ 

زض آٚضزٖ، سٛاِز ضفشٗ، غصا 

نٙسِي يب )ذٛضزٖ، ٘كؿشٗ 

سرشرٛاة )، ذٛاثيسٖ (ظٔيٗ

ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ اثعاض،  (يب ظٔيٗ

سّفٗ وطزٖ، ذطيس وطزٖ، غصا 

 درشٗ ٚ ٔهطف زاضٚ

ضاؾز ٚ  )ؾبِٕٙس ضٚي يه دب 

 ٔي ايؿشس  (چخ

 5ظٔبٖ سؿز َجيٗي حسالُ )

 (طب٘يٝ 

سغز سؼبدل در ٍضؼيز 

 حزوز

ؾبِٕٙس اظ ضٚي نٙسِي ثّٙس ٔي 

 ٔشط ثٝ 3 لسْ  يٗٙي 12قٛز ٚ 

َطف ػّٛ ثط ٔي زاضز ؾذؽ ثٝ 

 . ػبي اَٚ ثط ٔي ٌطزز

 20ظٔبٖ سؿز َجيٗي حساوظط )

 (طب٘يٝ 

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

  ٔؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػب

 .غيط فٛضي زٞيس

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي

 .ديكٍيطي اظ ؾمٌٛ ضا آٔٛظـ زٞيس

 ٔكىُ 

 (احشٕبَ ؾمٌٛ)

  سؿز سٗبزَ غيط َجيٗي زض

  يبٚيٗيز طبثز 

  سؿز غيط َجيٗي سٗبزَ زض

 ٚيٗيز حطوز

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي

 .ديكٍيطي اظ ؾمٌٛ ضا آٔٛظـ زٞيس

  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا . 

  ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس سب

 .ؾبِٕٙس ٔبٞب٘ٝ ديٍيطي وٙس

زض ٔٗطو  

 احشٕبَ ؾمٌٛ

 سٗبزَ َجيٗي زض ٚيٗيز سؿز  

 ٍطبثز 

 سٗبزَ َجيٗي زض ٚيٗيز سؿز  

 ٍحطوز 

 حسالُ يه ٖبُٔ ذُط 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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 عمَط ٍ ػذم سؼبدل: فصل ًْن

 ثزرعي عبلوٌذ اس ًظز عمَط ٍ ػذم سؼبدل 

 :ؾبِٕٙس ثب احشٕبَ ؾمٌٛ ٚ ٖسْ سٗبزَ ضا ثكطح ظيط اضظيبثي وٙيس

 :ثطاي ؾبِٕٙس ٖٛأُ ذُط ضا ػٕٕ ثٙسي ٚ اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس وٝ سؿز ٞبي سٗبزَ زض ٚيٗيز طبثز ٚ حطوز ضا ا٘ؼبْ زٞس

 سغز سؼبدل در ٍضؼيز ثبثز

 طب٘يٝ حفّ وٙس ٚ دبي ذٛزضا ثط ظٔيٗ ٍ٘صاضز سؿز ضا َجيٗي زض غيط ايٗ نٛضر 5اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس يه دبي ذٛزضا ثّٙس وٙس ٚ ثط ضٚي يه دب ثبيؿشس چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثشٛا٘س سٗبزَ ذٛزضا ثٝ ٔسر 

 . زض ايٗ قطايٍ ثبيس وبٔال ٔطالت ؾبِٕٙس ثبقيس سب ؾمٌٛ ٘ىٙسدلز وٌيذ.  طب٘يٝ دبي ذٛزضا ثط ظٔيٗ ثٍصاضز سؿز ضا غيط َجيٗي طجز وٙيس5يٗٙي ؾبِٕٙس ظٚزسط اظ 

 سغز سؼبدل در ٍضؼيز حزوز 

ظٔبٖ ا٘ؼبْ ايٗ فٗبِيز چٙب٘چٝ . ٚ ثٝ ػبي اَٚ ثطٌطزز ( زضػٝ 180)ثُطف ػّٛ حطوز وٙس، ؾذؽ وبٔال زٚض ظزٜ  ٔشط 3يٗٙي  لسْ 12اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس اظ ضٚي نٙسِي ثّٙس قٛز ٚ ثٝ ا٘ساظٜ 

 . طب٘يٝ ََٛ ثىكس سؿز ضا غيط َجيٗي لّٕساز وٙيس20 طب٘يٝ ثَُٛ ا٘ؼبٔس سؿز ضا َجيٗي زض غيط ايٗ نٛضر يٗٙي ظٔب٘ي وٝ سؿز ثيف اظ 20حساوظط 

 عبلوٌذ را اس ًظز عمَط ٍ ػذم سؼبدل عجمِ ثٌذي وٌيذ

 :زلز وٙيس ؾبِٕٙسي وٝ ثٝ دعقه اضػبٔ قسٜ اؾز زاضاي حسالُ يه ٖبُٔ ذُط اؾز ِصا ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ػٕٕ ثٙسي ٖٛأُ ذُط ٚ سؿز ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ ثكطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ..  لطاض ٔي ٌيطز"(احشوبل عمَط)هؾىل "زض ٚيٗيز حطوز اؾز زض َجمٝ ثٙسي  يبچٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي حسالُ يه سؿز سٗبزَ غيط َجيٗي زض ٚيٗيز طبثز 

 .ٞبي ديكٍيطي اظ ؾمٌٛ ضا آٔٛظـ زٞيس ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

.  لطاض ٔي ٌيطز"در هؼزض احشوبل عمَط "سؿز سٗبزَ َجيٗي زض ٚيٗيز حطوز ٚ حسالُ يه ٖبُٔ ذُط اؾز زض َجمٝ ثٙسي  ٍچٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي سؿز سٗبزَ َجيٗي زض ٚيٗيز طبثز 

 ٔبٜ ثٗس ثٝ 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس سب ؾبِٕٙس ضا ٞط ٔبٜ ديٍيطي وٙس ٚ .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ضا . ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ ؾمٌٛ آٔٛظـ زٞيس

 .دعقه اضػبٔ زٞس
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 :هذاخالر آهَسؽي ثزاي اصالح ؽيَُ سًذگي ثِ هٌظَر وٌشزل عمَط ٍ حفظ سؼبدل

 ا٘ؼبْ سٕطيٙبر ثس٘ي سٗبزَ ثط اؾبؼ وشبة ػّس يه ٔؼٕٖٛٝ آٔٛظقي قيٜٛ ظ٘سٌي ؾبِٓ زض زٚضٜ ؾبِٕٙسي

عمَط در ديؾگيزي اس 

 راُ دلِ

سهيي ديؾگيزي اس 

خَردى در 

 آؽذشخبًِ 

سهيي ديؾگيزي اس 

 خَردى در حوبم

اصَل ولي ديؾگيزي اس سهيي  سهيي خَردى در اسبقديؾگيزي اس 

 خَردى ٍ عمَط

 وف ٖزضطبثز ن .1

ثٝ ٚؾيّة ٌيطٜ دّٝ ٞب دٛـ 

 ٞبي ٔرهٛل ثٝ دّٝ 

اؾشفبزٜ اظ ٘طزٜ دّٝ ٚ  .2

 ٘هت قسٜ ثط ضٚي  ٔيّةيب

زض ظٔبٖ ثبالضفشٗ اظ  زيٛاض

 دّٝ

 زض چطا٘وطزٖ ضٚقٗ  .3

ضاٜ دّٝ ٚ دبٌطز  ٍٞٙبْ ثبال 

 دبييٗ ضفشٗ اظ دّٝ ٞب ٚ

ٖبضي وطزٖ ضاٜ دّٝ ٞب  .4

 اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ٚؾبيُ ايبفي

چؿجب٘سٖ ٘ٛاض ضٍ٘ي  .5

دّة اَٚ  يب ضً٘ وطزٖ ِجة

 دّة آذط ٚ

 وف دٛـ ٘جٛزِٖيع  .1

آقذعذب٘ٝ 

ظ اؾشفبزٜ ٘ىطزٖ ا .2

ٚاوؽ ٞبي ثطاق 

وٙٙسٜ وف آقذعذب٘ٝ 

ذكه ٚ سٕيع ثٛزٖ  .3

 وف آقذعذب٘ٝ

اؾشفبزٜ اظ زٔذبيي ٞبي  .1

 ثطاي  ٚ غيط ِيع اثطيغيط

 ْحٕب

اؾشفبزٜ اظ دبزضي ٞبي  .2

دالؾشيىي ٔرهٛل 

ثطاي وف حٕبْ 

ٔيّٝ ٞبي اؾشفبزٜ اظ  .3

ضا ثط ضٚي ٘هت قسٜ 

زيٛاض حٕبْ ثٝ ٖٙٛاٖ 

زؾشٍيطٜ 

اظ يه  اؾشفبزٜ .4

نٙسِي يب چٟبضدبيٝ ثطاي 

 زٚـ  ٚ يبظيط زٚـ

  زض نٛضر زؾشي

  زض حٕبْ٘كؿشٗ

 وّيس ثطق اسبق زض ٘عزيه سطيٗ ٔحُ ثٝ ٘هت .1

 زضة ٚضٚزي 

ضٚي ثط دشٛ يب ضٚفطقي ٖ زضدٟٗ ندطٞيع اظ  .2

 فطـ

 ٚؾبيُ ذب٘ٝ ثرهٛل زض ٔؿيط اسبق ازٖٖزلطاض  .3

 ذٛاة ثٝ سٛاِز ٚآقذع ذب٘ٝ 

 ؾيٓ ٚؾبيُ ثطلي ٔظُ سّٛيعيٖٛ ضازيٛ  وطزٖضز .4

  اظ وٙبض زيٛاض…ٚ

اؾشفبزٜ اظ ٘ٛض ٔٙبؾت ثطاي ضٚقٙبيي اسبق زض  .5

 ٔٛلٕ ذٛاة قت 

ٞط )اؾشفبزٜ اظ سرز ذٛاة ثب اضسفبٔ ٔٙبؾت  .6

 (زٚ دبي ؾبِٕٙس ثٝ ظٔيٗ

لطاض زازٖ سّفٗ زض ٘عزيىي ٔحُ ذٛاة ٚ  .7

 ٘كؿشٗ 

  ِجٝ ٞبي فطـ ثٝ دبضزٌٖيط ٘ه .8

اؾشفبزٜ اظ نٙسِي ثب دبيٝ طبثز ثطاي  .1

٘كؿشٗ ٚ اػشٙبة اظ ٘كؿشٗ ثط ضٚي نٙسِي 

 چطخ زاض 

 دطٞيع اظ دٛقيسٖ زٔذبيي ٘بٔٙبؾت .2

ثىبض ثطزٖ ٚؾبيُ وٕىي ثطاي ضاٜ ضفشٗ  .3

 ٔظُ ٖهب ٚ ٚاوط ثُٛض نحيح

٘عزيه ثٝ زيٛاض لطاض ٌطفشٗ زض ٔٛلٕ لسْ  .4

 ظزٖ ثٛيػٜ زض فًبي ثبظ

اؾشفبزٜ اظ ٖيٙه ٔٙبؾت ٕ٘طٜ ثطاي  .5

 انالح ثيٙبيي ذٛز 

ذٛززاضي اظحُٕ ثؿشٝ ٞبي ظيبز ثُٛض  .6

 ٕٞعٔبٖ

 دطٞيع اظ دٛقيسٖ ِجبؼ ٞبي ثّٙس .7

ذٛززاضي اظ ثبال ضفشٗ اظ ٘طزثبٖ يب  .8

ايؿشبزٖ ضٚي چٟبض دبيٝ 
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 ديگيزي 

