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چٝ )و٥ّٝ ثرف ٞب٢ زضٔب٣٘ ٥ِؿش٣ اظ زاضٚٞب٣٤ ضا وٝ اؾب٣ٔ ٔكبثٝ زاض٘س ٚ احشٕبَ ثطٚظ ذغب زض آٟ٘ب ٚخٛز زاضز

زض زاضٚذب٘ٝ ؾطدب٣٤ ث٥ٕبضؾشبٖ ٥٘ع . زضزؾشطؼ وبضوٙبٖ لطاضزٞٙس (اظ ٘ؾط ٘بْ ٚ چٝ اظ ٘ؾط قىُ ٚ ؽبٞط آٟ٘ب

ٔكبثٟز ٞب٢ زاض٣٤ٚ زض زؾز ذظ دعقىبٖ ٚ اقشجبٞبر ضا٤ح زض ٘ؿرٝ ٤ٛ٘ؿ٣ زضزؾشطؼ وبضوٙبٖ لطاض 

ثطلطاض٢ اضسجبط ٚ سقبُٔ ٔٛثط ثب زاضٚذب٘ٝ ٚ ٔؿئَٛ ف٣ٙ زاضٚ زض اضسجبط ثب انالح فطا٤ٙس سٛظ٤ـ ٚ ٔهطف زاضٚ .٥ٌطز

: ِصا ٔٛاضز ظ٤طثب٤س ا٘دبْ قٛز.زض ٔطوع ثٝ ٔٙؾٛض افعا٤ف ا٣ٕٙ٤ ث٥ٕبضثب٤س نٛضر ٥ٌطز

زضثبوؿٟب ٚلفؿٝ ٞب٢ خساٌب٘ٝ (چٝ اظ ٘ؾط ٘بْ ٚ چٝ اظ ٘ؾط قىُ ٚ ؽبٞط آٟ٘ب) زاضٚٞب٢ قج٥ٝ ثٝ ٞٓ         ·

. چ٥سٔبٖ قٛز

.  زضذهٛل زاضٚ ٞب٢ ثبغّؾز ثبال ٚذغط٘بن حشٕب ثب٤س ٘بْ زاضٚ ثب ثطچؿت خساٌب٘ٝ ٔكرم قسٜ ثبقس        ·



 ضفب٤ز فطآ٤ٙس زاضٚ زازٖ اظخّٕٝ سغج٥ك زاضٚ ثبوبضر زاض٣٤ٚ زضثب٥ِٗ ث٥ٕبض ، سٛخٝ ثٝ ٘بْ غ٘ط٤ه زاضٚٞب،         ·

... آٌب٣ٞ اظٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ٔكبثٝ زاض٣٤ٚ ٚ

.  لجُ اظ اخطا٢ فطآ٤شس زاضٚزازٖ اظاقىبَ زاض٣٤ٚ ٚ٘ٛؿ زاضٚ آٌب٣ٞ وؿت ٕ٘ب٥٤س        ·

. (٢ٚ ضا ثٝ اؾٓ ٣ٔ ذٛا٘س) ث٥ٕبض ضا ثب ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٔربعت لطاض ٣ٔ زٞس " ٍٞٙبْ زاضٚ زازٖ ، حشٕب        ·

.  ٍٞٙبْ زاضٚ زازٖ ، ٤ه ثبض ز٤ٍط ٔكرهبر ث٥ٕبض ضا ثب وبضر زاض٣٤ٚ ٔغبثمز زازٜ قٛز        ·

 ٍٞٙبْ آٔبزٜ وطزٖ زاضٚٞب ، ثٝ زٚظ زاضٚ ، قىُ زاض٣٤ٚ ،سبض٤د ا٘مضبء سٛخٝ قٛز         ·

.  ثب وبضر زاض٣٤ٚ ٔغبثمز زازٜ قٛز"ضا ٔدسزا...  ٍٞٙبْ زاضٚ زازٖ ، ٘ٛؿ زاضٚ ، زٚظ زاضٚ ، ٚ         ·

 ضٌاسايي بيواس  .2

و٥ّٝ ٌٌّٛبٟٞب٣٤ وٝ سٛخٝ ثٝ ٔكرهبر ث٥ٕبض ا٥ٕٞز ح٥بس٣ زاضز ٔب٘ٙس فطآ٤ٙس سد٤ٛع زاضٚٞب ، افٕبَ خطاح٣ ، 

ٚعجك زؾشٛضاِقُٕ .ا٘شمبَ ذٖٛ ، السأبر آظٔب٤كٍب٣ٞ ٚ سح٤ُٛ ٘ٛظاز ثٝ ٔبزضٚ ذب٘ٛازٜ ٔس ٘ؾطلطاض ٥ٌطز

ٌب٤س ال٤ٗ قٙبؾب٣٤ نح٥ح ث٥ٕبضاٖ زض ثرف ثؿشط٢ ٚ ؾطدب٣٤ ، ا٘شمبَ ذٖٛ ، زضٔبٖ زاض٣٤ٚ ،افٕبَ 

خطاح٣ ٚ السأبر آظٔب٤كٍب٣ٞ ثٕٙؾٛض وبٞف ٚلٛؿ اسفبلبر ٘بذٛاؾشٝ ثٟساقش٣ زضٔب٣٘ اظذغب ٞب 

ٔچ )زضا٤ٗ ث٥ٕبضؾشبٖ خٟز قٙبؾب٣٤ ث٥ٕبضاٖ اظ ٘بْ ث٥ٕبض ، وبضر قٙبؾب٣٤ ، سبض٤د سِٛس ، .خ٥ٌّٛط٢ قٛز

.  ٤ٚب ثبضوساؾشفبزٜ ٣ٔ قٛز (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسثٙس

 اِعا٣ٔ اؾز و٥ّٝ ث٥ٕبضاٖ  ثٕٙؾٛضثٝ حسالُ ضؾب٥٘سٖ اسفبلبر ٘بذٛاؾشٝ ٘بق٣ اظ فسْ قٙبؾب٣٤ نح٥ح ث٥ٕبضاٖ ،

 (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس)ثرف ثؿشط٢ ث٥ٕبضؾشب٣٘ زض زٚضٜ دص٤طـ زض ث٥ٕبضؾشبٖ زاضا٢ ثب٘س قٙبؾب٣٤ 

: زض٤بفز السأبر زضٔب٣٘ ، سكر٥ه٣ ٚ ٔطالجش٣ ثبقٙس

قٙبؾب٣٤ سٛؾظ ث٥ٕبضاٖ اظ  (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس)او٥ساً ٤بزآٚض٢ ٣ٔ قٛز وٝ اؾشفبزٜ اظ - 1

. ٔؿئ٥ِٛز وبضوٙبٖ زضٔب٣٘ خٟز وؿت اع٥ٕٙبٖ اظ ا٘دبْ الساْ نح٥ح ثط ض٢ٚ ث٥ٕبض نح٥ح ٣ٕ٘ وبٞس

  ٔچ ثٙس)ا٤ٗ .  قٙبؾب٣٤ ث٥ٕبضاٖ زض زٚؾب٤ع ثعضٌؿبَ س٥ٟٝ قسٜ اؾز  (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس)- 2 

 ثٝ نٛضر سحز ٘ؾط ٚ ث٥ٕبضاٖ ثؿشط٢ زض ثركٟب٢ ٚضدب٘ؽ  زض ثسٚ دص٤طـ ث٥ٕبضاٖ اٞب (٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙس

ثؿشط٢ ، /ٔرشّف ، دؽ اظ سكى٥ُ دطٚ٘سٜ سٛؾظ دطؾُٙ ٔحشطْ دص٤طـ ، ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ث٥ٕبض ،سبض٤د سِٛس

  ٤ب ٌطزٖ ٔچ ثٙس ) ٚ زضنٛضر أىبٖ ثبضوس ٔرهٛل زض ٔٙسضخبر ثب٘س قٙبؾب٣٤ سكر٥م، ٘بْ ثرف، ٘بْ دعقه

.  ٘ٛقشٝ ذٛاٞس قس (ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙس



 ث٥ٕبضزض ٍٞٙبْ دص٤طـ ثب  (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس )نحز اعالفبر ٔٙسضج زض ض٢ٚ ثب٘س قٙبؾب٣٤- 3

.  ث٥ٕبض ٚ ٤ب زض نٛضر ضطٚضر ٤ى٣ اظ ثؿشٍبٖ زضخٝ ٤ه ٢ٚ وٙشطَ ٣ٔ قٛز

  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ٔچ ثٙس)اِعا٥ٔؿز ٔكرهبر ث٥ٕبض ثب ضً٘ ٔكى٣ ٤ب آث٣ ثط ض٢ٚ ظ٥ٔٙٝ ثب٘س قٙبؾب٣٤ - 4

  زضنٛضر أىبٖ ثطا٢ ث٥ٕبضاٖ زض ٔقطو ذغط وٝ قبُٔ ث٥ٕبضاٖ زچبض. ثٝ ضً٘ ؾف٥س زضج ٤ب دط٤ٙز قٛز  (ثٙس

٘مب٤م فض٢ٛ ، ذغط افشبزٖ ، آِط   ػ٢ ، ث٥ٕبضاٖ ٕٞٛز٤ب٥ِع٢ زاضا٢ قب٘ز ، ث٥ٕبضاٖ ٔجشال ثٝ ؾطعبٖ ثس٥ُِ 

سٛخٟبر ذبل ، ث٥ٕبضاٖ ٔؿٗ ٚ ث٣ سحطو٣ وٝ ٥٘بظ ثٝ سغ٥٥ط ٚضق٥ز ٔساْٚ ثس٥ُِ ٔؿشقس ثٛزٖ ثٝ ظذٓ ثؿشط 

زاض٘س ، ٔكرهبر قٙبؾب٣٤ ث٥ٕبض ثب ضً٘ ٔكى٣ زض دؽ ظ٥ٔٙٝ ؾف٥س ٘ٛقشٝ قسٜ ٚ ثط ض٢ٚ ثب٘س لطٔع چؿجب٥٘سٜ 

.  ٣ٔ قٛز

  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ٔچ ثٙس) دطؾشبض ثرف ٔٛؽف اؾز زض از٥ٔز ٤ٚب ٍٞٙبْ سح٤ُٛ ث٥ٕبض ٚخٛز ثب٘س قٙبؾب٣٤  -5

.  ٚ نحز اعالفبر ٔٙسضج ضا چه ٕ٘ب٤س (ثبظٚ ثٙس

ثٕٙؾٛض د٥ك٥ٍط٢ اظ ذغب ، ٔكرهبر ث٥ٕبضاٖ ثب٤ؿش٣ ثٝ نٛضر ذٛا٘ب ٚ ٚاضح ثٝ ٤ه ضٚـ ٤ىؿبٖ زض وُ - 6

 قٛ٘س ٚ دطؾشبض ٔؿئَٛ ث٥ٕبض   ٘ٛقشٝ (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس)ث٥ٕبضؾشبٖ ثط ض٢ٚ ثب٘س ٞب٢ قٙبؾب٣٤ 

. ٔٛؽف اؾز زض نٛضر ذسقٝ زاض قسٖ ٘ٛقشٝ ، ٔدسزؤ ثطي ٔٙسضخبر ضا اظ دص٤طـ زضذٛاؾز ٕ٘ب٤س

زض نٛضس٣ وٝ ٞط ٤ه اظ افضب٢ س٥ٓ زضٔب٣٘ ثٕٙؾٛض اضائٝ ٤ه ذسٔز زضٔب٣٘ ، سكر٥ه٣ ٚ ٤ب ٔطالجش٣ ثب٘س - 7

 ٤ه ث٥ٕبض ثبظ ٕ٘ٛز ، ضطٚض٤ؿز ؾط٤قبً دؽ اظ اسٕبْ فطآ٤ٙس   ضا اظ (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس)قٙبؾب٣٤ 

ِغفإ ثب٘س قٙبؾب٣٤ ثط ض٢ٚ ٥ٔع ، سطا٣ِ ٤ب سرز .  ث٥ٕبضالساْ ٕ٘ب٤س ثٝزضٔب٣٘ ضؤؾبً ٘ؿجز ثٝ ثؿشٗ ثب٘س قٙبؾب٣٤ 