 :وٌيذ  هبُ ثِ ؽزح سيز ديگيزي3عمَط را ثؼذ اس ثبال ثَدى احشوبل عبلوٌذ در هؼزض 

 :اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس وٝ سؿز ٞبي سٗبزَ زض ٚيٗيز طبثز ٚ حطوز ضا ا٘ؼبْ زٞس 

  ٔبٞب٘ٝ ثٝ 3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ٔبٞب٘ٝ ؾبِٕٙس ضا ديٍيطي وٙس ٚ .  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي وٙيس3چٙب٘چٝ سؿز ٞبي سٗبزَ زض ٚيٗيز ٞبي حطوز ٚ طبثز َجيٗي ٞؿشٙس ؾبِٕٙس ضا 

اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب اظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك . دعقه اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

 .  وٙيس زض غيط ايٗ نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

  چٙب٘چٝ سؿز سٗبزَ زض ٚيٗيز حطوز يب سؿز سٗبزَ زض ٚيٗيز طبثز غيط َجيٗي اؾز، اظ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز

ارجبع  هشخصصؾبِٕٙس ضا ثٝ . نحيحي زاقشٝ اؾز ٚي ضا ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس ٚ زض غيط ايٗ نٛضر ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي ضاٜ ٞبي ديكٍيطي اظ ؾمٌٛ ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

 . زٞيسغيز فَري
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  عل ريَي–فصل دّن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زض ظٔبٖ اؾٕيط ثطزاضي اظ ذٍّ وّيٝ ٘ىبر ايٕٙي ٔطثٌٛ ثٝ  دلز وٌيذ

ٔحبفٓز قرم ٌيط٘سٜ اؾٕيط ثط اؾبؼ ضإٞٙبي وٙشطَ وكٛضي ؾُ 

 0ضٖبيز قٛز

 سَصيِ ّب عجمِ ثٌذي ًؾبًِ ّب

 2 اؾٕيط 3 يب 

 يبٔظجز 

  يه اؾٕيط

 ثِ ّوزأُظجز  

٘كب٘ٝ ٞبي 

ضازيٌٛطافي ؾُ 

 زض ضيٝ 

 
 

 

زض ٔٗطو 

اثشال ثٝ ؾُ 

 ثب ٖبضيٝ

  ٚ ؾبِٕٙس ضا ثط اؾبؼ ػسَٚ ضغيٓ زضٔب٘ي ؾُ ٌطٜٚ ثٙسي ٚ زضٔبٖ وٙيس

 .اِٚيٗ زٚظ زاضٚ ضا ثٝ ؾبِٕٙس ثرٛضا٘يس

  ثطاي ٌطٜٚ زضٔب٘ي يه زض نٛضر أىبٖ آظٖٔٛ ٞبي وجسي ضا زضذٛاؾز

 .وٙيس

  وكز ٚ سٗييٗ ٞٛيز ٔبيىٛثبوشطيْٛ، سؿز حؿبؾيز 2ثطاي ٌطٜٚ زضٔب٘ي 

 .زاضٚيي ٚ آظٖٔٛ ٞبي وّيٝ زضذٛاؾز قٛز

 وبضر زضٔبٖ ٚ وبضر ٕٞطاٜ ضا سىٕيُ وٙيس. 

  ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ٕٞطاٞبٖ ظ٘سٌي ثب ؾبِٕٙس ضا ثط اؾبؼ

ػسَٚ اضظيبثي ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞس ٚ ؾبِٕٙس ٔجشال ضا سب دبيبٖ ٔطحّٝ حّٕٝ 

اي زضٔبٖ ضٚظا٘ٝ ديٍيطي ٚ ٞط زٚ ٞفشٝ يه ثبض ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ ٚ دؽ 

اظ آٖ يٗٙي سب دبيبٖ ٔطحّٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ زضٔبٖ، زض نٛضر زضيبفز زضٔبٖ ؾُ 

ضٚظا٘ٝ ٚ زض غيط ايٗ نٛضر ٞفشٍي ديٍيطي ٚ ٔبٞب٘ٝ ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ 

 .زٞس

  ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل زضٔبٖ دصيطي ثيٕبضي، ََٛ ٔسر

زضٔبٖ، وٙشطَ ضاٜ ٞبي ؾطايز ٚ ََٛ ٔسر ؾطايز دصيطي ثيٕبضي ٚ 

 .چٍٍٛ٘ي ثطذٛضز ثب ٖٛاضو زاضٚيي ضا آٔٛظـ زٞيس

  يه اؾٕيط

ٔظجز ثسٖٚ 

٘كب٘ٝ ٞبي 

ضازيٌٛطافي 

 يبؾُ 

  3اؾٕيط  ٔٙفي  

زض ٔٗطو 

 اثشال ثٝ ؾُ 

  3ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ اظ ؾبِٕٙس ثب يه اؾٕيط ٔظجز ٕٝ٘ٛ٘ 

اؾٕيط اظ ذٍّ ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ وكٛضي ٔجبضظٜ ثب ؾُ سٟيٝ وٙس ٚ ثٝ ٔحى 

 .آٔبزٜ قسٖ ػٛاة اؾٕيطٞب ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ غيط فٛضي زٞس

  ضٚظ ثط َجك 14 سب 10 اؾٕيط ٔٙفي ضا سحز زضٔبٖ غيط اذشهبني 3ؾبِٕٙس 

 .ثط٘بٔٝ وكٛضي ٔجبضظٜ ثب  ؾُ لطاض زٞيس ٚ ٚي ضا زٚ ٞفشٝ ثٗس ديٍيطي وٙيس

 ٍ  جوغ ثٌذي

  وٌيذثزرعي 

اس عبلوٌذ  الذام وٌيذ

هجشال ثِ عل 

در هؼزض )

اثشال ثِ عبل 

 (ثب ػبرضِ

 عؤال وٌيذ

زضذٛاؾز 

ضازيٌٛطافي 

لفؿٝ ؾيٙٝ اظ 

ؾبِٕٙس زاضاي 

يه اؾٕيط 

 ٔظجز

  ََٛ ٝؾطف

وكيسٜ ثيف اظ 

 زٚ ٞفشٝ

  ؾبثمٝ سٕبؼ

ثب فطز ٔجشال ثٝ 

 زض يه ؾُ

 ثٝ ؾبَ اذيط

 ٕٞطاٜ  ؾطفٝ 

حساوظط زٚ 

 ٞفشٝ 

  ٘شبيغ اؾٕيط

ثطزاضي ٞب اظ 

 ذٍّ

 

 ُاثشال  ثٝ ؾ 

  ٖسحز زضٔب

 ؾُ

  ٔٚظٔبٖ قط

 زضٔبٖ

 ٖلُٕ زضٔب 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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 عل ريَي: فصل دّن 

 اثشال ثِ عل ريَيثزرعي عبلوٌذ اس ًظز 

 (ؾطفٝ ََٛ وكيسٜ ثيف اظ زٚ ٞفشٝ، ؾطفٝ ٔؿبٚي يب وٕشط اظ زٚ ٞفشٝ ثٟٕطاٜ ؾبثمٝ سٕبؼ ثب فطز ٔجشال ثٝ ؾُ )زلز وٙيس ؾبِٕٙسي وٝ ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ وطزٜ اؾز حسالُ يىي اظ ٘كب٘ٝ ٞبي ؾُ ضيٛي  

 :ؾبِٕٙس ثب احشٕبَ اثشال ثٝ ؾُ ضيٛي ضا ثكطح ظيط اضظيبثي وٙيس. ضا زاضز

  جذٍل ارسيبثي عبلوٌذ اس ًظز اثشال ثِ عل ريَي

 .  سحز زضٔبٖ ؾُ لطاض ٔي ٌيطزعل ريَي اعويز هثجز  ٕ٘ٛ٘ٝ  اؾٕيط ثطزاضي اظ ذٍّ اضؾبِي زض آظٔبيف ٔؿشميٓ ٔظجز اؾز ؾبِٕٙس سحز ٖٙٛاٖ 3 ٕ٘ٛ٘ٝ اظ 2زض نٛضسي وٝ ػٛاة 

 . سحز زضٔبٖ ؾُ لطاض ٔي ٌيطزعل ريَي اعويز هثجز ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط ثطزاضي ذٍّ ٔظجز اؾز ٚ ٖال٘ٓ ضازيٌٛطافيه ٔؤيس ؾُ ٘يع ٚػٛز زاضز ؾبِٕٙس  ثٝ ٖٙٛاٖ 3زض نٛضسي وٝ يه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ 

(  ٚ فّٛضٚويِٖٙٛٛ ٞبضيفبٔذيٗ ، اؾشطدشٛٔبيؿيٗ ٚ ؾبيط آٔيٌّٙٛيىٛظيسٞب) ثبعشثٌبيٚؾيٕ اُِيف ثب آ٘شي ثيٛسيه ٞبي  زضٔبٖ غيط اذشهبنييه زٚضٜ ثطاي ثيٕبض  اٌط ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ذٍّ،والً ٔٙفي ثبقس

دؽ اظ آٖ چٙب٘چٝ ثٟجٛزي حبنُ ٘كسٜ ثبقس ٚ ٖاليٓ ثبِيٙي دبيساض ثبلي ثٕب٘س، ؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼسز ذٍّ، ٕٞب٘ٙس ٘ٛثز اَٚ سىطاض  ٔي ٌطزز ٚ ضٚظ  سؼٛيع14 سب 10 ثٝ ٔسر -  ثب اِٚٛيز ٔبوطِٚيسٞب –

؛ ٍٔط آ٘ىٝ فمٍ يىي اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔظجز قسٜ  ذٍّ ٔظجز ٔٗبِؼٝ ٚ ديٍيطي ٔيٍطزز ضيٛي ثب اؾٕيط، ثيٕبض ثٗٙٛاٖ ؾُ(يٗٙي حسالُ زض زٚ سب اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ) قٛز وٝ زض نٛضر زضيبفز ػٛاة ٔظجزٔي 

 ٞط ؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٍّ ؾطي زْٚ اٌط ػٛاةأب .  سحز زضٔبٖ لطاض ٔي ٌيطز عل ريَي ثب اعويز خلظ هثجزثبقس وٝ زض نٛضر ٕٞطاٞي آٖ ثب ضازيٌٛطافي ُٔٙجك ثب ؾُ ضيٝ ثبظ ثيٕبض سحز ٖٙٛاٖ 

 ٔشرهم  دعقهيس ثٝثب(  رد سؾخيص عل يبعل ريَي خلظ هٌفيسؾخيص )ثطاي سٗييٗ سىّيف ٟ٘بيي  ُٔبثمز زاقشٝ ثبقس ثيٕبض ؾُ ٔٙفي ثبقس ٚ ٘كب٘ٝ ٞبي ضازيٛ ِٛغيه ثب ثيٕبضي ٘يع

 .اضػبٔ قٛز سٗييٗ قسٜ زض ؾُح قٟطؾشبٖ يب وٕيشٝ ؾُ قٟطؾشبٖ

 عبلوٌذ را اس ًظز اثشال ثِ عل عجمِ ثٌذي وٌيذ 

 :ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ٘كب٘ٝ ٞب، ٘شبيغ اؾٕيط ثطزاضي ٞب ٚ ضازيٌٛطافي ثكطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

  لطاض ٔي ٌيطز"در هؼزض اثشال ثِ عل ثب ػبرضِ"  ٘كب٘ٝ ٞبي ضازيٌٛطافيه ٔؤيس ؾُ زض َجمٝ ثٙسي ثِ ّوزاُ اؾٕيط ٔظجز اظ ذٍّ يب زاضاي يه اؾٕيط ٔظجز اظ ذٍّ 3 يب 2ؾبِٕٙس زاضاي  .