. ث٥ٕبض ثؿشٝ ٘كٛز

ؾطدطؾشبض ثرف ٔٛؽف اؾز زض ٍٞٙبْ ضا٘س ثب٥ِٗ ث٥ٕبضاٖ ٞط ضٚظ نجح فالٜٚ ثط ؾب٤ط ٚؽب٤ف ، ٘ؿجز ثٝ ٚخٛز -8

 ٚ نحز اعالفبر ٔٙسضج زض ثب٘س ٥٘ع حؿبؾ٥ز ٘كبٖ زازٜ ٚ  (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس)ثب٘س قٙبؾب٣٤ 

. اع٥ٕٙبٖ حبنُ فطٔب٤س

ؾٛدطٚا٤عض ق٥فز زض ٌطزـ ٔٛؽف اؾز زض ٍٞٙبْ ضا٘س ثب٥ِٗ زض ٞط ثرف ثٝ نٛضر ضا٘سْ ٘ؿجز ثٝ ٚخٛز ثب٘س -9

 ٚ نحز اعالفبر ٔٙسضج زض ثب٘س ٥٘ع حؿبؾ٥ز ٘كبٖ زازٜ ٚ  (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس)قٙبؾب٣٤ 

. اع٥ٕٙبٖ حبنُ فطٔب٤س

  ٞط ٤ه اظ دطؾُٙ دطؾشبض٢ ثٝ فٙٛاٖ ٔؿئَٛ ثرف زض ق٥فشٟب٢ فهط ٚ قت زض ٍٞٙبْ سغ٥٥ط ٚسحَٛ ثرف- 10

 ٚ نحز اعالفبر ٔٙسضج زض ثب٘س ٥٘ع  (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس) ٘ؿجز ثٝ ٚخٛز ثب٘س قٙبؾب٣٤  ٔٛؽفٙس

. حؿبؾ٥ز ٘كبٖ زازٜ ٚ اع٥ٕٙبٖ حبنُ فطٔب٤س



  ٤ب ٌطزٖ ٔچ ثٙس)زض ثطٌٝ آٔٛظـ ثٝ ث٥ٕبض زض ثسٚ ٚضٚز ثٝ ثركٟب ٤ٚب ٍٞٙبْ از٥ٔز ث٥ٕبض، ضطٚضر ٚخٛز - 11

.   ٚ ٔطالجز اظ آٖ زض عَٛ ٔسر ثؿشط٢ ثطا٢ ث٥ٕبض سٛض٥ح زازٜ قٛز (ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙس

. سإو٥س ٣ٔ قٛز ٥ٞچٍبٜ اظ قٕبضٜ اسبق ٚسرز ؛ ث٥ٕبض ثقٙٛاٖ قٙبؾٝ ٢ٚ اؾشفبزٜ ٘كٛز - 12

دؽ اظ ثؿشط٢ قسٖ ث٥ٕبض زض ثرف ، زض نٛضر ٔكبثٟز ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ زٚ ث٥ٕبض ثؿشط٢ ، ضطٚض٤ؿز - 13

. ٘بْ دسض ث٥ٕبضاٖ ٥٘ع ل٥س ٌطزز 

   دٛؾز   ثٝ ٘ح٢ٛ ثؿشٝ قٛ٘س وٝ ؾجت فكطز٣ٌ (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس)ثب٘سٞب٢ قٙبؾب٣٤- 14

. ٘كٛ٘س

زض ٍٞٙبْ ا٘شمبَ ث٥ٕبض ثطا٢ ا٘دبْ و٥ّٝ دط٤ٚؿدط ٞب٢ زضٔب٣٘ ٚ سكر٥ه٣ ، ٚخٛز ثب٘س قٙبؾب٣٤ ثط ض٢ٚ - 15

. ثبظ٢ٚ غبِت اِعا٣ٔ ثٛزٜ ٚ دطؾُٙ سح٤ُٛ ٥ٌط٘سٜ ٔٛؽف ثٝ وٙشطَ آٖ ٣ٔ ثبقس

ٛ  ػ٢ ، ف٥ع٤ٛ سطاد٣ ٚسغص٤ٝ ٔٛؽفٙس زض ٍٞٙبْ حضٛض ثط ثب٥ِٗ ث٥ٕبض ثٝ - 16 دطؾُٙ ٔحشطْ آظٔب٤كٍبٜ ، ضاز٤ِٛ

 سغج٥ك زازٜ  (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس)ٔٙؾٛض ا٘دبْ السأبر ، ٔكرهبر ث٥ٕبض فٛق ضا ثب ثب٘س قٙبؾب٣٤ 

. ٚ اع٥ٕٙبٖ حبنُ ٕ٘ب٤ٙس

ٔچ )دعقىبٖ ٔحشطْ زض ٍٞٙبْ ضا٘س ثب٥ِٗ ٚ ٔقب٤ٙٝ ث٥ٕبض ّٔعْ ثٝ سغبثك ٘بْ ث٥ٕبض ثب ٔكرهبر ثب٘س قٙبؾب٣٤ -17

.  ٣ٔ ثبقٙس (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسثٙس

٘بْ : وبضسٟب٢ قٙبؾب٣٤ ث٥ٕبضاٖ ثبال٢ سرز ث٥ٕبض ٚزضنٛضر أىبٖ زضة ٚضٚز٢ ثركٟب ٥٘ع حب٢ٚ ٔكرهبر - 18

. ٚ ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ، سكر٥م ٚ٘بْ دعقه ٔقبِح ثبقس

  استباط هَثش دس صهاى تحَيل بيواس.3

آٔٛظـ و٥ّٝ دطؾُٙ دطؾشبض٢ ٚ دبضاو٥ٙ٥ّه سٛؾظ ٔؿئ٥ِٛٗ ثرك٣ ٚؾٛدطٚا٤عض٤ٗ زض ذهٛل ٔٛاضز٢ وٝ ثب٤س 

اظ ثرف ثٝ اسبق فُٕ ٚ ثبِقىؽ،اظ ثرف ثٝ ٚاحسٞب٢ دبضاو٥ٙ٥ّه ٚ )ثٝ ٍٞٙبْ سح٤ُٛ ث٥ٕبض ثٝ ٚاحس ٞب٢ ٔرشّف 

ٚ ٤ب اظ ٤ه ق٥فز ثٝ ق٥فز ز٤ٍط ثٝ آٖ سٛخٝ وٙٙس  (...ثبِقىؽ ٚ 

: ثغٛض و٣ّ ٔمِٛٝ اضسجبط ثب ث٥ٕبض ثٝ چٙس ثرف سمؿ٥ٓ ٣ٔ قٛز

اضسجبط ٥٘طٚٞب٢ ذسٔبر فٛض٤شٟب٢ دعقى٣ ثب ٔسزخٛ ، ٚ ٤ب ) اضسجبط ثب ث٥ٕبض لجُ اظ ثؿشط٢ زض ث٥ٕبضؾشبٖ   ·

 (. ٔسزخ٤ٛب٣٘ وٝ زض٤بفز وٙٙسٜ ذسٔبر ثٟساقش٣ زض ؾغٛح ا٥ِٚٝ د٥ك٥ٍط٢ ٣ٔ ثبقس



 اضسجبط ثب ث٥ٕبض زض ظٔبٖ ثؿشط٢ زض ث٥ٕبضؾشبٖ وٝ ذٛز قبُٔ ثسٚ دص٤طـ ، ظٔبٖ ثؿشط٢ ، ٔٛلق٥ز ٞب٢ ٤ٚػٜ     ·

.... ، ظٔبٖ سطذ٥م ، اضسجبط ثب ٕٞطاٞبٖ ث٥ٕبضاٖ ثسحبَ ٚ فٛر قسٜ ٚ 

 اضسجبط ثب ث٥ٕبض ثقس اظ سطذ٥م وٝ ث٥كشط ٔطثٛط ثٝ ظٔبٖ د٥ٍ٥ط٢ ث٥ٕبض٢ ٚ دطؾشبضاٖ ثٟساقز خبٔقٝ ٣ٔ    ·

. قٛز

اظ زؾشٝ ثٙس٢ ثبال سٟٙب ٔٛضز زْٚ وٝ ٔطثٛط ثٝ ظٔبٖ ثؿشط٢ ث٥ٕبض اؾز خعء ٔٛاضز سحز دٛقف سٛؾظ دطؾُٙ 

. زضٔب٣٘ ثٛزٜ ٚ ثب٤س ٘ىبر ٔطثٛعٝ ثٝ آٖ ضا وبٔؤل ضفب٤ز ٕ٘ب٥٤ٓ

.  اضسجبط ثٝ فٙٛاٖ ٞؿشٝ اؾبؾ٣ ، ث٥ٗ دطؾشبض ٚ ث٥ٕبض ٚ ثط اؾبؼ افشٕبز ٚ احشطاْ ٔشمبثُ اؾز  ·

.  ثطلطاض٢ اضسجبط نح٥ح ،ٟٕٔشط٤ٗ فبُٔ زض ا٤دبز حؽ افشٕبز ٚ ٞط چٝ ثٟشط اخطا قسٖ فطا٤ٙس زضٔبٖ ٣ٔ ثبقس  ·

٥٘طٚٞب٢ ا٘شؾبٔبر :  ٌطٟٚٞب٢ ٔرشّف زضٔب٣٘ ٚ غ٥ط زضٔب٣٘ وٝ ثب ث٥ٕبض زض اضسجبط ٣ٔ ثبقٙس ثٝ سطس٥ت قبُٔ  ·

، دعقه اؾىط٤ٗ ، ثركٟب٢  ث٥ٕبضؾشبٖ ، دطؾُٙ دص٤طـ ، دطؾُٙ سط٤ب ػ ، دطؾُٙ فٛض٤ز،سحز ٘ؾطاٚضغا٘ؽ 

اؾز  ... اسبق فُٕ ٚ  ثركٟب٢ ثؿشط٢ ٚ ثركٟب٣٤ ٔب٘ٙس (...آظٔب٤كٍبٜ ، زاضٚذب٘ٝ ، اوٛ ، ضاز٤ِٛٛغ٢ ٚ  )دبضاو٥ٙ٥ّه 

 :اًتظاهات ٍ حشاست بيواسستاى:الف

زض ٚالـ ا٥ِٚٗ ذظ اضسجبط ثب ث٥ٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ ث٥ٕبض زض ثسٚ ٚضٚز ثٝ ث٥ٕبضؾشبٖ دطؾُٙ ٔحشطْ ا٤ٗ ث٥ٕبضؾشبٖ  

ضفب٤ز انَٛ اضسجبط نح٥ح سٛؾظ ٕٞىبضاٖ ا٘شؾبٔبر وٝ زض ف٥ٗ حبَ ٕٞطاٜ ثب حفؼ حط٤ٓ ٚؽب٤ف  .  ٞؿشٙس

ا٤ٗ اضسجبط ثب٤ؿش٣ . . ا٘شؾب٣ٔ قبٖ ٣ٔ ثبقس ، ثبفث دس٤ساض قسٖ ثبظذٛضز ٔثجز ثٝ ث٥ٕبض ٚ ٕٞطاٜ ٢ٚ ٣ٔ قٛز

: زاضا٢ ٤ٚػ٥ٌٟب٢ ظ٤ط ثبقس

 ثطذٛضز ٔحشطٔب٘ٝ ٕٞطاٜ ثب ضإٞٙب٣٤ وبُٔ خٟز ا٘دبْ ؾبزٜ سط ٚ ؾط٤قشط ٔطاحُ دص٤طـ زض ٔٛالـ اٚضغا٘ؽ        ·

 دط٥ٞع اظ ٞط ٌٛ٘ٝ زض٥ٌط٢ ِفؾ٣ ٚ ف٥ع٤ى٣ ثب اضثبة ضخٛؿ ٚ ٔسز خ٤ٛبٖ         ·

 ثطلطاض٢ اضسجبط نح٥ح ثط اؾبؼ انَٛ ٔطسجظ ، ثب ٔسزخٛ ٚ ٕٞطاٜ ثٝ ٔٙؾٛض آضأؿبظ٢         ·

 ثطلطاض٢ ٘ؾٓ ٚ ا٘ضجبط ثركٟب ٚ وٙشطَ ٚضٚز ٚ ذطٚج افطاز ،ٕٞطاٜ ثب سٛض٥حبر وبف٣ ، ضٚقٗ ٚ لبثُ فٟٓ        ·