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ ٕٞطاٞبٖ ظ٘سٌي ثب ؾبِٕٙس ضا ثط اؾبؼ ػسَٚ اضظيبثي ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞس ٚ ؾبِٕٙس . زضٔبٖ وٙيس (ثط٘بٔٝ وكٛضي ٔجبضظٜ ثب ؾُ)ؾبِٕٙس ضا ُٔبثك ثب ػسَٚ 

ٔجشال ضا سب دبيبٖ ٔطحّٝ حبز زضٔبٖ ضٚظا٘ٝ ديٍيطي ٚ ٞط زٚ ٞفشٝ يه ثبض ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ ٚ دؽ اظ آٖ يٗٙي سب دبيبٖ ٔطحّٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ زضٔبٖ، ٞفشٍي ديٍيطي ٚ ٔبٞب٘ٝ ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ 
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ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي زض ذهٛل زضٔبٖ دصيطي ثيٕبضي، ََٛ ٔسر زضٔبٖ، وٙشطَ ضاٜ ٞبي ؾطايز ٚ ََٛ ٔسر ؾطايز دصيطي ثيٕبضي ٚ چٍٍٛ٘ي ثطذٛضز ثب ٖٛاضو زاضٚيي ضا آٔٛظـ . زٞس

 .زٞيس

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س  . لطاض ٔي ٌيطز"در هؼزض اثشال ثِ عل "زض َجمٝ ثٙسي   اؾٕيط ٔٙفي اظ ذ3ٍّ  ٘كب٘ٝ ٞبي ضازيٌٛطافيه ٔؤيس ؾُ يب ثذٍىؾبِٕٙس زاضاي يه اؾٕيط ٔظجز اظ ذٍّ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط اظ ذٍّ ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ وكٛضي ٔجبضظٜ ثب ؾُ سٟيٝ وٙس ٚ ثٝ ٔحى آٔبزٜ قسٖ ػٛاة اؾٕيطٞب ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ غيط فٛضي 3زٞيس وٝ اظ ؾبِٕٙس ثب يه اؾٕيط ٔظجز، 

  لطاض زٞيس ٚ ٚي ضا زٚ ٞفشٝ ثٗس 1388 ضٚظٜ ثط اؾبؼ ػسَٚ زضٔبٖ ضإٞٙبي وكٛضي ديكٍيطي ٚ ٔجبضظٜ ثب ؾُ چبح زْٚ 14 سب 10 اؾٕيط ٔٙفي ضا سحز زضٔبٖ غيط اذشهبني 3 ؾبِٕٙس ثب .زٞس

 . ديٍيطي وٙيس

 درهبى ػالهشي ػَارض خفيف دارٍيي

 . اظ ؾبِٕٙس ثرٛاٞيس زاضٚ ٞب ضا ٞط قت لجُ اظ ذٛاة قت ٔهطف وٙس. زضٔبٖ ضا ازأٝ زٞيس.  زٚظ زاضٚ ٞب ضا وٙشطَ وٙيس:ثي اقشٟبيي، سٟٛٔ ٚ زضز قىٓ

 . اظ آؾذيطيٗ اؾشفبزٜ وٙيس:زضز ٔفبنُ

 . ٔيّي ٌطْ ضٚظا٘ٝ سؼٛيع وٙيس40 ديطيسٚوؿيٗ :احؿبؼ ؾٛظـ زض دبٞب

 درهبى

:  زاض٘س ٖجبضسٙس اظثيٕبضيزض حبَ حبيط زاضٚٞبي انّي يس ؾُ وٝ وبضثطز اؾبؾي زض زضٔبٖ ٚ وٙشطَ 

     (S) اؾشطدشٛٔبيؿيٗ ؛ ( E)اسبٔجٛسَٛ ؛  ( Z) ديطاظيٙبٔيس  ؛ (R)ضيفبٔذيٗ ؛  ( H)ايعٚ٘يبظيس 

ضذ عل خظ اٍل دارٍّبي رٍساًِ  همذار سجَيشاؽىبل دارٍيي ٍ 

ٍردُ ّبي صًزيه ايزاى آفز mg/kgهمذار رٍساًِ دارٍ 

  ٔيّي ٌط300ْ-100لطل ٞبي  5 ( 6- 4) ( H)ايعٚ٘يبظيس 

  ٔيّي ٌطْ زض ٞط لُط153ٜ ٔيّي ٌطْ           لُطٜ 300-150وذؿَٛ ٞبي  R) )(12-8) 10ضيفبٔذيٗ

  ٔيّي ٌط500ْلطل  Z) )(30-20 ) 25ديطاظيٙبٔيس

  ٔيّي ٌط400ْلطل  E) )(20-15) 15اسبٔجٛسَٛ

 ٚيبَ يه ٌطٔي  ٔيّي ٌط500ْحساوظط       15 ( 18-12)( S)اؾشطدشٛٔبيؿيٗ
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.  قٛ٘س زؾشٝ ثٙسي ٔي (2  يب  1) زٚ ٌطٜٚ  ايٗ ٔجشاليبٖ ثٝ ؾُ زض يىي اظ، ٞط يه اظثِ جش هَارد هؾىَن يب لغؼي همبٍهز دارٍييوٝ  زضٔب٘ي ٚػٛز زاضز زٚ ٌطٜٚ زضٔبٖ ؾُ زض

 . ثٝ آٖ دطزاذشٝ قسٜ اؾز1388 زض قطايٍ ذبني ٘ٓيط ٕٞطاٞي ثيٕبضي ٞبي وجسي ٚ وّيٛي ضغيٓ ٞبي زضٔب٘ي سغييط ٔي وٙس وٝ زض وشبة ضإٞٙبي وكٛضي ٔجبضظٜ ثب ؾُ چبح زْٚ دلز وٌيذ

( Cat II;  زضٔب٘ي زٌْٚطٜٚ )  ٔبٞٝٞكزوٛسبٜ ٔسر  ثب ضغيٓ  سحز زضٔبٖ ٔؼسز ٚ  ثيٕبضاٖ ( Cat I; ٌطٜٚ اَٚ زضٔب٘ي ) ثب ضغيٓ وٛسبٜ ٔسر قف ٔبٞٝ  ػسيس ثيٕبضاٖ ،DOTS ضاٞجطززض 

 :ٞؿشٙس زضٔب٘ي ٔكشُٕ ثط زٚ ٔطحّٝ  ٞبيضغيٓزضٔبٖ ٔي قٛ٘س؛ وٝ ٞط زٚي ايٗ 

 5 ٔبٜ اظ 2 اثشسا ثٝ ٔسر "ٌطٜٚ  زْٚ زضٔب٘ي"ٚ  زض   ايعٚ٘يبظيس، ضيفبٔذيٗ، ديطاظيٙبٔيس ٚ اسبٔجٛسَٛي  زاض4ٚ   اظ ٔب2ٜٔسر ٜ ة "ٌطٜٚ اَٚ زضٔب٘ي" زض ( زضٔبٖٔطحّٝ ي حّٕٝ اي يب ٔطحّٝ ي اَٚزض 

 . زضٔبٖ ثٝ نٛضر ضٚظا٘ٝ اؾشفبزٜ ٔي ٌطززايعٚ٘يبظيس، ضيفبٔذيٗ، ديطاظيٙبٔيس ٚ اسبٔجٛسَٛ  زاضٚي4 ٚ اؾشطدشٛٔبيؿيٗ ٚ  ؾذؽ ثٝ ٔسر يه ٔبٜ اظ  اسبٔجٛسَٛ،ايعٚ٘يبظيس، ضيفبٔذيٗ، ديطاظيٙبٔيسزاضٚي 

. زضايٗ ٔطحّٝ اوظط ثبؾيُ ٞب وكشٝ ٔي قٛ٘س

 زاضٚي 3 ٔبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ 5 ثٝ ٔسر "ٌطٜٚ  زْٚ زضٔب٘ي" ٚ زض  ضيفبٔذيٗ ٚ زاضٚي ايعٚ٘يبظيس2 اظ  ثب اؾشفبزٜ ٔب4ٜثٝ ٔسر  "ٌطٜٚ اَٚ زضٔب٘ي" زض ٔطحّٝ ي ٍٟ٘ساض٘سٜ يب ٔطحّٝ ي زْٚزضٔبٖ زض 

.  ذٛاٞٙس قس٘بثٛزفبظ ٟ٘فشٝ  زضايٗ ٔطحّٝ ثبوشطي ٞبي ثبليٕب٘سٜ ٚ ثبوشطي ٞبي. ثٝ َٛض ضٚظا٘ٝ ازأٝ ٔي يبثس ايعٚ٘يبظيس، ضيفبٔذيٗ ٚ اسبٔجٛسَٛ

  ثز حغت گزٍُ درهبًيرصين درهبًي عبلوٌذاى هجشال ثِ عل ريَي

 ثيٕبض سحز زضٔبٖ ٌطٜٚ زضٔب٘ي
 ٔطحّٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ ٔطحّٝ حّٕٝ اي

 (ٔبٜ)ٔسر  زاضٚ (ٔبٜ)ٔسر  زاضٚ

1 

:  ثبجذيذثيٕبضاٖ 

 ٔظجز ذٍّاؾٕيط 

 ٔٙفي ذٍّ اؾٕيط

HRZE 2 HR 4 

2 

ٔٛاضز ٖٛز 

ٔٛاضز قىؿز زضٔبٖ 

 ؾبيط ٔٛاضز ؾُ ضيٛي

HRZES 
 ٚ ؾذؽ

HRZE 

2 

HRE 5 
1 

 . آٔسٜ اؾز1388وكٛضي ٔجبضظٜ ثب ؾُ وٝ ٔجٙبي سٗييٗ ٌطٜٚ ٚ ضغيٓ زضٔب٘ي ثيٕبض اؾز زض وشبة ضإٞٙبي ..... سٛػٝ آ٘ىٝ سٗطيف ٔٛضز ػسيس ثيٕبضي، ٖٛز، قىؿز زضٔبٖ ٚ * 

اظ ٞط ثيٕبض ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي اؾٕيط ذٍّ ٔظجز وٝ لطاض اؾز َجك سٗبضيف اؾشب٘ساضز سحز ٌطٜٚ زْٚ زضٔب٘ي لطاض ثٍيطز ثبيس اثشسا ٕ٘ٛ٘ٝ ذٍّ ػٟز ا٘ؼبْ وكز، سٗييٗ ٞٛيز ٔبيىٛثبوشطيْٛ ٚ سؿز 