خٟز خ٥ٌّٛط٢ اظ ؾٛء سفبٞٓ  

 ا٤دبز حؽ افشٕبز ٚ ٕٞس٣ِ ٚ ثطذٛضز زٚؾشب٘ٝ ، زض ف٥ٗ حبَ خس٢ ثب ٕٞطاٞبٖ         ·



.  ذٛززاض٢ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ضفشبض ٚ ٌفشبض سٟس٤س آ٥ٔع ٚ ذكٗ وٝ ثبفث ا٤دبز حؽ ث٣ افشٕبز٢ زض فطز ٣ٔ قٛز       ·

 :پزيشش بيواسستاى:ب

.  اضسجبط ث٥ٗ ٚاحس دص٤طـ ٚ ث٥ٕبضاٖ ٔحسٚزسط اظ ؾب٤ط ثركٟب ٣ٔ ثبقس        ·

 دطؾُٙ ٔحشطْ دص٤طـ ٔٛؽفٙس ثٝ ؾئٛاالر ث٥ٕبض دبؾد زازٜ ، فطْ ضضب٤ز ثٝ ثؿشط٢ ضا ثٝ عٛض زل٥ك         ·

. وٙشطَ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ٌطفشٗ اعالفبر قره٣ ث٥ٕبض إٞبَ ٘ىٙٙس 

  قٙبؾب٣٤ ٚ دٕف٥ّز  (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسٔچ ثٙس) دطؾُٙ دص٤طـ ٔٛؽفٙس ثٝ ٞط ث٥ٕبض ثؿشط٢ ،         ·

ٔچ )اعالفبر ٔٙسضج زض . انَٛ ٚٔمطضار ث٥ٕبضؾشبٖ وٝ قبُٔ ٔٙكٛض حمٛق ث٥ٕبض ٥٘ع ٣ٔ ثبقس ضا سح٤ُٛ زٞٙس

   . قٙبؾب٣٤ ثب زلز ٚ ذٛا٘ب ثجز قٛز (  ٤ب ٌطزٖ ثٙس ٚ ٤ب ثبظٚ ثٙسثٙس

.   سٟٙب ثب ٥٘ط٢ٚ خب٤ٍع٤ٗ ، ٔحُ ذسٔز ذٛز ضا سطن ٕ٘ب٤ٙس   دطؾُٙ دص٤طـ ثب٤ؿش٣ زض ٞط قطا٤ظ        ·

حشٕأ ....  زض ٍٞٙبْ اظزحبْ ذٛ٘ؿطز٢ ذٛز ضا حفؼ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض نٛضر ثطٚظ ٔكىُ ذبل افٓ اظ ٔب٣ِ ٚ         ·

ؾٛدطٚا٤عض ق٥فز ضا زض خط٤بٖ أط لطاض زازٜ ٚ زض ضاٜ د٥كجطز السأبر ث٥ٕبض ٚؽب٤ف ذٛز ضا ثٝ ٘حٛ احؿٗ ا٘دبْ 

. زٞٙس ٚ ا٤ٗ ٥ٔؿط ٣ٕ٘ قٛز ٍٔط ثب اضسجبط ٕٞطاٜ ثب احشطاْ ٚ اضائٝ سٛض٥حبر وبف٣ ثٝ ث٥ٕبض

 :بخص فَسيتْا يا اٍسطاًس بيواسستاى:ج

ثؿشٝ ثٝ قطا٤ظ ث٥ٕبض .ٔقٕٛأل ا٥ِٚٗ ثرف زضٔب٣٘ وٝ ث٥ٕبض ثب آٖ زض اضسجبط اؾز ، ثرف فٛض٤شٟب ٣ٔ ثبقس 

. ، اضسجبط زض ٞط زٚ ٔمِٛٝ اظ حؿبؾ٥ز ٤ٚػٜ ا٢ ثطذٛضزاض اؾز ( ثٛزٖ  اٚضغا٘ؿ٣ ٤ب غ٥ط اٚضغا٘ؿ٣ )ٔطاخقٝ وٙٙسٜ 

: ٔٛاضز٢ وٝ ثب٤س زض اضسجبط ثب ث٥ٕبض زض ثسٚ ٚضٚز ثٝ ثرف فٛض٤شٟب زض ٔٛالـ غ٥ط اٚضغا٘ؽ ضفب٤ز قٛز قبُٔ

 دص٤طـ ث٥ٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ ث٥ٕبض ثب ض٢ٚ ثبظ ٚثباحشطاْ وبُٔ؛ ٚ ضإٞٙب٣٤ آٟ٘ب ثٝ ثرف فٛض٤شٟب         ·

 ٔقطف٣ ذٛز ثٝ فٙٛاٖ دطؾشبض ٔؿئَٛ سط٤بغ         ·

   ثسٖٚ ؾ٥ٌٛط٢   ٌطفشٗ سبض٤رچٝ ث٥ٕبض٢ ٚ دطؾ٥سٖ ٔكىُ ان٣ّ ث٥ٕبض        ·

 ا٤دب ز حؽ ٕٞس٣ِ ثب ث٥ٕبض ٤ب ٕٞطاٞبٖ ٢ٚ          ·

 احشطاْ ٔشمبثُ ث٥ٗ ث٥ٕبض ٚ دطؾُٙ         ·



 نسا وطزٖ ث٥ٕبض ثب ٘بْ ذٛز          ·

 حفؼ قإٖ ٚ ٔٙعِز ث٥ٕبض زض ح٥ٗ ا٘دبْ السأبر زضٔب٣٘          ·

 حفؼ حط٤ٓ قره٣ ث٥ٕبض زض ٞط قطا٤غ٣ اظ ا٘دبْ السأبر زضٔب٣٘ ٚ سكر٥ه٣          ·

.  ضا فطأٛـ ٘ى٥ٙس"ذٛاٞف ٥ٔىٙٓ ٚ ٔشكىطْ " ظٔب٣٘ وٝ اظ ث٥ٕبض ٣ٔ ذٛا٥ٞس ٚؽ٥فٝ ا٢ ضا ا٘دبْ زٞس         ·

 اضائٝ سٛض٥حبر وبف٣ ثٝ ث٥ٕبض زض اضسجبط ثب السأبر زضٔب٣٘ ٚ سكر٥ه٣ ٔٛضز ٥٘بظ         ·

 اخبظٜ ٌطفشٗ اظ ث٥ٕبض ، لجُ اظ ا٘دبْ دطٚؾ٥دطٞب٢ زضٔب٣٘ ٚ ٔطالجش٣ ٚضفب٤ز عطح ا٘غجبق ث٥ٕبضاٖ         ·

.  زاقشٗ نسالز زض ٞط ٔطحّٝ اظ ا٘دبْ وبض ، أط٢ ضطٚض٢ ثطا٢ ازأٝ زاض ثٛزٖ اضسجبط ٔٙبؾت اؾز        ·

.  ث٥ٕبض ضا ثٝ اثطاظاحؿبؾبر سك٤ٛك ٕ٘ب٥٤س سب اٚ ثشٛا٘س ثٝ ضاحش٣ اضغطاة دٟٙبٖ ذٛز ضا افكب ٕ٘ب٤س            ·

.   ضاظزاض٢ ثبفث سم٤ٛز اضسجبط ٚ ثطلطاض٢ افشٕبز ذٛاٞس قس        ·

ؾئٛاالر ثبظ ،  ) اؾشرطاج اعالفبر زض ثط زاقشٝ ثبقس   ثبظ ٣ٔ سٛا٘س ٘شب٤ح فٛق اِقبزٜ ا٢ ضا زض  ؾئٛاالر        ·

ٔثؤل ثب چٝ ٔكىالس٣ ثٝ ). ؾئٛاالس٣ اؾز وٝ ث٥ٕبض ضا ٔدجٛض ثٝ زازٖ دبؾد ٞب٢ ٔفهُ سط اظ ث٣ّ ٤ب ذ٥ط ٣ٔ وٙس

 (فٙٛاٖ ٔكىُ ان٣ّ ضٚثطٚ ٞؿش٥س؟

 اضائٝ سٛض٥حبر وبف٣ ، قفبف ٔٙغجك ثب قطا٤ظ ؾ٣ٙ ، فط٣ٍٙٞ ٚ ؾغح سحه٥الر ث٥ٕبض          ·

 ٚ ذٛززاض٢ اظ ثىبض ثطزٖ انغالحبر    ا٘شربة ٔٙبؾت سط٤ٗ وّٕبر ثطا٢ ث٥ٕبض        ·

 ظٔبٖ فبُٔ اؾبؾ٣ زض اضسجبط اؾز ثٝ عٛض ٔثبَ ث٥ٕبض زض ٍٞٙبْ زضز ثٝ ؾرش٣ لبزض ثٝ ثطلطاض٢ اضسجبط         ·

.  ٣ٔ ثبقس

 سك٤ٛك ثٝ ثطلطاض٢ اضسجبط ثبثطلطاض٢ فضب٢ ن٣ٕ٥ٕ ٚزٚؾشب٘ٝ ٚ دص٤طـ ث٥ٕبض          ·

 اظ ضٚ٘س ث٥ٕبض ٢    ثٝ ث٥ٕبض ،  ثٝ ضٚظ ضؾب٣٘ اضائٝ اعالفبر        ·

 . قٙٛ٘سٜ ذٛة ثٛزٖ ٞٙط٢ اؾز وٝ و٥ّس ان٣ّ ثبظ وطزٖ لفُ اضسجبط ثب ث٥ٕبض ٣ٔ ثبقس        ·



اضسجبط ثب ث٥ٕبض اٚضغا٘ؿ٣ ٚ ٕٞطا٥ٞبٖ ٢ٚ ثٝ ٔطاست ؾرششط اظ ٔطاخق٥ٗ ز٤ٍط ٣ٔ ثبقس ظ٤طا ث٥ٕبض زض قطا٤ظ ذٛث٣ 

اظ عطف٣ ٕٞطا٥ٞبٖ ث٥ٕبض ٥٘ع ثس٥ُِ ٍ٘طا٣٘ ٚ اضغطاة ، لبزض ثٝ . ٘جٛزٜ ٚ لبزض ثٝ ثطلطاض٢ اضسجبط ٥٘ع ٣ٕ٘ ثبقس 

ثطلطاض٢ اضسجبط ٔٙبؾت ٥٘ؿشٙس ِصا زض ا٤ٗ قطا٤ظ فالٜٚ ثط ضفب٤ز و٥ّٝ ٔٛاضز فٛق ثرهٛل ا٤دبز حؽ ٕٞس٣ِ ، 

. نجط ٚ ذ٤ٛكشٗ زاض٢ ، احشطاْ ٚ ٚؽ٥فٝ قٙبؾ٣ ث٥ف اظ د٥ف ٕ٘ٛز ذٛاٞس وطز

بخص بستشی بيواسستاى  -د

ٚ ا٤دبز ش٥ٙٞز ٔثجز ٚ ثسٖٚ ؾ٥ٌٛط٢ ٔغّت ثؿ٥بض  اٚضغا٘ؽ ٘حٜٛ ٔقطف٣ ا٥ِٚٝ ث٥ٕبض ثٝ ثرف اظ عطف ثرف

ث٥ٕبض ثٝ عٛض وبُٔ ثٝ دطؾشبضاٖ ثرف . ٣ٕٟٔ اؾز وٝ ٔشإؾفب٘ٝ زض اوثط ٔٛاضز دص٤طـ ث٥ٕبض ضفب٤ز ٣ٕ٘ قٛز

ٔقطف٣ قسٜ ٚ دؽ اظ ثطضؾ٣ وبُٔ ث٥ٕبض سٛؾظ دطؾشبض ثرف ، لٛا٥٘ٗ ٚ ٔمطضار زضٖٚ ثرك٣ ٚ زضٖٚ 

 ثٝ اضغطاة دٟٙب٣٘  .ٔٙكٛض حمٛق ث٥ٕبض ضا ثغٛض وبُٔ ثطا٢ ٢ٚ سٛض٥ح ز٥ٞس.ث٥ٕبضؾشب٣٘ ثٝ ث٥ٕبض ٌفشٝ ٣ٔ قٛز 

 فٛأُ ٔرطث٣ ضا وٝ ثبفث اذشالَ زض ذٛاة ٚ  .ث٥ٕبض ثس٥ُِ ٘بقٙبذشٝ ثٛزٖ ٔح٥ظ ، وبٔآل سٛخٝ زاقشٝ ثبق٥س 

ٔب٘ٙس ٥٘طٚٞب٢ ذسٔبر ، دطؾُٙ آظٔب٤كٍبٜ ،  )و٥ّٝ دطؾُٙ ٔطسجظ ثب ث٥ٕبض . آضأف ث٥ٕبض ٣ٔ قٛز ،حصف ٕ٘ب٥٤س 

.  ٥٘ع ٔٛؽف ثٝ حفؼ قإٖ ٚ ٔٙعِز ث٥ٕبضاٖ زض ٞط قطا٤ظ ٣ٔ ثبقٙس (...دطؾُٙ ضاز٤ِٛٛغ٢ ٚ 

 ٍ هَثشداضتِ استجبط ثشقشاسی دس کبفی هْبست ٍ آگبّی سٍد هی اًتظبس پشستبس اص هٌظَس ّويي ثِ

 :دّذ قشاس تَجِ هَسد سا ريل هَاسد

 .ًوبيذ ثجت ٍ اسصيبثی پزيشش، صهبى اص سا ثيوبساى استجبطی ًيبصّبی -1

 ّبی استجبطی ضيَُ ٍ ثبٍسّب صًذگی، سجک هزّت، صثبى، فشٌّگ، ثِ ثيوبس، ثب استجبط ثشقشاسی دس-2

 .ًوبيذ تَجِ ٍ گزاضتِ احتشام ثيوبس

  ثطَس...) ٍ پضضک دستَسات اًجبم پشستبسی، هشاقجت اسائِ(ثيوبس ثب استجبط ّشگًَِ حيي دس-3

 ٍ کبهل ثطَس(گيشًذُ ٍ فشستٌذُ)استجبطی پيبم تجبدل اص ٍ ًوبيذ، صحجت ثيوبس ثب ٍاضح ٍ ضوشدُ

 .گشدد هطوئي صحيح

 قبثل ثصَست کبهالً دّذ، هی اًجبم ثيوبس ثشای کِ سا هشاقجتی يب ٍ دسهبًی تطخيصی، اقذام گًَِ ّش-4

 پضضکی تخصصی ثيبى اصطالحبت اص ٍ دّذ، تَضيح  خبًَادُ/ثيوبس ثشای سبدُ ثسيبس صثبى ثِ ٍ دسک

 .ًوبيذ خَدداسی

 .ًوبيذ ساحفظ ثيوبس حشين ٍ گشفتِ، ًظش دس سا ثيوبس قلوشٍ ٍ هشص ٍ حذ ثيوبس، ثب استجبط ثشقشاسی دس-5

 اطالعبت افطبی اص ٍ ثَدُ، آگبُ ثيوبس ثِ هشثَط اطالعبت هبًذى هحشهبًِ اّويت ثِ-6

 .کٌذ خَدداسی ثيوبس خصَصی

دسهبًی  تين افشاد ٍ ّوکبساى ثب ثيوبس، ثب هشاقجتی استجبط هحذٍدُ هَسد دس تشديذ ٌّگبم دس-7

 .ًوبيذ هطَست



 فشاّن ضذُ ثيوبس ثشای ثيوبسستبًی، خذهبت ثِ دستشسی دس تسبٍی ٍ عذالت کِ يبثذ اطويٌبى-8

 .است

 پشستبسی اطويٌبى ّبی هشاقجت ٍ دسهبًی خذهبت ثِ صثبى، فبسسی غيش ثيوبساى کبفی دستشسی اص-9

 .يبثذ

 ثِ خذهبت ثيٌبيی، يب ضٌَايی هطکالت جولِ اص خبظ، هطکالت ثب ثيوبساى کبفی دستشسی اص-10

 .ًوبيذ حبصل اطويٌبى  هشاقجتی/دسهبًی ًيبص هَسد

 .ثبضذ داضتِ ثيوبس ّبی خَاستِ ٍ ضکبيبت ثِ ای، عبدالًِ ٍ ٌّگبم ثِ کبفی، تَجِ-11

 ٍ صحيح، هٌبست استجبطی سٍش ثيوبس، استجبطی هطکالت ٍ ًبسبصگبساًِ ّبی سفتبس ثب ثشخَسد دس-12

 .ًوبيذ اتخبر سا هَثشی

 ّبی دستَسالعول ٍ سيبستْب ثِ ثيوبس، ثب دسهبًی هَثش استجبط ثشقشاسی ضوي-13

 .ثبضذ هتعْذ (ثيوبسستبًی)سبصهبًی

 ظ٘د٥طٜ اضسجبط قسٜ ٚ زض ٘ش٥دٝ ثبفث لغـ اضسجبط ٚ فسْ افشٕبز فطز ثٝ دطؾشبض ٚ  ضفشبضٞب٣٤ وٝ ثبفث اذشالَ زض

لٛر لّت زازٖ ث٥دب ، دبؾرٟب٢ سىطاض٢ ٚ و٥ّكٝ ا٢ ، ذهٛٔز ، سح٥ُٕ اضظقٟب٢ : س٥ٓ زضٔبٖ ذٛاٞس قس قبُٔ

. ذٛز ثٝ ث٥ٕبض ، ٘ه٥حز وطزٖ ، وٙدىب٢ٚ ، سحم٥ط وطزٖ ٚ عطز وطزٖ ثٝ نٛضر وال٣ٔ ٚ غ٥ط وال٣ٔ اؾز

 ، ٘ش٥دٝ زض د٥كطفز ٞط  ضاٞىبضٞب٢ ثٟجٛز اضسجبط ، ٟ٘بز٤ٙٝ وطزٖ فطًٞٙ اضسجبط ٚ ٘حٜٛ سس٤ٚٗ اخطا٢ ا٤ٗ ثط٘بٔٝ

.  چٝ ث٥كشط و٥ف٥ز ٔطالجز ث٥ٕبض ذٛاٞس زاقز

 آٔٛظـ سرهه٣ اضسجبط ثب ث٥ٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ خٟز دطؾُٙ زضٔب٣٘ اظ عط٤ك ثطٌعاض٢ ؾ٥ٕٙبض ، دبُ٘ ،         ·

. ف٥ّٕٟب٢ آٔٛظق٣ ٚ خعٚار ٔطثٛعٝ ا٘دبْ ٥ٌطز

 سإو٥س ثط ا٥ٕٞز ٔجحث اضسجبط ثٝ فٙٛاٖ ٤ه و٥ّس ان٣ّ زض چه ٥ِؿشٟب ، ٌب٤س ال٤ٟٙب ٚ ٤ب ؾ٥بؾز         ·

. ٌصاض٤ٟب٢ و٣ّ ث٥ٕبضؾشبٖ ِحبػ ٌطزز

.  سإو٥س ثط اضسجبط ثٝ فٙٛاٖ ٤ى٣ اظ آ٤شٓ ٞب٢ اضظق٥بث٣ دطؾُٙ ٔٙؾٛض ٌطزز        ·

 ٘ؾبضر زل٥ك سط ٔؿئٛالٖ ثرف ٚ ؾٛدطٚا٤عض ٞب٢ ٔحشطْ زض ٔٛضز اؾشفبزٜ ف٣ّٕ انَٛ اضسجبط سٛؾظ         ·

. دطؾُٙ ثب ث٥ٕبض ٚ ٕٞطاٞبٖ ث٥ٕبض نٛضر دص٤طز



ٔٙبؾت وٝ ٘كب٘سٞسٜ ٘بْ ، ٘بْ ذب٘ٛاز٣ٌ ٚ ؾٕز  (اس٥ىز) اؾشفبزٜ اِعا٣ٔ اظ وبضر ٞب٢ قٙبؾب٣٤ خ٥ج٣        ·

ٔقطف٣ ذٛز ثٝ ث٥ٕبض ثٝ فٙٛاٖ فض٢ٛ . فطز ٣ٔ ثبقس ، ثٝ فٙٛاٖ ٤ى٣ اظ ضاٞىبضٞب٢ اضسجبط ا٥ِٚٝ قٙبذشٝ قسٜ اؾز

. اظ س٥ٓ زضٔبٖ ثب٤ؿش٣ لجُ اظ قطٚؿ ٞطٌٛ٘ٝ الساْ زضٔب٣٘ ، ا٘دبْ دص٤طز

 ، وٝ ٔكرهبر   س٥ٟٝ دٕفّز آٔٛظق٣ زض ٔٛضز ث٥ٕبضؾشبٖ ٚ ٞط ثرف ثٝ نٛضر خساٌب٘ٝ ٚ اذشهبن٣        ·

. ثرف ٚ لؿٕز ٞب٢ ٔرشّف آٖ ضا ثطا٢ آٌب٣ٞ ث٥ٕبض سٛض٥ح زازٜ ثبقس

 اؾشفبزٜ اظ آٔٛظقٟب٢ ٌط٣ٞٚ ثطا٢ ث٥ٕبضاٖ ثب حبَ ف٣ٕٔٛ ثٟشط ٚ ث٥ٕبضا٣٘ وٝ اظ ٘ؾط ث٥ٕبض٢ زض ٤ه         ·

. زؾشٝ ثٙس٢ لطاض ٣ٔ ٥ٌط٘س

 س٥ٟٝ وبضسٟب٢ سه٤ٛط٢ خٟز ثطلطاض٢ اضسجبط ثب ث٥ٕبضا٣٘ وٝ اظ ٘ؾط قٙٛا٣٤ ، ٤ٌٛب٣٤ زچبض ٔكىُ ثٛزٜ ٤ب         ·

  ٔثبَ ث٥ٕبض ا٤ٙشٛثٝ قسٜ سحز زضٔبٖ ثب ). ث٥ٕبض ثٝ ٞط ز٥ُِ لبزض ثٝ ثطلطاض٢ اضسجبط ثٝ نٛضر ٤ٌٛب ٣ٕ٘ ثبقس

 (زؾشٍبٜ ٚ٘ش٥السٛض

 س صحيح دس هحل صحيح بذى بيواسجاًجام پشٍسي. 4

ثٝ عٛض ٤ٚػٜ زض اسبق فُٕ ثؿ٥بض ثب ا٥ٕٞز  اخطا٢ زؾشٛضاِقُٕ ث٥ٕبض نح٥ح ،ٔحُ نح٥ح ،دطٚؾ٥دط نح٥ح

ِصا ٕٞعٔبٖ ثب اخطا٢ دطٚسىُ ٔصوٛضزض ثرف ٞب٢ ٔرشّف زضٔب٣٘ ٚ اسبق فُٕ ضفب٤ز چه ٥ِؿز . اؾز

 .خطاح٣ ا٤ٕٗ زض اسبق فُٕ اِعا٣ٔ اؾز

دٙح ٔطحّٝ و٥ّس٢ سحز « ث٥ٕبضنح٥ح، ٔحُ نح٥ح، دطٚؾ٥دط نح٥ح»زض سس٤ٚٗ ذظ ٔك٣ ٚ دطٚسىُ 

 :زض ٘ؾط ٌطفشٝ قسٜ ،وٝ ثٝ عٛض ٔرشهط ثٝ قطح ش٤ُ اؾز« دٙح ٌبْ»فٙٛاٖ 

 : اطويٌاى اص اخز سضايت آگاّاًِ هعتبش–گام اٍل 

ٞسف اظ اذص ضضب٤ز آٌبٞب٘ٝ، وؿت ٔدٛظ خٟز ا٘دبْ ٔساذالر عج٣ ٚ خطاح٣، ٚ افالْ ذغطار 

 .خؿٕب٣٘ ثٝ ث٥ٕبض ٣ٔ ثبقس

ثٝ فٙٛاٖ ٤ه ذظ ٔك٣؛ ا٘دبْ افٕبَ خطاح٣، عج٣، ث٥ٟٛق٣، ضاز٤ِٛٛغ٢ ٚ دطٚؾٝ ٞب٢ ا٘ىِٛٛغ٢، ثسٖٚ 

ٔكطٚط ثط آ٘ىٝ ضضب٤ز زٞٙسٜ نالح٥ز الظْ ضا خٟز اذص . اذص ضضب٤ز آٌبٞب٘ٝ غ٥طٕٔىٗ ٣ٔ ثبقس