 .حؿبؾيز زاضٚيي اذص ٚ ثٝ آظٔبيكٍبٜ اضؾبَ  قٛز
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. اِٚيٗ زٚظ زاضٚ ظيط ٘ٓبضر ٔؿشميٓ ٚ زض ٔحُ ثٝ ثيٕبض ذٛضا٘سٜ قٛز.  سٗييٗ ٌطٜٚ ٚ ضغيٓ زضٔب٘ي، ثبيس وبضر ٕٞطاٜ ثيٕبض، دطٚ٘سٜ ٚوبضر زضٔبٖ ثُٛض وبُٔ سىٕيُ قٛز ٚدؽ اظ سكريم ثيٕبضي

يطٚضر زضٔبٖ وبُٔ ٚ ٔٙٓٓ، ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٞط ٘ٛٔ ٔكىُ يب ٖبضيٝ، ََٛ ٔسر ؾطايز دصيطي، ََٛ ٔسر  احشيبَبر الظْ االػطا،  ضاٟٞبي ؾطايز،سٛييحبر وبُٔ زض ٔٛضز ثيٕبضي،

حسالُ زض ََٛ زٚضٜ )زضٔبٖ، سٗساز ٚ ٘ٛٔ زاضٚٞبي سؼٛيعي، ظٔبٖ ٔهطف زاضٚ، يطٚضر زضيبفز زضٔبٖ سحز ٘ٓبضر ٔؿشميٓ ضٚظا٘ٝ وبضٔٙس ثٟساقشي ٚ يب فطز ُٕٔئٙي وٝ ايكبٖ سٗييٗ ٔي وٙٙس 

 ثٝ ثيٕبض ٚ ٕٞطاٜ ....، ظٔبٖ ا٘ؼبْ ٚيعيشٟب ٚ ا٘ؼبْ آظٔبيكبر حيٗ زضٔبٖ ٚ (حّٕٝ اي زض ثيٕبضاٖ ػسيس ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي اؾٕيط ذٍّ ٔظجز  ٚ زض سٕبْ ََٛ زضٔبٖ ثطاي ثيٕبضاٖ سحز ٌطٜٚ زْٚ زضٔب٘ي

زض نٛضر أىبٖ اظ ثيٕبض ٔجشال ثٝ ؾُ . ُٔبثك ثب وشبة ضإٞٙبي وكٛضي ٔجبضظٜ ثب ؾُ ٘ؿجز ثٝ ثطضؾي اَطافيبٖ زضسٕبؼ ثب ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي اؾٕيط ذٍّ ٔظجز الساْ قٛز. ٚي اضايٝ ٌطزز

  ثطضؾي،ٔٗبيٙٝثيٕبض سحز  ثبيس يىجبض ئبٜٚضٜ ٍٟ٘ساض٘سٜ ٘يع ز  حسالُ ٞط زٚٞفشٝ يىجبض ٚ زضََٛ ٔطحّٝ حّٕٝ اي زضٔبٖزض . ضيٛي اؾٕيط ذٍّ ٔظجز ضازيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ زض ثسٚ زضٔبٖ سٟيٝ قٛز

 ٚايح اؾز وٝ زض نٛضر ٔكبٞسٜ ٖٛاضو ذفيف ٚ قسيس زاضٚ ٞبي يس ؾُ ٔي ثبيؿز ُٔبثك ثب ضإٞٙبي وكٛضي ٔجبضظٜ ثب ؾُ وٝ وٕي ثٗس ثُٛض . لطاض ٌيطزسىطاضي/ ٚ آٔٛظقٟبي سىٕيّي 

 .ٔرشهط ثٝ آٖ اقبضٜ قسٜ اؾز ُٖٕ ٕ٘ٛز

ٔبزاْ وٝ ضيفبٔذيٗ زض سطويت زاضٚيي ثيٕبض ٔؿَّٛ لطاض  حسالُ زض ثيٕبضاٖ ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي اؾٕيط ذٍّ ٔظجز، الظٔؿز زض وكٛض ٔب ٘يع ُٔبثك ثب سٛنيٝ ٞبي ثيٗ إِّّي ٚ ؾبظٔبٖ ػٟب٘ي ثٟساقز

ثيٕبضاٖ ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي ايٗ ثسيٗ ٔٗٙبؾز وٝ ٞط زٚ ٔطحّٝ ي حّٕٝ اي ٚ ٍٟ٘ساض٘سٜ ضغيٓ زضٔب٘ي . ي يه ٘بْط ُٕٔئٗ ٚ آٔٛظـ زيسٜ ٔهطف قٛ٘سزاضز، زاضٚٞب سحز ٘ٓبضر ٔؿشميٓ ضٚظا٘ٝ

.  ٚ ُٕٔئٗ  زضيبفز قٛز آٔٛظـ زيسٜيثٝ َٛض ضٚظا٘ٝ ٚسحز ٘ٓبضر ٔؿشميٓ يه ٘فط اظ وبضوٙبٖ ثٟساقشي ٚ يب فطزثبيس  ( زضٔب٘ي لطاض زاقشٝ ثبقٙس2 يب 1آٖ اظ آ٘ىٝ سحز ٌطٜٚ )اؾٕيط ذٍّ ٔظجز 

 ٚايح اؾز وٝ ايٗ ٘ٓبضر ٔؿشميٓ ضٚظا٘ٝ زض ََٛ زٚضٜ ي حّٕٝ اي ثيكشط اظ زٚضٜ ي ٍٟ٘ساض٘سٜ زضٔبٖ زاضاي اضظـ اؾز ٚ ٕٞچٙيٗ إٞيز آٖ زض ََٛ ٔطحّٝ ي ٍٟ٘ساض٘سٜ زضٔبٖ ثيٕبضاٖ اِجشٝ

 .  زضٔب٘ي اؾز1 زضٔب٘ي ثيكشط اظ ثيٕبضاٖ ٌطٜٚ 2ٌطٜٚ 

ٞط ثبض  زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٍّ سٟيٝ ٚ ػٟز ا٘ؼبْ آظٔبيف ٔؿشميٓ ثٝ آظٔبيكٍبٜ اضؾبَ ٔي  (ُٔبثك سٛييحبر ظيط ) ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي اؾٕيط ذٍّ ٔظجز ، اظزض فٛانُ ظٔب٘ي ٔٗيٙي ثٙب ثٝ ٌطٜٚ زضٔب٘ي

 (. سٛؾٍ ا٘ؼبْ آظٔبيف اؾٕيط ذٍّ ٔٛضز ثطضؾي لطاضزازٜ ٔي قٛز،اِجشٝ ضٚ٘س زضٔبٖ ٔجشاليبٖ ثٝ  ؾُ ضيٛي ثب اؾٕيط ذٍّ ٔٙفي ٘يع زض دبيبٖ ٔطحّٝ زضٔبٖ حّٕٝ اي  ) .ٌطزز

زٚ ٔبٜ ثٗس اظ قطٚٔ زضٔبٖ ْٚ، ؼدبيبٖ ٔبٜ »  2ٚ زض ٌطٜٚ زضٔب٘ي «  (ٔبٜ قكٓ )زٚ ٔبٜ ثٗس اظ قطٚٔ زضٔبٖ ٍٟ٘ساض٘سٜ ٚ زض َي ٔبٜ دبيب٘ي زضٔبٖ دبيبٖ ٔبٜ زْٚ، »  1ايٗ فٛانُ ظٔب٘ي زض ٌطٜٚ زضٔب٘ي 

 .ٔي ثبقس«  (ٔبٜ ٞكشٓ )ٍٟ٘ساض٘سٜ ٚ زض َي ٔبٜ دبيب٘ي زضٔبٖ 

  . ٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ آ٘ىٝ ٔظجز قسٖ يىي اظ زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ذُّي وٝ زض ٞط ٔطحّٝ اظ دبيف زضٔبٖ ثيٕبضاٖ سٟيٝ ٔي قٛز، ػٟز اٖالْ ٔظجز ثٛزٖ ٘شيؼٝ آظٔبيف زض آٖ ٔطحّٝ وبفي اؾز

 زضٔبٖ ، ٞٙٛظ ٔظجز ثبلي ٔب٘سٜ ثبقسزْٚ زضٔبٖٔبٜ  ضيٛي اؾٕيط ٔظجز زض دبيبٖٔجشال ثٝ ؾُ ثيٕبض ػسيس آظٔبيف اؾٕيط ذٍّ  زٚ ٔبٜ اؾز ِٚي اٌط ،1  زضٔب٘ئطحّٝ ي حّٕٝ اي زض ٔٛضز ٌطٜٚاٌطچٝ 

 ضا آغبظ ٔي ًگْذارًذُزضٔبٖ  ٘شيؼٝ اؾٕيط اظ ٘ٓط ثبؾيُ اؾيسفبؾز ٔٙفي ثٛز، اٌط؛ سىطاض ٔي وٙيٓ ضا ٔؼسزا ذٍّاؾٕيط  ٔبٜ ؾْٛ آظٔبيف  زض ٞفشٝ دبيب٘ي ٚزازٜحّٕٝ اي ضا سب دبيبٖ ٔبٜ ؾْٛ ٘يع ازأٝ 

                                                           
 Directly Observed Treatment (=DOT) 
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 زضٔبٖ اضؾبَ ٚ ٕٞعٔبٖحؿبؾيز زاضٚيي سؿز ٚ ٔبيىٛثبوشطيْٛ  ، سٗييٗ ٞٛيزوكز ذٍّثبيس ٕ٘ٛ٘ٝ ذٍّ ثطاي ا٘ؼبْ آظٔبيكبر ٞٙٛظ ٔظجز ثبلي ٔب٘سٜ ثبقس  أب چٙب٘چٝ اؾٕيط ذٍّ .وٙيٓ

ثط اؾبؼ ٘شيؼٝ آظٔبيف حؿبؾيز . ثسيٟي اؾز وٝ دبؾد آظٔبيكبر فٛق وٝ ٔجٙبي سهٕيٓ ٌيطي ثطاي سغييط ضغيٓ زضٔب٘ي ثيٕبض ٞؿشٙس ثبيس ثٝ ٔٛلٕ ديٍيطي قٛز.  ضا ٘يع آغبظ وٙيًٓگْذارًذُ

 :زاضٚيي، يىي اظ ؾٝ سهٕيٓ ظيط ثبيس ثطاي ثيٕبض ٌطفشٝ قٛز

زض ايٗ حبِز زضٔبٖ ٍٟ٘ساض٘سٜ ثيٕبض ضا ازأٝ زازٜ ٚ فمٍ زض ظٔبٖ ٞبي : آظٔبيف حؿبؾيز زاضٚيي، حبوي اظ حؿبؾيز ثبؾيُ ثٝ سٕبٔي زاضٚٞبي ذٍ اَٚ يسؾُ ثبقسدبؾد  .1

ؽىغز ٔظجز ثٛزٖ دبؾد ٞط يه اظ زٚ ٘ٛثز آظٔبيف اؾٕيط ثٗسي ثيٕبض ؾجت َجمٝ ثٙسي ٘شيحٝ زضٔبٖ سحز ٖٙٛاٖ . ٔكرم قسٜ ٘ؿجز ثٝ ا٘ؼبْ آظٔبيف اؾٕيط ذٍّ ثطاي ثيٕبض الساْ ٔي قٛز

 . ذٛاٞس وطزحؿبؾيز زاضٚييسؿز ٚ ٔبيىٛثبوشطيْٛ  ، سٗييٗ ٞٛيزوكز ذٍّآظٔبيكبر  قسٜ ٚ ٔب ضا ٘يبظٔٙس سىطاض زضذٛاؾز ثطاي ا٘ؼبْ درهبى