 .ضضب٤ز زاضا ثبقس

وؿت ضضب٤ز اظ ث٥ٕبض ثٝ ٔٙؾٛض ا٘دبْ ٔساذالر زضٔب٣٘ ٔٛضز ٥٘بظ خعء ٘ىبر ان٣ّ ٚ ضطٚض٢ زض ؾ٥ؿشٓ 

 .ٞب٢ اضظ٤بث٣ ؾالٔز ٣ٔ ثبقس

 .الظْ ٣ٔ ثبقس– ل٥ٔٛ٥ز –زض نٛضر ٘بسٛا٣٘ ث٥ٕبض خٟز اذص ضضب٤ز، ٚخٛز حىٓ ٤ب زؾشٛض لضب٣٤ 



ِصا اِعا٣ٔ اؾز وٝ فطْ ضضب٤ز آٌبٞب٘ٝ ٚ ذظ ٔك٣ وبُٔ آٖ زض ٚاحسٞب٢ زضٔب٣٘ ٔٛخٛز ٚ زض زؾشطؼ 

 .و٥ّٝ ٢ وبزض زضٔب٣٘ لطاض ٥ٌطز

 : ت أييذ َّيت بيواس–گام دٍم 

ث٥ٕبض خعء ال٤ٙفه ٚ خسا٣٤ ٘بدص٤ط س٣ٕ٥ اؾز وٝ آٖ س٥ٓ ٔشقٟس ثٝ ضؾ٥س٣ٌ ثٝ فطآ٤ٙسٞب٢ زضٔب٣٘ اٚ 

 .٣ٔ ثبقس

اظ ظٔب٣٘ وٝ ث٥ٕبض ثطا٢ زضٔبٖ ٚ ٤ب ا٘دبْ دطٚؾ٥دط٢ آٔبزٜ ٣ٔ قٛز،  زض ٥ٌط ا٥ِٚٗ ٔطاحُ فطآ٤ٙس دٙح 

 .٥ٍٔطزز« ث٥ٕبضنح٥ح، ٔحُ نح٥ح، دطٚؾ٥دط نح٥ح»ٌب١٘ 

لجُ اظ اخطا٢ ٞط ٌٛ٘ٝ زاٚض٢ ٔاثط ثط ٚضق٥ز قٙبذش٣ ث٥ٕبض، ٤ى٣ اظ افضبء س٥ٓ زضٔب٣٘ ٔٛؽف اؾز وٝ 

٤ٛٞز ث٥ٕبض ضا زل٥مبً قٙبؾب٣٤ ٕ٘ٛزٜ سب ثب عطح دطؾف ٞب٢ ش٤ُ اظ ث٥ٕبض، فطآ٤ٙس قٙبؾب٣٤ نح٥ح ث٥ٕبض 

 .ثٝ ٘حٛ احؿٗ نٛضر ٥ٌطز

 :ايي پشسص ّب ضبهل

 الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ا٤ٗ ٔٛضز ثب٤ؿش٣ اظ ث٥ٕبض دطؾ٥سٜ قٛز ٘ٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ) ًبم کبهل ثيوبس ٍ تبسيخ تَلذ

 (.ا٢ ثبقس وٝ ث٥ٕبض سإ٥٤س ٕ٘ب٤س

 ًَُع دسهبى يب پشٍسيجش طشاحی ضذ. 

 هَسد ًظشداليل اًجبم سٍش دسهبى يب پشٍسيجش  

 ًطبى دادى قسوت ٍ هحل عول يب پشٍسيجش 

دطؾشبض ثب٤ؿش٣ دبؾد ٞب٢ ث٥ٕبض ضا ثب ٔكرهبر زؾشجٙس قٙبؾب٣٤، فطْ ضضب٤ز آٌبٞب٘ٝ ٚ ؾب٤ط اعالفبر ٔٛخٛز زض 

 .دطٚ٘س٠ دعقى٣ اٚ ٔغبثمز زٞس

زضنٛضس٣ وٝ ث٥ٕبض اظ ثرك٣ ثٝ ثرف ز٤ٍط ٔٙشمُ ٣ٔ قٛز ٚ ثٝ سٟٙب٣٤ ٤ب زض ٔق٥ز ٕٞطاٜ ، لبزض ثٝ قطوز زض 

ٔطاحُ ا٘شمبَ ٣ٕ٘ ثبقس ، دطؾشبض ثرف ٔمهس ٔٛؽف اؾز وٝ ث٥ٕبض ضا ثٝ عٛض وبُٔ سح٤ُٛ ٌطفشٝ ٚ اٚ ضا زض 

 .سٕب٣ٔ دطٚؾ٥دطٞب ٕٞطا٣ٞ ٕ٘ب٤س

زض نٛضر ٘بسٛا٣٘ ث٥ٕبض ثٝ قطوز زض دطٚؾٝ ٞب٢ ٔٛضز ثطضؾ٣ ثٝ ز٥ُِ فسْ ؽطف٥ز فهج٣ ٚ ٤ب ثٝ فّز ٔٛا٘ـ 

ظثب٣٘، فطز ٔٙبؾت ز٤ٍط ٚ ٤ب ٔهبحجٝ ٌط ثب نالح٥ز، ثب٤ؿش٣ دبؾد ٢ٌٛ ؾئٛاالر س٥ٓ زضٔبٖ زض ذهٛل 

وٝ زض ا٤ٗ ذهٛل، خعئ٥بر ٌفشٍٛ ٚ ٘بْ قطوز وٙٙسٌبٖ، ثب٤ؿش٣ زض دطٚ٘سٜ ٢ دعقى٣ .قٙبؾب٣٤ ث٥ٕبض ثبقس

 .ث٥ٕبض ثجز قٛز

، اظ زؾشجٙس (اظ لج٥ُ ث٥ٕبضاٖ ز٤ب٥ِع٢ ٚ ٤ب ث٥ٕبضاٖ سحز ق٣ٕ٥ زضٔب٣٘  ) ثؿ٥بض٢ اظ ث٥ٕبضاٖ ٔعٔٗ "ٌبٞب

قٙبؾب٣٤ اؾشفبزٜ ٣ٕ٘ وٙٙس ٚ ٣ٕ٘ سٛاٖ اظ ا٤ٗ عط٤ك لجُ اظ ا٘دبْ دطٚؾ٥دط ٤ٛٞز ث٥ٕبضضا ٔٛضز قٙبؾب٣٤ لطاض 

وٝ ثؿ٥بض٢ اظ ا٤ٗ ث٥ٕبضاٖ ٕٔىٗ اؾز زض عَٛ ٔسر ثؿشط٢ ، فالٜٚ ثط ٔكىُ ان٣ّ ظ٥ٔٙٝ ا٢ "ذهٛنب.زاز

 .ٞٓ لطاض ٥ٌط٘س...   ٚ  ، B.M.A: سحز چٙس٤ٗ دطٚؾ٥دط سٟبخ٣ٕ ز٤ٍط اظ خّٕٝ.



ذهٛنبً زض ظٔب٣٘ وٝ . ِصا اسربش سساث٥ط٢ ثٝ ٔٙؾٛض اع٥ٕٙبٖ اظ قٙبؾب٣٤ نح٥ح  ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ث٥ٕبضاٖ، اِعا٣ٔ اؾز

ث٥ٕبض لبزض ثٝ ث٥بٖ ٘بْ ذ٤ٛف ٘جٛزٜ ٚ ٤ب لبزض ثٝ زضن ظثبٖ ٚ ثطلطاض٢ اضسجبط ٔٙبؾت زض ذهٛل آ٘چٝ ض٢ٚ زازٜ 

 .اؾز، ٣ٕ٘ ثبقس

 :عالهت گزاسی هحل عول جشاحي يا پشٍسيجش تْاجوي- گام سَم

ٔحُ فُٕ خطاح٣ ٤ب دطٚؾ٥دط سٟبخ٣ٕ ثب٤ؿش٣ ثٝ نٛضر وبٔالً ٔغّٛة سٛؾظ فطزا٘دبْ زٞٙس٠ دطٚؾ٥دط ٚ ٤ب 

 .سٛؾظ خطاح، ٘كب٘ٝ ٌصاض٢ قٛز

زض ٞط نٛضر ا٤ٗ .  ٚاٌصاض ٕ٘ب٤س– ثٙبثٝ نالحس٤س –ؾبظٔبٖ ٕٔىٗ اؾز ا٤ٗ ٚؽ٥فٝ ضا ثٝ فطز ثبنالح٥ز ز٤ٍط٢ 

فطز ثب٤ؿش٣ فالٜٚ ثط سقٟس وبض٢ ،وبٔالً زض ظ١ٙ٥ٔ ث٥ٕبض٢ ٤ب دطٚؾ٥دط ٔٛضز ٘ؾط اظ اعالفبر ٚ آٌب٣ٞ وبف٣ 

 ثطذٛضزاض ثبقس 

اٌط فطز ٔٛضز ٘ؾط، زض ٞط ظٔب٣٘ احؿبؼ ٕ٘ب٤س وٝ زض ذهٛل ٔحُ فُٕ ٤ب ؾٕز فُٕ زچبض اثٟبْ ٚ ٤ب اقشجبٜ 

ٌطز٤سٜ ٚ ٤ب سدطث١الظْ خٟز سمجُ ا٤ٗ ٚؽ٥فٝ ضا ٘ساضز، ثب٤ؿش٣ فٛضاً خطاح ٚ ٤ب فطز ا٘دبْ زٞٙس٠دطٚؾ٥دط ضا ٔغّـ 

 .زض ٞط نٛضر ٘جب٤ؿش٣ ٥ٞچ ثحطا٣٘ ث٥ٕبض ضا سٟس٤س وٙس، حش٣ اٌط ثطٚظ ٥ٞچ اقشجب٣ٞ ٞٓ ثبثز ٘كسٜ ثبقس. ٕ٘ب٤س

زض ٔٛاضز٢ وٝ ث٥ٕبض اظ ا٘دبْ فالٔز ٌصاض٢ أشٙبؿ ٣ٔ ٚضظز، فالٜٚ ثط ثجز ٌعاضـ زض دطٚ٘س٠ دعقى٣ ث٥ٕبض ٚ 

دعقه ٔؿئَٛ ث٥ٕبض ثب٤س ٔغٕئٗ . ٌعاضـ دطؾشبض٢ چه ٥ِؿز خطاح٣ ا٤ٕٗ ٥٘ع سٛؾظ س٥ٓ خطاح٣ سى٥ُٕ قٛز

قٛز وٝ ٔحُ فُٕ خطاح٣ ٤ب دطٚؾ٥دط سٟبخ٣ٕ ثٝ زضؾش٣ قٙبؾب٣٤ ٚ فالٔز ٌصاض٢ قسٜ ٚ فُٕ خطاح٣ ٤ب 

 .دطٚؾ٥دط سٟبخ٣ٕ زض ٔحُ ٚ ؾٕز زضؾز ا٘دبْ ٣ٔ ٌطزز

ٚاٌصاض ٕ٘ب٤س أىبٖ ثطٚظ اقشجبٜ زض (ضظ٤س٘ز اضقس)زض نٛضس٣ وٝ دعقه ٔؿئَٛ ا٤ٗ ٚؽ٥فٝ ضا ثٝ قرم ز٤ٍط٢ 

 . سق٥٥ٗ ٔحُ نح٥ح فُٕ خطاح٣ ٤ب دطٚؾ٥دط سٟبخ٣ٕ لبثُ د٥ف ث٣ٙ٥ اؾز 

 :فشآيٌذّا ی هشتبط با عالهت گزاسی هحل عول 

زض ظٔبٖ فالٔز ٌصاض٢ ٔحُ فُٕ خطاح٣ ٤ب دطٚؾ٥دط زضٔب٣٘، ثٝ ٔٙؾٛض اع٥ٕٙبٖ اظ فسْ آؾ٥ت ثٝ ث٥ٕبض سٛخٝ 

: ثٝ ضاٞىبض ٞب٢ ش٤ُ اِعا٥ٔؿز  

  ٖٛ٤ب ٔحُ خب٤ٍصاض٢ ٚؾ٥ّٝ ثب٤ؿش٣ ثٝ عٛض وبٔالً قفبف ٘كب٘ٝ  (ذظ فُٕ  )ٔحُ ٔٛضز ٘ؾط ا٘ؿع٤ع٤ ٚ

 .ٌصاض٢ قٛز

  زض نٛضر ٚخٛز چٙس٤ٗ فُٕ ٤ب چٙس٤ٗ دطٚؾ٥دط، ٔىبٖ ٞط وساْ ثب٤ؿش٣ ثٝ نٛضر خساٌب٘ٝ فالٔز

 . ٔحُ ٞب٢ غ٥ط دطٚؾ٥دط فالٔز ٌصاض٢ ٘كٛ٘س. ٌصاض٢ قٛز



  ٝ٘اظ لج٥ُ اٍ٘كشبٖ، ٔچ ٞب، خطاحبر  )ٕٞٝ ٢ ؾغٛح زض٥ٌط اظ خّٕٝ ؾغٛح خب٘ج٣؛ ؾبذشبض ٞب٢ چٙسٌب

 .ثب٤ؿش٣ ثٝ عٛض ٚاضح فالٔز ٌصاض٢ قٛ٘س( اظ لج٥ُ عٙبة ٘ربف٣ ) ٚ ٤ب ؾغٛح چٙسٌب٘ٝ  (

  ُٕفالٔز ٌصاض٢ ثب٤س لبثُ ضئ٤ز ٚ ٔب٘سٌبض ثبقس ثٝ عٛض٢ وٝ زض ٍٞٙبْ آٔبزٜ ؾبظ٢ ث٥ٕبض ثطا٢ ا٘دبْ ف

فالٔز ٌصاض٢ ثب٤ؿش٣، .  ٞٓ چٙبٖ لبثُ ضئ٤ز ثٕب٘س– ٚ زض ظٔبٖ دٛقب٘سٖ  ٔحُ فُٕ 

 .غ٥ط لبثُ دبن قسٖ نٛضر ٥ٌطز (ٔبضوط)ثب ٤ه فالٔز ٌصاض

  ٖفالٔز ٌصاض٢ ٔحُ فُٕ ثب٤س ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ثبقس وٝ حش٣ زض ٍٞٙبْ سغ٥٥ط دٛظ٤كٗ ث٥ٕبض ٚ ٤ب چطذ٥س

 .٢ٚ ثٝ ض٢ٚ قىٓ ، ٞٓ چٙبٖ ثطا٢ و٥ّٝ ٢ افضبء س٥ٓ زضٔب٣٘ لبثُ ضئ٤ز ثبقس

 فالٔز ٌصاض٢ ثب٤س زض ظٔبٖ ث٥ساض٢ ث٥ٕبض ٚ لجُ اظ ا٘شمبَ ٢ٚ ثٝ اسبق فُٕ نٛضر ٥ٌطز . 

 خع زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؿ٣، ٘جب٤ؿش٣ ث٥ٕبض ثسٖٚ فالٔز ٌصاض٢ ٚاضز اسبق فُٕ قٛز. 

  ُٕثٝ عٛض وبُٔ زض ٕٞٝ ٢ اؾٙبز ث٥ٕبض ضطٚض٢ اؾز (ضاؾز ٤ب چخ  )٘ٛقشٗ ؾٕز ف. 

  ٚ ٜ٢ فالئٓ اذشهبض٢ لبثُ اؾشفبزٜ ٚ ٥٘ع ضٚـ فالٔز ٌصاض٢  ثب٤س ثٝ سإ٥٤س ٔطوع زضٔب٣٘ ضؾ٥س ٕٝٞ

 .ؾذؽ اعالؿ ضؾب٣٘ قٛز

  ٚ ٜزض ٚاحس ٞب٢ سه٤ٛط ثطزاض٢، افضبء س٥ٓ زضٔب٣٘ ٔٛؽفٙس وٝ سهب٤ٚط ضا ثٝ عٛض وبُٔ ٥ِجُ ٌصاض٢ ٕ٘ٛز

 .نح٥ح ثٝ ث٥ٕبض نح٥ح ٔغٕئٗ قٛ٘س (ٌطاف٣)اظ اضائ١ سه٤ٛط

  ،زضنٛضس٣ وٝ اعالفبر سه٤ٛط ثطزاض٢ خٟز سق٥٥ٗ ٔحُ فالٔز ٌصاض٢ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٣ٔ ٥ٌطز

 . ث٥ٕبضنح٥ح ٣ٔ ثبقٙس–افضبء س٥ٓ زضٔبٖ ٔٛؽف ثٝ سإ٥٤س نحز سه٤ٛط نح٥ح 

  ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف ثطٚظ ففٛ٘ز ٞب٢ ٔىشؿج١ ث٥ٕبضؾشب٣٘ اظ لج٥ُ اؾشبف٥ّٛوٛن آضئٛؼ ٔمبْٚ ثٝ ٔش٣

. اؾشفبزٜ قٛز (زض نٛضر أىبٖ  )ؾ٥ّ٥ٗ، سٛن٥ٝ ٣ٔ قٛز وٝ اظ ٔبضوطٞب٢ فالٔز ٌصاض٢ ٤ىجبض ٔهطف 

ثقس اظ ا٘دبْ ض١٤ٚ فالٔز ٌصاض٢ ثٝ نٛضر ٔٙبؾت، ٔطاست زض دطٚ٘سٜ دعقى٣ ث٥ٕبض ثجز ٌطز٤سٜ ٚ ٔؿشٙس 

 .قٛز

: هَاسد استثٌاء جْت عالهت گزاسی هحل عول يا اًجام پشٍسيجش

 ٔثُ . ٔٛاضز٢ وٝ ٔحُ لطاض زازٖ ؾٛ٘س ٤ب ٚؾ٥ّٝ اظ لجُ ٔكرم ٘كسٜ اؾز: 

 (اد٥سٚضاَ ٤ب اؾذب٥٘بَ )وبسشط٤عاؾ٥ٖٛ لّج٣، ث٣ حؿ٣ ٚ ث٥ٟٛق٣  )

  اظ لج٥ُ دطٚؾ٥دطٞب٢ ا٘دبْ قسٜ ثطض٢ٚ اضٌبٖ ٞب٢ ذظ ٚؾظ  : 

  (٘ٛاح٣  )

دس ايي هَسد يک استثٌبء ٍجَد داسد ٍ آى تعييي سطح طٌبة ًخبعی دس هَاسد ًيبص ثِ عول 

 .جشاحی است کِ حتوبً ثبيستی عالهت گزاسی صَست گيشد

 ٔٛاضز آ٘سٚؾىٛد٣ ٤ب دطٚؾ٥دطٞب٣٤ وٝ اظ عط٤ك زٞبٖ ٤ب آ٘ٛؼ ا٘دبْ ٣ٔ قٛ٘س. 

  ُالدبضٚؾىٛد٣، الدبضٚس٣ٔٛ ٤ب اٚضسطٚس٣ٔٛ(ثطـ ؾعاض٤ٗ ) : ٔٛاضز ٔٙفطز اظ لج٥ ،. 



 (ز٘ساٖ : ٔثُ  ). زض ٔٛاضز٢ وٝ ٔحُ دطٚؾ٥دط لبثُ فالٔز ٌصاض٢ ٘جبقس 

  زض ٌطاف٣ ٞب ٚ ٤ب ز٤ٍط اؾىٗ ٞب٢ ث٥ٕبض سب حس أىبٖ ثب٤ؿش٣ ٔحُ ا٘دبْ ٌطاف٣ فالٔز ٌصاض٢ قٛز

ٚ زض غ٥ط ا٤ٗ نٛضر، ٤ه ز٤بٌطاْ وبٔالً ٚاضح وٝ ٘كبٍ٘ط ٔحُ ٚ ؾٕز ا٘دبْ سه٤ٛط ثطزاض٢ اؾز، 

 .ثب٤ؿش٣ س٥ٟٝ قسٜ ٚ زض دطٚ٘سٜ ٢ دعقى٣ ث٥ٕبض ثجز ٌطزز

 زض وٛزوبٖ ٘بضؼ وٝ ا٘دبْ فالٔز ٌصاض٢ ٣ٔ سٛا٘س ٔٙدط ثٝ سش٢ٛ زائ٣ٕ قٛز. 

  (ٔحُ ا٘دبْ خطاح٣ )زض ٔٛاضز٢ وٝ ٔحُ ا٘دبْ دطٚؾ٥دط، ٔحُ ان٣ّ سطٚٔب ثبقس 

  دطٚؾ٥دطٞب٢ ضاز٤ِٛٛغ٤ى٣، : اظ لج٥ُ )زض ظٔبٖ ا٘دبْ دطٚؾ٥دطٞب٢ سه٤ٛطثطزاض٢ زاذ٣ّ ، 

 (اؾشط٤ٛسبوؿ٣

 زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؿ٣ ٥٘بظ ثٝ فُٕ خطاح٣. 

ا٘دبْ فالٔز ٌصاض٢ زض ذهٛل آٔبزٜ ؾبظ٢ ث٥ٕبضاٖ وب٘س٤س خطاح٣ چكٓ، سإو٥س ٤ٚػٜ نٛضر ٌطفشٝ 

.اؾز  

زض ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاضز حش٣ االٔىبٖ ثب٤ؿش٣ چكٓ ٔٛضز٘ؾط زض ثرف سٛؾظ ٔشرهم چكٓ فالٔز ٌصاض٢ 

.قٛز  

ثٝ عٛضوبُٔ زض فطْ  (ضاؾز ٤ب چخ  )ثجز ٘ٛؿ دطٚؾ٥دط ٚ ؾٕز نح٥ح ٔحُ فُٕ  چكٓ ٞب٢ خطاح٣ ٔٛضز زض

.ضضب٤ز ث٥ٕبض ٚ ثطٌٝ ٌعاضـ لجُ اظ فُٕ ٚ ٞٓ چ٥ٙٗ فالٔز ٌصاض٢ ٔحُ فُٕ، اِعا٣ٔ اؾز  

باصبيٌي، تأييذ ًْايي ٍ صحِ  بِ هٌظَس )  بشسسي ًْايي بيواس دس هحل اًجام پشٍسيجش يا دس اتاق عول– چْاسم گام

  (گزاسی پيص اص عول 

خطاح،  ٔشرهم : قبُٔ  ) زض٥ٌط – س٥ٓ خطاح٣ – زضٔب٣٘ س٥ٓ افضبء ٕٞٝ فُٕ اسبق ثٝ ث٥ٕبض ٚضٚز ثب ظٔبٖ ٞٓ

 .ثب٤ؿش٣ زض ثطضؾ٣ ٟ٘ب٣٤ ث٥ٕبض ثٝ عٛض فقبَ قطوز ٕ٘ب٤ٙس (زؾش٥بضاٖ ٚ دطؾشبض  ث٥ٟٛق٣،

 .اؾز زضٔبٖ س٥ٓ افضبء ٕٞٝ ث٥ٗ فقبَ اضسجبط ٥ٔعاٖ ثٝ ٚاثؿشٝ  وبٔالً ث٥ٕبض ثطضؾ٣ زضفطآ٤ٙس ٔٛفم٥ز

ا٤ٗ ٔطحّٝ ثطضؾ٣ ٕٔىٗ اؾز لجُ ٚ ٤ب ثقس اظ ث٣ ٞٛق٣ ث٥ٕبض  ث٥ٕبضؾشبٖ، قسٜ سقط٤ف ٔك٣ ذظ ثطاؾبؼ

 .نٛضر ٥ٌطز

 : ی هَسد بشسسي دس ايي صهيٌِفشآيٌذّا

ثٝ ا٘دبْ دطٚؾ٥دط، ٕٞٝ افضبء س٥ٓ زضٔب٣٘ ثب٤ؿش٣ زض ثطضؾ٣ ٟ٘ب٣٤ ث٥ٕبضقطوز ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ نٛضر  قطٚؿ اظ لجُ

 .ٔؿشمُ اظ ٞٓ آ٤شٓ ٞب٢ ظ٤ط ضا ثطضؾ٣ ٕ٘ب٤ٙس

 ثطضؾ٣ حضٛض ث٥ٕبض نح٥ح زض ٔحُ ا٘دبْ دطٚؾ٥دط 



  (عطاح٣ قسٜ  )ثطضؾ٣ نحز ٘ٛؿ دطٚؾ٥دط زض حبَ اخطا 

 فالٔز ٌصاض٢ ٔحُ نح٥ح ا٘دبْ دطٚؾ٥دط. 

 زض زؾشطؼ ثٛزٖ دطٚسعٞب٢ نح٥ح ٚ ٤ب ٞط سد٥ٟع ٤ٚػٜ ٢ ز٤ٍط. 