زض ايٗ حبِز، ثبيس ثيٕبض اظ َطيك دعقه . ثبقس (MDR-TBيٗٙي )آظٔبيف حؿبؾيز زاضٚيي، حبوي اظ ٔمبٚٔز ثبؾيُ ثٝ حسالُ زٚ زاضٚي ايعٚ٘يبظيس ٚ ضيفبٔذيٗ دبؾد  چٙب٘چٝ  .2

 .ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ؾُ قٟطؾشبٖ ٚ زا٘كٍبٜ ٔشجٛٔ، ثطاي ثؿشطي ٚ قطٚٔ زضٔبٖ ثب زاضٚٞبي ذٍ زْٚ يسؾُ ثٝ ٔطوع اضػبٔ وكٛضي يب ُٔٙمٝ اي ؾُ اضػبٔ فٛضي قٛز

زض ايٗ .  ٘يؿزMDR-TBآظٔبيف حؿبؾيز زاضٚيي، حبوي اظ ٔمبٚٔز ثبؾيُ ثٝ حسالُ يىي اظ زاضٚٞبي ذٍ اَٚ يسؾُ اؾز، أب زض ٖيٗ حبَ ٔمبٚٔز آٖ اظ ٘ٛٔ چٙب٘چٝ دبؾد  .3

 .ُٔٙمٝ اي ؾُ اؾشٗالْ قٛز/ حبِز، ثبيس ازأٝ ضغيٓ زضٔب٘ي ثيٕبض اظ َطيك دعقه ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ؾُ قٟطؾشبٖ ٚ زا٘كٍبٜ ٔشجٛٔ َي ٔكبٚضٜ اي فٛضي اظ فٛوبَ دٛيٙز ّٖٕي ٔطوع اضػبٔ وكٛضي

 .ثُٕٗ آٚضيسضازيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ  ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي، ثٕٙٓٛض وٕه ثٝ سكريم ٚ سٗييٗ ؾيط ثٟجٛز يبيٗبردبيبٖ زضٔبٖ اظ ؾبِٕٙس زض 

ّبي ضذ عل ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب آًْب در يه ًگبُدارٍجذٍل ػَارض   

 الذاهب ر السمدارٍّبي احشوبلي  ػبرضِ دارٍيي

 ػَارض خفيف

  ، ديطاظيٙبٔيسضيفبٔذيٗزضز قىٓ - سٟٛٔ - ثي اقشٟبيي 
ايٗ .  ٔهطف قٛز  قت لجُ اظ ذٛاة ٕٞطاٜ ثب يه غصاي ثؿيبض ؾجه يب زاضٚٞب  ؛يبثس زضٔبٖ ازأٝ   قٛز  ٚزٚظ زاضٚٞب وٙشطَ 

 .ٖاليٓ ٕٔىٗ اؾز ٖاليٓ اِٚيٝ ثطٚظ يه ٞذبسيز زاضٚيي ثبقٙس، ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثيٕبضي ثبيس ثٝ زلز اظ ٘ٓط ثبِيٙي ديٍيطي قٛز

ديطاظيٙبٔيس زضز ٔفبنُ 
ايٗ ٖبضيٝ ٕٔٗٛالً زض اٚاذط ).  سؼٛيع ٚ ٔهطف قٛزضيٗيآؾخ ٚ اظ ثبال ٘جٛزٖ زٚظ ٔهطفي ديطاظيٙبٔيس إَيٙبٖ حبنُ قٛز

 (.زٚضٜ حّٕٝ اي زضٔبٖ اسفبق ٔي افشس

 . ضٚظا٘ٝ سؼٛيع ٚ ٔهطف قٛز ٔيّي ٌط40ْ  ثٝ ٔمساضديطيسٚوؿيٗايعٚ٘يبظيس احؿبؼ ؾٛظـ زض دبٞب 

 ػَارض  ؽذيذ

 ثسٖٚ    يب ٕٞطاٜ) ِىٟبي دٛؾشي 

ٚػٛز ست، ازْ، ظذٓ ٔربَي ٚ 

 (قٛن

، ايعٚ٘يبظيس، اؾشطدشٛٔبيؿيٗ

  ديطاظيٙبٔيسيضيفبٔذيٗ ٚ ٌبٜ

 ؛  قٛز  ثيٕبض ػٟز ثؿشطي ثٝ ثيٕبضؾشبٖ اضػبٔٚ   زاضٚٞب ٔشٛلفٔهطف سٕبْ

 .قٛززاضٚي آ٘شي ٞيؿشأٔيٗ ٚ زض نٛضر قسر ٖٛاضو وٛضسيىٛاؾشطٚئيس ثٝ ٕٞطاٜ ٔبيٗبر زاذُ ٚضيسي سؼٛيع 
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اؾشطدشٛٔبيؿيٗ ذبضـ  
 ؛ ذبضـ ضا زضٔبٖ ٖالٔشي وٙيسٚ ثب اؾشفبزٜ اظ سؼٛيع آ٘شي ٞيؿشأٔيٗ ٞب ضا  ثسٖٚ اؾشطدشٛٔبيؿيٗ ازأٝ زٞيس زضٔبٖ يس ؾُ

 . ػٌّٛيطي وٙيساظ ذكه قسٖ دٛؾززازٜ ٚ إَيٙبٖ ذبَط ثٝ ثيٕبض 

اؾشطدشٛٔبيؿيٗ وبٞف قٙٛايي يب وطي  
 . قٛز آٖاؾشطدشٛٔبيؿيٗ حصف ٚ اسبٔجٛسَٛ ػبيٍعيٗضز  ٚػٛز ٘سا(ٚاوؽ) غيط َجيٗي زضٔٗبيٙٝ ثب اسٛؾىٛح يبفشٝچٙب٘چٝ 

 . ايٗ ٖبضيٝ اغّت ٚاثؿشٝ ثٝ زٚظ اؾز، ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثبيس اثشسا ُٕٔئٗ قٛيس وٝ زٚظ سؼٛيعي ٔشٙبؾت ثب ٚظٖ ٚ ؾٗ ثيٕبض اؾز

 .اؾشطدشٛٔبيؿيٗ حصف ٚ اسبٔجٛسَٛ ػبيٍعيٗ قٛزاؾشطدشٛٔبيؿيٗ ؾطٌيؼٝ ٚ ٘يؿشبٌٕٛؼ 

 ،   ٞذبسيزظضزي

 (ّٖشٟبي زيٍط ضز قسٜ ثبقس )

، ايعٚ٘يبظيس، ديطاظيٙبٔيس

ضيفبٔذيٗ 

 ثُٛض اٚضغا٘ؽ وٙشطَ قٛز؛ PTٞبي وجسي ٚ سؿز ٚ  زاضٚٞب ٔشٛلفٔهطف سٕبْ

 .ثيٕبض ػٟز ثؿشطي ثٝ ثيٕبضؾشبٖ اضػبٔ قٛز 

اذشالَ زيس ضً٘  )اذشالَ ثيٙبيي 

 (ؾجع ٚ لطٔع
 اسبٔجٛسَٛ

 . اضػبٔ قٛز ثطاي ازأٝ زضٔبٖ ثٝ دعقه ٔشرهمثيٕبض ٔهطف اسبٔجٛسَٛ ٔشٛلف ٚ 

 .  ٘ىشٝ آ٘ىٝ زض نٛضر ثطٚظ اذشالَ ثيٙبيي، اسبٔجٛسَٛ ٘جبيس ٔؼسزا سؼٛيع قٛز

احشٕبَ ٘بضؾبيي حبز )ٌيؼي  

 (وجسي

 ، ايعٚ٘يبظيس، ضيفبٔذيٗ

 ديطاظيٙبٔيس

 ثُٛض اٚضغا٘ؽ وٙشطَ قٛز؛ PTٞبي وجسي ٚ سؿز ٚ  زاضٚٞب ٔشٛلفٔهطف سٕبْ

 .ثيٕبض ػٟز ثؿشطي ثٝ ثيٕبضؾشبٖ اضػبٔ قٛز 

قٛن، دٛضدٛضا، سطٚٔجٛؾيشٛدٙي ٚ 

 ٘بضؾبيي حبز وّيٛي
 ضيفبٔذيٗ

 . ٔهطف ضيفبٔذيٗ ٔشٛلف قٛز

 ظيط ٘ٓط ٔشرهم ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ّٖٕىطز ثبليٕب٘سٜ وّيٝ سٗسيُ قٛز (زض نٛضر ٔهطف)زٚظ اسبٔجٛسَٛ ٚ اؾشطدشٛٔبيؿيٗ 

 :هذاخالر آهَسؽي ثِ هٌظَر هزالجز اس ثيوبري عل

 سٛنيٝ ٞبي وّي

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

 سغصيٝ ٔٙبؾت  

  ٖسٗساز ٚ ٘ٛٔ زاضٚ ٞبي سؼٛيعي، ظٔبٖ ٔهطف زاضٚ، ٖٛاضو زاضٚيي ٚ ضاٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب آٖ، إٞيز ٔهطف (زضٔبٖ حّٕٝ اي ٚ ٍ٘بٞساض٘سٜ)ٔهطف نحيح ٚ ٔطست زاضٚ، ََٛ ٔسر زضٔب  ،

 ٔطست ٚ ٔؿشٕط ٚ نحيح زاضٚ

 وٙشطَ ضاٜ ٞبي ؾطايز ثيٕبضي، ََٛ ٔسر ؾطايز دصيطي ثيٕبضي 

 

 ديگيزي

 :عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ عل ثب ػبرضِ را دٍ ّفشِ دظ اس ؽزٍع درهبى هزحلِ حبد ثؾزح سيز ديگيزي وٌيذ
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  ٗاظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ٘حٜٛ ٔهطف زاضٚ ٚ ٖٛاضو ٘بقي اظ آٖ ٚ ُٖٕ ثٝ سٛنيٝ ٞب ؾؤاَ وٙيس زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس ّٖٕىطز نحيحي زاقشٝ اؾز ثٝ ازأٝ ُٖٕ سكٛيك وٙيس زض غيط اي

زض . ُٖٕ وٙيس (...اضػبٔ فٛضي يب غيط فٛضي، سغييط زاضٚ ٚ)زض نٛضر ثطٚظ ٖٛاضو قسيس زاضٚيي ُٔبثك ثب السأبر الظْ زض ػسَٚ ٖٛاضو قسيس زاضٚيي . نٛضر ٚي ضا ٔؼسزا آٔٛظـ زٞيس

ثٝ سيٓ غيط دعقه دؿرٛضا٘س زٞيس وٝ . نٛضر ثطٚظ ٖٛاضو ذفيف زاضٚيي، زضٔبٖ ٖالٔشي ضا ثطاي ٖٛاضو زاضٚيي ُٔبثك ثط٘بٔٝ وكٛضي ؾُ قطٚٔ وٙيس ٚ زضٔبٖ ضا ثب ٕٞبٖ زٚظ اِٚيٝ ازأٝ زٞيس

ؾبِٕٙس ٔجشال ضا سب دبيبٖ ٔطحّٝ حبز زضٔبٖ ضٚظا٘ٝ ديٍيطي ٚ ٞط زٚ ٞفشٝ يه ثبض ثٝ دعقه ٔطوع اضػبٔ ٚ دؽ اظ آٖ يٗٙي سب دبيبٖ ٔطحّٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ زضٔبٖ، ٞفشٍي ديٍيطي ٚ ٔبٞب٘ٝ ثٝ دعقه ٔطوع 

 .اضػبٔ زٞس

 ٕ٘ٛ٘ٝ 2زض دبيبٖ زٚضٜ زضٔب٘ي ثطاي ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي ضازيٌٛطافي ؾيٙٝ زضذٛاؾز وٙيس ٚ زض دبيبٖ ٔبٜ زْٚ، چٟبضْ ٚ قكٓ ٞط ثبض زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط اظ ذٍّ ؾبِٕٙس ثٍيطيس ٚ چٙب٘چٝ يىي اظ 

 ٔبٜ آظٔبيف ذٍّ 4 ازأٝ زٞيس ٚ زض دبيبٖ 4 ٔبٜ دؽ اظ قطٚٔ  زضٔبٖ، اظ ؾبِٕٙس سٟيٝ ٔي قٛز ٔظجز ثبقس زضٔبٖ ٔطحّٝ حبز ضا ثسٖٚ اؾشطدشٛ ٔبيؿيٗ سب دبيبٖ ٔبٜ 2ذُّي وٝ زض دبيبٖ ٔطحّٝ حبز يٗٙي 

 .وٕيشٝ فٙي ؾُ ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ وكٛضي اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس/ ضا سىطاض وطزٜ ٚ اٌط ٘شيؼٝ ٞٙٛظ ٔظجز ثبلي ٔب٘سٜ ثبقس ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطوع سرههي

 2چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثيٗ .  ٞفشٝ لُٕ زاضٚ زاقشٝ زضٔبٖ لجّي ضا ٕٞچٙبٖ ازأٝ زٞيس فمٍ ثٝ سٗساز ضٚظ ٞبيي وٝ ؾبِٕٙس زاضٚ ٔهطف ٘ىطزٜ ثٝ ََٛ زضٔبٖ ٚي ايبفٝ وٙيس2چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثٝ ٔسر وٕشط اظ 

چٙب٘چٝ اؾٕيط ذٍّ ٔظجز ثبقس ضغيٓ زضٔب٘ي لجّي اظ ٘ٛ آغبظ ٔي قٛز ٚ . ثرٛاٞيس وٝ ٔؼسزا اظ ؾبِٕٙس ثبيس ٕ٘ٛ٘ٝ ذٍّ سٟيٝ وٙس (وبضٔٙس ثٟساقشي ٔطثَٛٝ) ٞفشٝ لُٕ زاضٚ زاقشٝ اظ سيٓ غيط دعقه 8سب 

 ٞفشٝ لُٕ زاضٚ زاقشٝ 8چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس ثيف اظ . اٌط اؾٕيط ذٍّ ٔٙفي ثبقس زضٔبٖ لجّي ضا ٕٞچٙبٖ ازأٝ زٞيس فمٍ ثٝ سٗساز ضٚظ ٞبيي وٝ ؾبِٕٙس زاضٚ ٔهطف ٘ىطزٜ ثٝ ََٛ زضٔبٖ ٚي ايبفٝ وٙيس

چٙب٘چٝ اؾٕيط ذٍّ ٔظجز ثبقس ايٗ ؾبِٕٙس زض ٌطٜٚ زضٔبٖ دؽ اظ . ثرٛاٞيس وٝ ٔؼسزا اظ ؾبِٕٙس ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ وكٛضي ٕ٘ٛ٘ٝ ذٍّ سٟيٝ وٙس (وبضٔٙس ثٟساقشي ٔطثَٛٝ)ثبقس اظ سيٓ غيط دعقه 

وٕيشٝ فٙي ؾُ ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ وكٛضي / غيجز لطاض ٌطفشٝ ٚ ضغيٓ زضٔب٘ي دؽ اظ غيجز ثطاي ٚي آغبظ ٔي قٛز ٚ زض نٛضسي وٝ ٔكىٛن ثٝ ٔمبٚٔز زاضٚيي ٞؿشيس ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطوع سرههي

 اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

 :را دظ اس دٍ ّفشِ ثؾزح سيز ديگيزي وٌيذ (يه اعويز هثجز)عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ عل 

 ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط اظ ذٍّ سٟيٝ قٛز ٚ ٚي ضا ثط اؾبؼ ٘شبيغ 3اظ ؾبِٕٙس . زلز وٙيس ؾبِٕٙس ديٍيطي قسٜ زاضاي يه ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط ٔظجز اظ ذٍّ اؾز ٚ فبلس ٘كب٘ٝ ٞبي ضازيٛ ٌطافيه زض لفؿٝ ؾيٙٝ اؾز

 : اؾٕيط ثطزاضي ثكطح ظيط ديٍيطي وٙيس

  زض نٛضسي وٝ ؾبِٕٙس زاضاي ضازيٌٛطافي َجيٗي يب فبلس ٘كب٘ٝ ٞبي ضازيٌٛطافي .  ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط ٔٙفي اؾز ثطاي ؾبِٕٙس ضازيٌٛطافي اظ لفؿٝ ؾيٙٝ زضذٛاؾز وٙيس3چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي

 .ُٔٙجك ثب ؾُ اؾز ؾبِٕٙس ضا ثطاي ضز سكريم ؾُ ٚ يب سكريم ؾُ اؾٕيط ثٝ وٕيشٝ ؾُ قٟطؾشبٖ يب دعقه ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

  ؾبِٕٙس ضا ُٔبثك ػسَٚ ضغيٓ .  ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط ٔٙفي اؾز ثٟٕطاٜ ٘كب٘ٝ ٞبي ضازيٌٛطافي ُٔٙجك ثب ؾُ اؾز ايٗ ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي اؾٕيط ذٍّ ٔظجز اؾز3چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي

 .زضٔب٘ي ؾُ سحز زضٔبٖ لطاض زٞيس ٚ ٚي ضا ثط اؾبؼ ؾبِٕٙس  زض َجمٝ ثٙسي زض ٔٗطو ذُط اثشال ثٝ ؾُ ثب ٖبضيٝ ديٍيطي وٙيس
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 ؾبِٕٙس ضا ُٔبثك ػسَٚ ضغيٓ زضٔب٘ي ؾُ، سحز زضٔبٖ لطاض زٞيس ٚ ٚي ضا ثط اؾبؼ ؾبِٕٙس . چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس حسالُ يه ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط ٔظجز زاضز ٔجشال ثٝ ؾُ ضيٛي اؾٕيط ذٍّ ٔظجز اؾز

 .زض َجمٝ ثٙسي زض ٔٗطو ذُط اثشال ثٝ ؾُ ثب ٖبضيٝ ديٍيطي وٙيس

 :را دظ اس دٍ ّفشِ اس سهبى هزاجؼِ ثؾزح سيز ديگيزي وٌيذ ( اعويز هٌفي3)عبلوٌذ در هؼزض اثشال ثِ عل 

 : اظ ؾبِٕٙس زض ذهٛل ٘كب٘ٝ ٞبي ثيٕبضي ؾؤاَ وٙيس.  ضٚظ سحز زضٔبٖ غيط اذشهبني لطاض ٌطفشٝ اؾز10-14 ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط ٔٙفي اظ ذٍّ اؾز ٚ 3زلز وٙيس ؾبِٕٙس ديٍيطي قسٜ زاضاي 

 ؾبِٕٙس ضا ثٝ ٔطاػٗٝ زض نٛضر ثطٚظ ٘كب٘ٝ يب سٕبؼ ثب فطز ٔؿَّٛ سكٛيك وٙيس. چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس زاضاي ٖاليٓ ثٟجٛزي اؾز ايٗ ؾبِٕٙس ٔجشال ثٝ ؾُ ٘يؿز. 

  چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس فبلس ٖاليٓ ثٟجٛزي اؾز ثطاي ؾبِٕٙس ضازيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ زضذٛاؾز وٙيس ٚ چٙب٘چٝ ٘كب٘ٝ ٞبي ضازيٌٛطافي ُٔٙجك ثب ؾُ اؾز ؾبِٕٙس ضا ُٔبثك ػسَٚ ضغيٓ زضٔب٘ي

چٙب٘چٝ ؾبِٕٙس فبلس ٘كب٘ٝ ٞبي ضازيٌٛطافي ُٔٙجك ثب ؾُ اؾز اظ ذٍّ . ؾُ، سحز زضٔبٖ لطاض زٞيس ٚ ٚي ضا ثط اؾبؼ ؾبِٕٙس زض َجمٝ ثٙسي زض ٔٗطو ذُط اثشال ثٝ ؾُ ثب ٖبضيٝ ديٍيطي وٙيس

 . ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط سٟيٝ قٛز ٚ ٚي ضا ٔكبثٝ ؾبِٕٙس زاضاي يه ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط  ذٍّ ٔظجز ديٍيطي وٙيس3ؾبِٕٙس ٔؼسزا  
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 الگَريشن سؾخيصي عل ريَي

 
  

 ؾبِٕٙس زاضاي حسالُ يه ٘كب٘ٝ

 AFB ٕ٘ٛ٘ٝ اؾٕيط ثطزاضي اظ ذٍّ اظ ٘ٓط 3

ؾُ ضيٛي اؾٕيط 

 ذٍّ ٔظجز

 زضٔبٖ غيط اذشهبني

 ؾُ ضيٛي اؾٕيط ذٍّ ٔٙفي

اضػبٔ ثٝ وٕيشٝ ؾُ قٟطؾشبٖ يب دعقه ٔشرهم 

 سٗييٗ قسٜ

   ؾُ ضازيٌٛطافي غيط ُٔٙجك ثب

 ضازيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ  ٚ سهٕيٓ دعقه

ضز سكريم 

 ؾُ

 

 ضازيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ زض يه ٔبٜ اذيط ٚ سهٕيٓ دعقه

 ٖسْ ثٟجٛزي
 +  +  +

+  +  - 

 AFBا٘ؼبْ ٔؼسز آظٔبيف 

  +-  -               -  -  -               

ضازيٌٛطافي 

   ؾُ ُٔٙجك ثب

 +  +  +

+  +  - 

 +- -  

-  -  -               

 ثٟجٛزي

ضازيٌٛطافي َجيٗي 

   ؾُ يب غيط ُٔٙجك ثب

   ؾُ ضازيٌٛطافي ُٔٙجك ثب

 ضازيٌٛطافي ُٔٙجك ثب

   ثسٖٚ اؾٕيط ٔظجز ؾُ

  ؾُ ثٟٕطاٜ ضازيٌٛطافي ُٔٙجك ثب

 حسالُ يه اؾٕيط ٔظجز
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  ايوي عبسي–فصل يبسدّن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ٍ در صَرر اثشال، سلميح ٍاوغي را سب سهبى ثْجَدي وبهل ثِ سؼَيك اًذاسد ًجبؽذ  وِ عبلوٌذ در سهبى سلميح ٍاوغي هجشال ثِ ثيوبري ست دار ؽذيذدلز وٌيذ

 

 

 