 .ثطضؾ٣ ٟ٘ب٣٤، ثب٤ؿش٣ زض ٔحُ ا٘دبْ دطٚؾ٥دط ٚ ثالفبنّٝ لجُ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ الساْ ثٝ ا٘دبْ دطٚؾ٥دط نٛضر ٥ٌطز

ٔطاحُ ا٘دبْ ثطضؾ٣ ٚ ٘ش٥دٝ آٖ ثٝ نٛضر ٔؿشٙس، ثجز قسٜ ٚ ٤ه ٘ؿرٝ اظ آٖ زض دطٚ٘س٠ دعقى٣ ث٥ٕبض 

 .ٍٟ٘ساض٢ ٣ٔ ٌطزز

    اطويٌاى اص هَجَد بَدى، صحيح بَدى ٍ دس دستشس بَدى توام هذاسن ٍ گشافي ّای تطخيصي هشتبط–گام پٌجن 

ذغبٞب٢ دعقى٣ ٘بق٣ اظ ٘مم زض ٔؿشٙس ؾبظ٢ ٚ ٤ب ٘بزضؾز ثٛزٖ ٥ِجُ ٌصاض٢ ض٢ٚ سهب٤ٚط سكر٥ه٣، ٤ه 

 .ٚالق٥ز ٔربعطٜ آ٥ٔع زض قٙبؾب٣٤ ث٥ٕبض نح٥ح ٣ٔ ثبقس

 :فشآيٌذ ّای هَسد بشسسي دس صهاى تأييذ هحل اًجام پشٍسيجش اص طشيك يافتِ ّای تصَيش بشداسی 

  ُ٘فط ٤ب ث٥كشط اظ افضبء  س٥ٓ زضٔب٣٘، لجُ اظ قطٚؿ ثٝ ا٘دبْ دطٚؾ٥دط، اظ ٚخٛز ا٤ٗ ٤بفشٝ ٞب 2حسال 

 .ٔغٕئٗ قٛ٘س

  اؾٙبز ٔطثٛعٝ اظ لج٥ُ؛ ٌطاف٣ ٞب، ٌعاضقبر سه٤ٛطثطزاض٢، ٌعاضقبر دبسِٛٛغ٢ ٚ ز٤ٍط ٔٛاضز و٥ٙ٥ّه ٕٝٞ

 .ضا ثب زلز ثطضؾ٣ ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ نحز ٥ِجُ ٌصاض٢ آٖ ٞب ٔغٕئٗ قٛ٘س

 ٌعاضـ نح٥ح اع٥ٕٙبٖ ٤بثٙس- اظ نحز ث٥ٕبض نح٥ح. 

ثقس اظ سإ٥٤س نحز ٌطاف٣ ٞب ٚ ؾب٤ط ٌعاضقبر، ٔٛاضز ثٝ نٛضر ٔؿشٙس زض دطٚ٘سٜ دعقى٣ ث٥ٕبض ثجز 

 .ٌطزز

زض نٛضر ثطٚظ اذشالف ٚ ٤ب فسْ سٛافك زض قٙبؾب٣٤ ث٥ٕبض، ا٘دبْ دطٚؾ٥دط سب ظٔبٖ ضفـ ٔكىُ، ثب٤ؿش٣ 

ٚ زض نٛضر نسٚض ٔدٛظ . ا٤ٗ سه٥ٕٓ ثٝ ٥ٔعاٖ اٚضغا٘ؿ٣ ثٛزٖ دطٚؾ٥دط ثؿش٣ٍ زاضز. ثٝ سق٤ٛك افشس

خٟز ا٘دبْ دطٚؾ٥دط، حش٣ ثب ٚخٛز اذشالف ٘ؾط زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؿ٣، ٔطاست ثب٤س زض دطٚ٘سٜ دعقى٣ ث٥ٕبض 

 .ثجز قسٜ ٚ ٌعاضـ ٌطزز

 کٌتشل غلظت هحلَل ّای الکتشٍليت.5 

ثطا٢ )٤ه ٔؿئّٝ ٔشساَٚ وٝ زضٔٛضز ا٣ٕٙ٤ زاضٚٞب اظ آٖ شوط ٣ٔ قٛز ، سٛظ٤ـ ؾ٢ٟٛ اِىشط٥ِٚشٟب اؾز

زضنس ٤بث٥كشط ٚؾِٛفبر 9 ٤بث٥كشط؛فؿفبر دشبؾ٥ٓ ؛ؾس٤ٓ وّطا٤سثبغّؾز 2meq/mlدشبؾ٥ٓ وّطا٤سثبغّؾز :ٔثبَ

خٟز خ٥ٌّٛط٢ اظذغب ٞب ذهٛنبٌ ٔٛالـ ثىبض٥ٌط٢ ٥٘ط٢ٚ ا٘ؿب٣٘ اؾشرساْ (زضنس ٤بث٥كشط٥ٙٔ50ع٤ٕجب غّؾز

. خس٤س، وبضٚضظ٤ٚب عطح٣ ثٝ ٘ىبر ش٤ُ ثب٤سسٛخٝ قٛز



 حش٣ االٔىبٖ زاضٚٞب٢ ثبغّؾز ثبال زضثرف ٍٟ٘ساض٢ ٘كٛز         ·

.  زاضٚٞب٢ ٔٛضز٘ؾط اظز٤ٍط زاضٚ ٞب ثٝ نٛضر ٚاضح خسا قٛز        ·

 و٥ّٝ زاضٚٞب٢ ٤بزقسٜ ثب اس٥ىز لطٔع خسا قٛز         ·

 ٍٞٙبْ ٔهطف زاضٚ ثٝ زؾشٛض دعقه زٚثبضٜ چه قٛز         ·

 ٘حٜٛ ٔهطف ٚضل٥ك وطزٖ آٖ زضٔقطو ز٤س ٕٞىبضاٖ لطاض ٥ٌطز         ·

 فالئٓ ح٥بس٣ ث٥ٕبضزضح٥ٗ ٔهطف زاض٣٤ٚ ثٝ نٛضر ٔشٛا٣ِ چه ٚثجز ٌطزز         ·

 زؾشٛضاِقُٕ ٘حٜٛ ضل٥ك ؾبظ٢ ٚس٥ٟٝ زٚظ ٔٛضز٘ؾطث٥ٕبضعجك زؾشٛضدعقه زضزؾشطؼ ثبقس         ·

 زضنٛضر سكبثٝ قى٣ّ ثب اس٥ىز ض٣ٍ٘ اظ ٞٓ خسا قٛز         ·

  

 اطويٌاى اص صحت داسٍ دسهاًي دس هشاحل اًتمالي اسايِ خذهات.6

. ٤ى٣ اظ فُّ فٕسٜ ا٤طاز نسٔٝ ثٝ ث٥ٕبضاٖ ثٝ ٍٞٙبْ اضائٝ ذسٔبر زضٔب٣٘، ٚلب٤ـ ٔطثٛط ثٝ زاضٚٞب ٞؿشٙس 

زاضٚ ثٝ ث٥ٕبض ٚ دب٤ف آٖ ضخ ٣ٔ زٞٙس ٥ِٚىٗ ٥ٔعاٖ ثطٚظ  ذغبٞب٢ زاضٚئ٣ ثٝ ٍٞٙبْ س٥ٟٝ ، سد٤ٛع ، سٛظ٤ـ ٚ زازٖ 

ضفب٤ز زؾشٛضاِقُٕ سّف٥ك زاض٣٤ٚ .ذغب ثٝ ٍٞٙبْ سد٤ٛع زاضٚ ٚ زازٖ آٖ ثٝ ث٥ٕبض قب٤قشط ثطآٚضز ٣ٔ ٌطزز

زضثركٟب اِعا٣ٔ ٣ٔ ثبقس ٚثس٘جبَ آٖ دب٤ف سغبثك زؾشٛض دعقه ثب ٌعاضـ دطؾشبض٢ ثٝ نٛضر ٔٙؾٓ ضٚظا٘ٝ چه 

ثطا٢ و٥ّٝ ث٥ٕبضاٖ اظفطْ سّف٥ك زاض٣٤ٚ ثطا٢ خ٥ٌّٛط٢ اظسساذالر زاض٣٤ٚ ٚآٔٛظـ ٍٞٙبْ سطذ٥م اؾشفبزٜ .قٛز

. قٛز

:    ثٝ ٔٙؾٛض اخشٙبة اظ سّف٥ك زاض٣٤ٚ الظْ اؾز   

  ثجز سبض٤رچٝ ٔهطف زاض٣٤ٚ ث٥ٕبض زض ٌعاضـ دطؾشبض٢ دص٤طـ ث٥ٕبض سٛؾظ دطؾشبض ٔؿئَٛ ث٥ٕبض 

  دطؾشبض ٔؿئَٛ ث٥ٕبض ثب٤س زض نٛضر ٔهطف زاضٚٞب٢ قره٣ ثب زؾشٛض دعقه ٔقبِح،  ا٤ٗ زاضٚٞب ضا زض

 .وبضزوؽ زاض٣٤ٚ ث٥ٕبض ثب ٘بْ زاضٚ ٚ زٚظ ٔهطف ٔكرم وٙس

  ٚ ٍٞٙبْ ٤ٚع٤ز ثط ثب٥ِٗ ث٥ٕبض الظْ اؾز سبض٤رچٝ ٔهطف زاض٣٤ٚ ث٥ٕبض سٛؾظ دطؾشبض ٔشصوط ٌطزز

 .دعقه آٖ ضا ثجز وٙس



  ٝثطٌٝ قطح حبَ ث٥ٕبض ثب٤س سٛؾظ  دعقه ا٤ٙشطٖ ٚ ضظ٤س٘ز ٔطثٛعٝ ثغٛض وبُٔ ثب سبو٥س ثط سبض٤رچ

 .ٔهطف زاض٣٤ٚ ث٥ٕبض سى٥ُٕ ٚ أضب ٚ ٟٔط قٛز

  ٥ٔجب٤ؿز زض ٞط ثرف ٥ِؿش٣ اظ ٔشساِٚشط٤ٗ سساذالر زاض٣٤ٚ س٥ٟٝ قسٜ سٛؾظ ٚاحس حبو٥ٕز ثب٣ٙ٥ِ

 .ث٥ٕبض ٍٟ٘ساض٢ ٚ زض ٔحُ ٔٙبؾت ٚ لبثُ ض٤ٚز دطؾشبضاٖ ٘هت ٌطزز

  زض نٛضر ٥٘بظ ثٝ ا٘شمبَ ثٝ ثرف ز٤ٍط٢، فالٜٚ ثط ٌعاضقبر وشج٣ دطؾشبض٢، ضطٚض٤ؿز ثغٛض قفب٣ٞ

 . سٛؾظ دطؾشبض ٔؿئَٛ ث٥ٕبض ثط ٔهطف زاضٚٞب٢ قره٣ ث٥ٕبض سبو٥س ٌطزز

  اجتٌاب اصاتصاالت ًادسست سًَذ ٍ لَلِ ّا.7

ٍٞٙبْ سح٤ُٛ ثب٣ٙ٥ِ ث٥ٕبض ثٝ ق٥فز ثقس الظْ اؾز سٕبْ اسهبالر افٓ اظ ؾٛ٘سٞب، وششطٞب ٚ ِِٟٟٛب اظ 

 :خٟبر ظ٤ط سٛؾظ دطؾشبض ٔؿئَٛ ث٥ٕبض ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٥ٌط٘س

 ثطضؾ٣ اظ ِحبػ ف٥ىؽ ثٛزٖ سٕبْ وششطٞب، ؾٛ٘سٞب ٚ ِِٟٟٛب 

  ثطضؾ٣ فّٕىطز نح٥ح سٕبْ اسهبالر 

 وٙشطَ دبض٣ٌ ٤ب ذطٚج اظ ٔحُ اسهبَ ان٣ّ 

  ثطضؾ٣ ٥ٔعاٖ زض٘بغ ثبسّٟب 

  ثطضؾ٣ out put  ازضاض٢ ٚ ٤ٛض٤ٗ ثً ث٥ٕبض 

 ٚ ٝثطضؾ٣ ِِٛٝ سطاقNGT اظ خٙجٝ لطاض ٥ٌط٢ زض ٔحُ ذٛز  

 وٙشطَ سبض٤د ف٥ىؽ اسهبالر 

زض ثبظز٤سٞب٢ ؾٛدطٚا٤عض٢ ا٤ٗ ٌع٤ٙٝ ثهٛضر ٤ى٣ اظ ؾٛاالر چه ٥ِؿز ٔغطح ٣ٔ ثبقس ٚ ضٚظا٘ٝ زض ثرف 