اس عبلوٌذ يب ّوزاُ  جوغ ثٌذي وٌيذ 

ٍي ػَاهل خغز سيز 

 را عؤال وٌيذ

  ظٔبٖ زضيبفز  

آذطيٗ ٚاوؿٗ 

 ا٘فّٛآ٘عا 

  ٝؾبثمٝ حؿبؾيز ث 

سرٓ ٔط٘ يب ٚاوؿٗ  

 ا٘فّٛآ٘عا

  ؾبثمٝ ثيٕبضي فّغ 

 قسيس 

  ٝحؿبؾيز قسيس ث

سرٓ ٔط٘ يبٚاوؿٗ 

 آ٘فّٛآ٘عا

  ّٗؾبثمٝ ثيٕبضي ٌي

 ثبضٜ

سَصيِ ّب  عجمِ ثٌذي  ًؾبًِ ّب 

  ثٝ ؾبِٕٙس ذٛززاضي اظ سّميح ٔؼسز

 . ٚاوؿٗ ا٘فّٛآ٘عا ضا سٛنيٝ وٙيس

  ؾبِٕٙس ضا زض نٛضر ٘يبظ ثٝ دعقه

 .ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس

قطايٍ )ٔكىُ 

٘بُّٔٛة ثطاي ايٕٗ 

 (ؾبظي

  حسالُ يه ٖبُٔ ذُط 

  ؾبِٕٙس ضا ثٝ سّميح ٔؼسز ٚاوؿٗ ا٘فّٛآ٘عا

لجُ اظ قطٚٔ فهُ ؾطٔب  اظ قٟطيٛض ٔبٜ ثٝ 

 .ثٗس سكٛيك وٙيس

  اظ سيٓ غيط دعقه ثرٛاٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا

ثٝ سّميح ٚاوؿٗ زض ضٔبٖ ٔٙبؾت سكٛيك 

 .وٙس

  ٝثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي آٔٛظـ زٞيس و  

زض ظٔبٖ سّميح ٚاوؿٗ ثيٕبضي ست زاض قسيس 

 .٘ساقشٝ ثبقس

قطايٍ )فبلس ٔكىُ 

ُّٔٛة ثطاي ايٕٗ 

 (ؾبظي

 فبلس ٖبُٔ ذُط   

 

عجمِ 

ًذي ة

وٌيذ
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 ايوي عبسي: فصل يبسدّن 

  ايوي عبسي  عبلوٌذ اس ًظزثزرعي

 :ؾبِٕٙس ضا  اظ ٘ٓط ايٕٗ ُٔبثك ػسَٚ اضظيبثي ثطضؾي وٙيس 

ثٝ سرٓ ٔط٘ يب ٚاوؿٗ ا٘فّٛآ٘عاي 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 ا٘فّٛآ٘عا

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

 جذٍل هغلَثيز ايوي عبسي 

 عبلوٌذ را اس ًظز ايوٌغبسي عجمِ ثٌذي وٌيذ

 :زض ايٗ ٔطحّٝ ؾبِٕٙس ضا ثب سٛػٝ ثٝ ٚيٗيز اضظيبثي ثكطح ظيط َجمٝ ثٙسي وٙيس

ؾبِٕٙس . ذٛززاضي اظ سّميح ٔؼسز ٚاوؿٗ ا٘فّٛآ٘عا ضا سٛنيٝ وٙيس. لطاض ٔي ٌيطز "(ؽزايظ ًبهغلَة ثزاي ايوي عبسي) هؾىل "چٙب٘ؼٝ ؾبِٕٙس زاضاي يه ٖبُٔ ذُط اؾز زض َجمٝ ثٙسي 

 .ضا ثٝ دعقه ٔشرهم زض نٛضر ٘يبظ اضػبٔ غيطفٛضي زٞيس

اظ ٘يٕٝ  )لطاض ٔي ٌيطز ؾبِٕٙس ضا ثٝ سّميح ٔؼسز ٚاوؿٗ ا٘فّٛآ٘عا زض ظٔبٖ ٔٙبؾت  "(ؽزايظ هغلَة ثزاي ايوي عبسي) فبلذ هؾىل "چٙب٘ؼٝ ؾبِٕٙس فبلس ٖبُٔ ذُط اؾز زض َجمٝ ثٙسي 

ثٝ ؾبِٕٙس ٚ ٕٞطاٜ ٚي آٔٛظـ زٞيس وٝ زض ظٔبٖ سّميح ٚاوؿٗ . اظ سيٓ غيط دعقه ثرٛاٞيس وٝ ؾبِٕٙس ضا سب سّميح ٔؼسز ٚاوؿٗ زض ظٔبٖ ٔٙبؾت ديٍيطي وٙس. سكٛيك وٙيس (قٟطيٛض ٔبٜ ثٝ ثٗس

 .ثيٕبضي ست زاض قسيس ٘ساقشٝ ثبقس

 :ػالين دظ اس ٍاوغيٌبعيَى ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب آى ّب

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

 . ضٚظ ٞٓ ََٛ ٔي وكس1-2قسٜ ٚ ثٝ ٔسر 

 

 

 

 

 سهبى هغلَة دريبفز ٍاوغي ًَع ٍاوغي

  ٚاوؿٗ ا٘فّٛآ٘عا     َقٟطيٛض ٔبٜ ِغبيز دبيبٖ ٞط ؾب  
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 ديؾگيزي اس آًفلَاًشا

 ِ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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عبلوٌذ  دٍرُ اي فزم هزالجز 

 :سبريخ سؾىيل دزًٍذُ :(دزًٍذُ)ؽوبرُ خبًَار :ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

              ُّٔمٝ يب ػسا-  ثيٜٛ- ٔشبُٞ  -ٔؼطز: سبّل                                       ٔطز            -ظٖ: جٌظ                                                  ثبؾٛاز        -ثيؿٛاز:  سحصيالر                                               :                     عبل سَلذ

 .......... ؾيٍبض ٚ -   اِىُ:ػبدار                                                                          ( ؾبيط، زٚؾز، الٛاْ، فطظ٘س،ٕٞؿط ) ثب ٕٞطاٜ - سٟٙب:  ّوزاّبى سًذگي

 ؾٗ ؾٗ

 

 دشؽه ؾٗ

 

 ؾٗ ؾٗ

 

 غيز دشؽه 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

 

 دشؽه ؾٗ

 

 ؾٗ ؾٗ

 

 غيز دشؽه 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
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 ؾٗ ؾٗ

 

 دشؽه ؾٗ

 

 ؾٗ ؾٗ

 

 غيز دشؽه ؾٗ

  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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 .الشاهي اعز وِ سوبهي عبلوٌذاى ثزاي سىويل فزم هزالجز دٍرُ اي دّبى ٍ دًذاى ثِ ٍاحذ عالهز دّبى ٍ دًذاى هزوش ارجبع غيز فَري ؽًَذ

 

 

 ؾٗ ؾٗ

 

 دشؽه ؾٗ

 

 ؾٗ ؾٗ

 

 غيز دشؽه ؾٗ

 أشيبظ نفط اظ آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز- 1   2         1   2         1   2         1

 أشيبظ يه  اظ آظٖٔٛ وكيسٖ ؾبٖز-  2

1         2   

3       

1         2   

3       

1         

2   

3       

 آظٖٔٛ يبز أشيبظ نفط اظ / أشيبظ نفط اظ آظٖٔٛ ثٝ شٞٗ ؾذبضي - 1

                                           اظ آظٖٔٛ يبز آٚضي3أشيبظ وٕشط اظ -  2                    آٚضي

                   اظ آظٖٔٛ يبز آٚضي وّٕبر3  أشيبظ -3

 اضظيبثي

ؽ
ٔب٘

 ز

1       2  

 

1       2  

 

1       2  

 

 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1

 ٔطاػٗٝ يه ؾبَ ثٗس: فبلس ٔكىُ-  2

1        2  

 

1       2  

 

1      2  

 

 اضػبٔ غيط فٛضي : احشٕبَ ٔكىُ- 1

 ٔطاػٗٝ يه ؾبَ ثٗس: فبلس ٔكىُ-  2

 َجمٝ ٚ

  سٛنيٝ

1       2 1       2 1       2   

 

 سؿز غيط َجيٗي سٗبزَ زض ٚيٗيز طبثز  - 1

 سؿز غيط َجيٗي سٗبزَ زض ٚيٗيز حطوز - 2

1         2   1         2   1        

2   

 ا٘ؼبْ ٘سازٖ  فٗبِيز ٞبي ضٚظا٘ٝ ثُٛض ٔؿشمُ /  ؾبثمٝ ؾمٌٛ- 1

 زٔب٘ؽ  / / اٞف ثيٙبيين/افز فكبضذٖٛ ٚيٗيشي /   ثبالسطيبؾبَ  70 ؾٗ- 2

 اضظيبثي

زَ
سٗب

سْ 
ٖ ٚ

 ٌ
مٛ

ؾ
 

1       2  

 

1       2  

 

1       2  

 

 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1

  ٔبٜ ثٗس ديٍيطي3: زض ٔٗطو اثشال-  2

1       2  

 

1       2  

 

1      2  

 

 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1

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

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ

1       2  

3       4 

1       2  

3       4 

1       2  

3        4 

يه اؾٕيط ٔظجز                       - 2زٚ اؾٕيط ٔظجز            / ؾٝ اؾٕيط ٔظجز- 1

 ؾٝ اؾٕيط ٔٙفي- 4ٖالئٓ ضازيِٛٛغيه ٔٛيس ؾُ      - 3

1         2   1         2   1         

2   

ؾبثمٝ سٕبؼ ثب فطز ٔجشال ثٝ ؾُ ثٝ -  2         ٞفش2ٝؾطفٝ ثيف اظ - 1

  ٞفشٝ يب ٘جٛز ؾطفٝ 2ٕٞطاٜ  ؾطفٝ ٔؿبٚي يبوٕشط اظ 

 اضظيبثي

ؾُ
  2       1 زٚ ٞفشٝ ثٗس ديٍيطي                                                   : زض ٔٗطو اثشال-  1           1          1          1 

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 ٖبُٔ ذُط : فبلس ٔكىُ-  3

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ

   ؾبثمٝ حؿبؾيز قسيس ثٝ سرٓ ٔط٘ يب ٚاوؿٗ آ٘فّٛآ٘عا -1    2       1   2       1        2       1

 ؾبثمٝ ثيٕبضي ٌيّٗ ثبضٜ   -2

1       2    1       2   1       

2   

  ؾبثمٝ حؿبؾيز قسيس ثٝ سرٓ ٔط٘ يب ٚاوؿٗ ا٘فّٛآ٘عا -1

 ؾبثمٝ ثيٕبضي فّغ قسيس -2

 اضظيبثي

ي
ؾبظ

 ٗ
ايٕ

 

1       2  

 

1        2  

 

1        2  

 

 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1

سٛنيٝ ثٝ سّميح ٚاوؿٗ زض ظٔبٖ ُّٔٛة ٚ قطايٍ : فبلس ٔكىُ-  2

 ُّٔٛة ٚ ٔطاػٗٝ زض قٟطيٛض ٔبٜ ٞط ؾبَ                                                                                                   

1       2  

 

1       2  

 

1       

2  

 

 اضػبٔ  غيط فٛضي :  احشٕبَ ٔكىُ- 1

سٛنيٝ ثٝ سّميح ٚاوؿٗ زض ظٔبٖ ُّٔٛة ٚ قطايٍ : فبلس ٔكىُ-  2

 ُّٔٛة ٚ ٔطاػٗٝ زض قٟطيٛض ٔبٜ ٞط ؾبَ                                                  

َجمٝ ٚ 

 سٛنيٝ
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 جذٍل هزاجؼبر

 ديٍيطي ٚ اضػبٖبر/زضذٛاؾز ٞبي دبضاوّيٙيه ٚ ٘شبيغ آٖ/السأبر زضٔب٘ي  سؾخيص ػلز هزاجؼِ سبريخ هزاجؼِ
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 راٌّوبي سىويل فزم هزالجز  

 وليبر

 :  ثرف انّي ثكطح ظيط سكىيُ قسٜ اؾز 4ايٗ فطْ اظ 

 اَالٖبر ٖٕٛٔي ؾبِٕٙس .1

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

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

 ثرف دعقه ٚ ثرف غيط دعقه .4

 .  ايٗ لؿٕز سٛؾٍ غيط دعقه زض ٍٞٙبْ ا٘ؼبْ ٔطالجز زٚضٜ اي سىٕيُ ٔي قٛز:ًحَُ سىويل ثخؼ اعالػبر ػوَهي .1

  :ًحَُ سىويل ثخؼ هزالجز ّب- 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

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

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

 .  ٚاضز ٔي وٙيس"ؾٗ ؾبِٕٙس"زض ؾشٖٛ وٙبضي ٕٞيٗ ضزيف ثب ٘بْ 

 ؾبَ ٔشفبٚر اؾز ثٙبثطايٗ زض نٛضسي وٝ فٛانُ 3 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 ثهٛضر ؾشٖٛ ٞبي َٛؾي ضً٘ ٔكرم ٌطزيسٜ وٝ زض ايٗ ؾشٖٛ ٞبي ثب ضً٘ َٛؾي ٞيچ اَالٖبسي ٘جبيس طجز قٛز

 وليِ هَارد ثبال را ثب هذاد هؾىي ًزم دايزُ ثىؾيذ سيزا اهىبى سغييز در هزالجز دٍرُ اي ثؼذي ثزاي ّز يه اس هَارد ثجز ؽذُ ٍجَد دارد ٍ ثبيذ اصالح ؽَد

 "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 : عجمِ ثٌذي ٍ سَصيِ

 "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 ٔشرهم اضػبٔ غيط فٛضي زٞيس"ٔكىُ"اؾز وٝ ثبيس آٖ ضا ا٘ؼبْ زٞيس ثُٛض ٔظبَ ٚلشي ؾبِٕٙس زض َجمٝ ثٙسي 

ٚ ثًٗي اظ ٔطالجز ٞب ٔظُ ذٛاة فبلس َجمٝ ثٙسي ٔكىُ ٚ اضػبٔ غيط فٛضي . فمٍ اظ زٚ َجمٝ سكىيُ قسٜ ا٘س ٚ فبلس ديٍيطي ٞؿشٙس... ثًٗي اظ ٔطالجز ٞب ٔظُ اذشالَ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي ٚ :1٘ىشٝ 

 .ٞؿشٙس ٚ ثًٗي زيٍط ٔظُ ثي اذشيبضي ازضاضي فبلس َجمٝ ثٙسي ٔكىُ ٞؿشٙس
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. 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 لجال شوط ٌطزيس ايٗ ثرف اظ :  سهبى هزالجز دٍرُ 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 .  ؾبَ يه ثبض ؾبِٕٙس ٔطالجز زٚضٜ اي ٔي قٛز زاضاي ؾشٖٛ ٞبي َٛؾي ضً٘ ٞؿشٙس3وٝ ٞط .... ٚ

 . زيسٜ ٔي قٛز ٚ ٘جبيس ٞيچ وسي زض آٖ ٚاضز قٛز

زض اثشسا سيٓ . ٕٞ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: دشؽه ٍ غيز دشؽه -4

غيط دعقه وٝ اِٚيٗ ؾُح سٕبؼ ثب ؾبِٕٙس ضا سكىيُ ٔي زٞٙس لؿٕز ٔطثٌٛ ثٝ ذٛزضا يٗٙي ثرف غيط دعقه ضا سىٕيُ ٔي وٙٙس ٚ دؽ اظ سىٕيُ ايٗ فطْ زض نٛضر ٘يبظ ؾبِٕٙس ضا ثٝ دعقه 

 .ٔطوع يٗٙي قٕب اضػبٔ غيط فٛضي ٔي زٞٙس ٚ فطْ ٔطالجز زٚضٜ اي سىٕيُ قسٜ ضا ثٟٕطاٜ ؾبِٕٙس ثطاي قٕب اضؾبَ ٔي وٙٙس ٚ يب زض ظٔبٖ زٍٞطزقي زض اذشيبض قٕب لطاض ٔي ٌيطز

َ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 ٚدلز وٌيذ

دعقه ٚ غيط دعقه ا٘ؼبْ ٔي قٛز ثٛيػٜ زض ٔٛضزي ٔظُ اضظيبثي دٛوي اؾشرٛاٖ، ظٔب٘ي وٝ ؾبِٕٙس سٕبيُ ثٝ ا٘ؼبْ آظٔبيف سٗييٗ سطاوٓ اؾشرٛاٖ ٘ساضز َجمٝ ثٙسي زض ؾُح دعقه وبٔال 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 وٝ ٔي سٛا٘س ثب آٔٛظـ ٞبي دعقه ٔطوع ثٝ ٖٙٛاٖ 

 .ٔؿؤَ فٙي ٔطوع زض نٛضر وٕجٛز ٟٔبضر ٞبي الظْ زض ؾُح غيط دعقه سمٛيز ٌطزز

 

ديٍيطي ٚ /  زضذٛاؾشي٘شبيغ آظٔبيكبر/ زضذٛاؾز ٞبي دبضاوّيٙيه/ السأبر زضٔب٘ي ؾشٖٛ ثب ٔٛيٖٛبر سبضيد ٔطاػٗٝ، ّٖز ٔطاػٗٝ، سكريم ٚ 4ايٗ ػسَٚ قبُٔ : جذٍل هزاجؼبر عبلوٌذ

زض ؾشٖٛ اَٚ سبضيري وٝ ؾبِٕٙس ٔطاػٗٝ وطزٜ ليس ٔي وٙيس زض ؾشٖٛ زْٚ .  اضػبٖبر اؾز ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ ػسَٚ يٕيٕٝ ثطاي طجز السأبر زضٔب٘ي زض ٔطالجز ٞبي زٚضٜ اي ٚ ٚيػٜ َطاحي قسٜ اؾز

السأبر زضٔب٘ي، زضذٛاؾز ٞبي دبضاوّيٙيه ٚ ٘شبيغ آٖ، اضػبٖبر، ديٍيطي ٞب ٚ ٘شبيغ ٚ زض ؾشٖٛ ؾْٛ سكريم زازٜ قسٜ سٛؾٍ قٕب ٚ زض ٟ٘بيز زض ؾشٖٛ آذط  (اضػبٔ يب ديٍيطي)ّٖز ٔطاػٗٝ 

 .ايٗ ػسَٚ فمٍ سٛؾٍ دعقه سىٕيُ ٔي ٌطزز ٚ زض ٚالٕ ػبيٍعيٗ فطْ ديٍيطي اؾز. ٚاضز ٔي وٙيسٚ دؿرٛضا٘س ٞب ضا ثطاي سيٓ غيط دعقه ثطاي ؾبِٕٙس آٖ ضا 
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 فزم دغخَراًذ

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

 فزم ارجبع 

..../..../.....                                           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

 :ثب ًؾبًِ ّب ٍ 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 خغز 

-ٔ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

 :غيز عجيؼي/ ٍ آسهَى ّبي سؾخيصي هثجز 

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

 ثيوبري ّبي / ٍ عبثمِ ثيوبري 

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

 زٞبٖ ٚ ز٘ساٖ  - فّغ قسيس

 ٍ درهبى ّبي

 

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

          :                           ؾٕز:                                                         ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي  اضػبٔ زٞٙسٜ 

سِ ثزي فزم "

"ارجبع  

:ًبم ٍ ًبم خبًَادگي  

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

: عي عبلوٌذ

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

:ػلز ارجبع  

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

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

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

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

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

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

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

 :سبريخ ارجبع

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

:    ؽوبرُ سِ ثزي

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

 ؽوبرُ دزًٍذُ

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

ايي سِ ثزي : سَجِ 

در هجذأ ثبيگبًي هي 

 .گزدد
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 راٌّوبي سىويل فزم ارجبع 

 : 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: سِ ثزي فزم ارجبع (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

 : فزم ارجبع (ة

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"اس"زض لؿٕز  .2

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

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

زٚض سؿز ٞبي غيزعجيؼي /  آسهَى ّبي سؾخيصي هثجز  زٚض ٖٛأُ ذُط ٚ زض لؿٕز ػَاهل خغز زٚض ٘كب ٘ٝ ٚ ٖاليٕي ٚ زض لؿٕز "ثب ًؾبًِ ّب ٍ ػالئن "زض لؿٕز  -1

زض لؿٕز . وٝ زض ؾبِٕٙس ٚػٛز زاضز ضا ثب زايطٜ وكيسٖ ٔكرم ٔي وٙيس زٚض ثيٕبضي ٞب ٚ يب ؾبثمٝ ثيٕبضي ٞبييعبثمِ ثيوبري  ٍ ثيوبري ّب سكريهي ٔظجز يب غيط َجيٗي ٚ زض لؿٕز 

ثٝ ؾبِٕٙس ثطي اضػبٔ ٔكشُٕ ثط فطْ دؿرٛضا٘س ضا ثسٞيس ٚ ٚي ضا زض ظٔيٙٝ ٔحُ . زضٔبٖ السأبر زضٔب٘ي ضا ٚاضز ٔي وٙيس ٚ زض ا٘شٟبي ؾشٖٛ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ٚ ؾٕز ذٛز ضا ٔي ٘ٛيؿيس

  . اضػبٔ ٚ ثطٌكز فطْ دؿرٛضا٘س سىٕيُ قسٜ ضإٞٙبيي وٙيس
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 فزم ديگيزي

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

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

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

 زاضز ٘ساضز زاضز ٘ساضز ثسسط ثسٖٚ سغييط ثٟشط ثؼذي

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 .............................................................ؾٕز................................................             أًبء.................................................................                                  ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي سىٕيُ وٙٙسٜ فطْ
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 دعشَرالؼول فزم ديگيزي عبلوٌذ 

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 اضايٝ قسٜ چٝ 

 .ِصا ؾبِٕٙس ثبيس زض ظٔبٖ ٞبي ٔمطض  ثط اؾبؼ ضإٞٙبي آٔٛظقي وٝ قٕب ثطاي ٚي ٔٗيٗ ٔي وٙيس ثٝ قٕب ٔطاػٗٝ ٕ٘بيس. سبطيطي 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 اضايٝ 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 دلز 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 سبذيط 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 سبذيط ػؿشؼٛ سب اظ سبذيط 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  .1

 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 " ّٖز ديٍيطي"ٚاضز  ٔي قٛز ٚ زض اِٚيٗ ضزيف اظ ؾشٖٛ زْٚ ثب ٘بْ 

 .ٔطالجز زٚضٜ 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  .2

 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



104 
 

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  .3

 ٔ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  .4

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  .5

 ٖ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 دلز 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  .6

 ؾشٖٛ ايٗ فطْ ثب 3 زض ظٔبٖ ا٘ؼبْ ٔطالجز زٚضٜ اي، فمٍ دلز 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 .7

 :دلز 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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