 ٔسر ظٔبٖ اؾشفبزٜ اظ آٖ  سٛخٝ ثٝ ؾب٤ع ،سبض٤د ا٘مضبء،. ٞب٣٤ وٝ ٔٛضز ثبظز٤س لطاض ٣ٔ ٥ٌطز وٙشطَ ٣ٔ ٌطزز

. ٚزؾشٛض دعقه اظ اِعأبر وٙشطَ آٖ ٣ٔ ثبقس

 استفادُ صشفاً يکباسُ اص ٍسايل تضسيمات.8

سعض٤ك ٤ى٣ اظ ضٚقٟب٢ قب٤ـ زض سد٤ٛع زاضٚٞب ٣ٔ . زضا٤ٗ ث٥ٕبضؾشبٖ و٥ّٝ ٚؾب٤ُ سعض٤ك ٤ه ثبضٔهطف ٣ٔ ثبقس

٥ٌط٘سٜ - ثس٣ٟ٤ اؾز وٝ زض نٛضر فسْ ضفب٤ز اؾشب٘ساضزٞب٢ آٖ ، ذغطار ظ٤بز٢ ثطا٢ اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔز.ثبقس

ِصا سٛخٝ ثٝ زؾشٛضاِقُٕ سعض٤مبر ا٤ٕٗ اظاِعأبر ٣ٔ ثبقس ا٘دبْ سعض٤مبر ثط اؾبؼ .ذسٔز ٚ خبٔقٝ ذٛاٞس زاقز

  : اؾشب٘ساضزٞب٢ ظ٤ط نٛضر ٥ٌطز

.   اؾشفبزٜ اظ ٚؾب٤ُ اؾشط٤ُ   .1

    . ثطا٢ ٞط سعض٤ك، اظ ٤ه ؾطً٘ ٤ىجبض ٔهطف خس٤س اؾشفبزٜ و٥ٙس   .2



 اظ ٤ه ؾطً٘ ٚ ؾط ؾٛظٖ اؾشط٤ُ ٤ىجبض ٔهطف خس٤س، ثطا٢ ٞط ثبض سّم٥ح ٞط ٘ٛؿ ٚاوؿٗ ٚ ٤ب زاضٚ اؾشفبزٜ    .3

   .و٥ٙس

  . د٥ك٥ٍط٢ و٥ٙس(ؾطؾٛظٖ ٚ ٤ٚبِٟب -ؾطً٘ ) اظ آِٛز٣ٌ ٚؾب٤ُ    .4

 ض٢ٚ ٤ه ٥ٔع ٤ب ؾ٣ٙ٥ س٥ٕع وٝ ٔرهٛل سعض٤مبر ٣ٔ ثبقس ٚ احشٕبَ آِٛز٣ٌ ؾطً٘ ٚ ؾط ؾٛظٖ ٚخٛز    .5

   .٘ساضز، ٚؾب٤ُ سعض٤ك ضا آٔبزٜ ٕ٘ب٥٤س

   . حش٣ إِمسٚض اظ ٤ٚبِٟب٢ سه زٚظ٢ زاضٚ اؾشفبزٜ و٥ٙس    .6

 زض نٛضس٣ وٝ ّٔعْ ثٝ اؾشفبزٜ اظ ٤ٚبِٟب٢ چٙس زٚظ٢ زاضٚ ٞؿش٥س ثطا٢ ٞط ثبض وك٥سٖ زاضٚ اظ ؾط ؾٛظٖ    .7

   .اؾشط٤ُ اؾشفبزٜ ٕ٘ب٥٤س

 ٍٞٙب٣ٔ وٝ ؾط آٔذَٛ ضا ٣ٔ قى٥ٙس ،ثب لطاض زازٖ ال٤ٝ ٘بظن ٌبظ س٥ٕع ٔبث٥ٗ اٍ٘كشبٖ زؾز ذٛز ٚ خساض    .8

   .آٔذَٛ ،اٍ٘كشبٖ ذٛز ضا اظ آؾ٥ت ٚ نسٔٝ ٔحبفؾز ٕ٘ب٥٤س

 لجُ اظ الساْ ثطا٢ سعض٤ك ثٝ ث٥ٕبض، و١٥ّ زاضٚٞب٢ سعض٤م٣ ضا اظ٘ؾط وسٚضر،قىؿش٣ٍ خساض٠ آٟ٘ب ٚ سبض٤د    .9

    .ا٘مضبء ثطضؾ٣ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض نٛضر ٔكبٞس٠ ٞط ٤ه اظا٤ٗ ٔٛاضز ،آٟ٘ب ضا ثٝ ٘حٜٛ نح٥ح زفـ ٕ٘ب٥٤س

سٛن٥ٝ ٞب٢ اذشهبن٣ وبضذب٘ٝ ؾبظ٘سٜ ضا زض اضسجبط ثب ٘ح٠ٛ اؾشفبزٜ،ٍٟ٘ساض٢ ٚ خبثدب٣٤ زاضٚ ٔٛضز سٛخٝ لطاض .10

.  ز٥ٞس

   .زض نٛضر سٕبؼ ؾط ؾٛظٖ ثب ؾغٛح غ٥ط اؾشط٤ُ،آٖ ضا ثٝ ٘حٜٛ نح٥ح زفـ ٕ٘ب٥٤س.11

لجُ اظ آٔبزٜ وطزٖ زاضٚ ٚ سعض٤ك،زؾشٟب٢ ذٛز ضا ثب آة ٚنبثٖٛ ثك٥٤ٛس ٚ ٤ب ثب اؾشفبزٜ اظ اِىُ ضس فف٣٘ٛ .12

زض نٛضس٣ وٝ ث٥ٗ سعض٤مبر ،زؾز قٕب وث٥ف ٤ب آِٛزٜ ثٝ ذٖٛ ٚ ٔب٤قبر ثسٖ ث٥ٕبض ٌطز٤س،ضفب٤ز ثٟساقز .و٥ٙس

.  زؾز ضطٚض٢ اؾز

   .اظ سعض٤ك ثٝ ث٥ٕبض زض ٘ٛاح٣ ٘ب ؾبِٓ دٛؾش٣ اخشٙبة ٕ٘ب٥٤س.13

 زضخ١ سبظٜ ٥٘70ؿز ٣ِٚ زض نٛضر ٥٘بظ،اظ ؾٛآح س٥ٕع ٚاِىُ  (خس٤س )٥٘بظ٢ ثٝ ضس فف٣٘ٛ وطزٖ ؾط ٤ٚبَ .14

   .اظ ٌِّٛٝ ٞب٢ دٙج١ آغكشٝ ثٝ اِىُ ٔٛخٛز زض ؽطف دٙجٝ اِىُ اؾشفبزٜ ٘ى٥ٙس.اؾشفبزٜ ٕ٘ب٥٤س

   .اظ وبضثطز ٔبز٠ ضس فف٣٘ٛ زض ظٔبٖ سعض٤ك ٚاوؿٗ ٤ٚطٚؼ ظ٘س٠ ضق٥ف قسٜ ثطا٢ سّم٥ح اخشٙبة ٕ٘ب٥٤س.15



   .لجُ اظ سعض٤مبر اٌط ٔحُ سعض٤ك ثهٛضر ٔكٟٛز وث٥ف ثبقس، حشٕب دٛؾز ضا ثك٥٤ٛس. 16

.  ؾطً٘ ٚؾط ؾٛظٖ ضا اظ ٘ؾط ٚخٛز دبض٣ٌ ثؿشٝ ثٙس٢ چه و٥ٙس ٚ ثٝ سبض٤د ا٘مضبء آٖ سٛخٝ ٕ٘ب٥٤س.17

   .اٌط ؾط دٛـ ٌصاض٢ ؾط ؾٛظٖ الظْ ثبقس ،سى٥ٙه اؾشفبزٜ اظ ٤ه زؾز ضا ثىبض ثجط٤س.18

 بْبَد بْذاضت دست بشای جلَگيشی اص عفًَت هشتبط با هشالبت ّای سالهتي.9

اخطا٢ زؾشٛضاِقُٕ ثٟساقز زؾز زض ٔطاوع زضٔب٣٘ سس٤ٚٗ قسٜ سٛؾظ ٚظاضر ثٟساقز ،زضٔبٖ ٚآٔٛظـ دعقى٣ 

ثب٤س سٛخٝ زاقز وٝ قؿشٗ زؾز ٞب ثٝ سٟٙب٣٤ ٟٕٔشط٤ٗ ضاٜ . زضثركٟب ضفب٤ز ٚوٙشطَ دب٤ف لطاض ٥ٌطز

قؿشٗ زؾز ٞب سٛؾظ نبثٖٛ ٞب٢ ٔق٣ِٕٛ ٤ب ا٘ٛاؿ . د٥ك٥ٍط٢ اظ ففٛ٘ز ٞب٢ ث٥ٕبضؾشب٣٘ ثٝ قٕبض ٣ٔ آ٤س

قؿشٗ زؾز ثب نبثٖٛ ٞب٢ ٔق٣ِٕٛ ٚ آثىك٣ ثبفث ٣ٔ قٛز سب . ضس٥ٔىطٚث٣ نٛضر سٛن٥ٝ ٣ٔ ٌطزز

٥ٔىطٚاضٌب٥٘ؿٓ ٞب ثٝ ضٚـ ٔىب٥٘ى٣ اظ ض٢ٚ دٛؾز ظزٚزٜ قٛ٘س ٚ قؿشٗ زؾز ثب ٔحهٛالر ضس ٥ٔىطٚث٣ فالٜٚ 

. ثط ظزٚزٖ ٔىب٥٘ى٣ ٥ٔىطٚثٟب ثبفث وكشٝ قسٖ ٥ٔىطٚاضٌب٥٘ؿٓ ٞب ٤بٟٔبض ضقس آٖ ٞب ٥٘ع٣ٔ ٌطزز

اوثط ٥ٔىطٚة ٞب٢ ٔم٥ٓ . دٛؾز زؾز وبضوٙبٖ دعقى٣ زاضا٢ ٥ٔىطٚاضٌب٥٘ؿٓ ٞب٢ ٔم٥ٓ ٚ ا٘ٛاؿ ٔٛلز اؾز

آٖ ٞب زض ال٤ٝ ٞب٢ فٕم٣ اد٥سضْ لطاض زاض٘س وٝ  % 20 سب 10دٛؾز زض ال٤ٝ ٞب٢ ؾغح٣ لطاضزاض٘س ٣ِٚ حسٚز 

ثس٘جبَ قؿشك٢ٛ زؾز ٞب ثب نبثٖٛ ٞب٢ ٔق٣ِٕٛ دبن ٣ٕ٘ قٛ٘س ٣ِٚ ٔقٕٛال ثٛؾ٥ّٝ ٔٛاز ضس ٥ٔىطٚث٣، وكشٝ 

قؿشٗ زؾز ٞب ثب نبثٖٛ ٔق٣ِٕٛ ثبفث ظزٚزٖ ٥ٔىطٚة ٞب٢ ٔٛلش٣ دٛؾز . قسٜ ٤ب ضقسقبٖ ٟٔبض ٣ٔ ٌطزز

. ذٛاٞس قس

: ٔٛاضز٢ وٝ ثب٤س زؾشٟب قؿشٝ قٛ٘سفجبضسٙس اظ 

 زض فٛانُ سٕبؼ ثب ث٥ٕبضاٖ ٚ لجُ اظ س٥ٟٝ زاضٚٞب٢ ث٥ٕبضاٖ         ·

 لجُ اظ ٔطالجز اظ ث٥ٕبضاٖ آؾ٥ت دص٤ط ٔب٘ٙس ٘ٛظازاٖ ٚ افطاز زچبضؾطوٛة قس٤س ؾ٥ؿشٓ ا٣ٕٙ٤         ·

 لجُ اظ ا٘دبْ السأبر سٟبخ٣ٕ         ·

 ثقس اظ زؾز ظزٖ ثٝ اق٥ب٣٤ وٝ احشٕبَ آِٛز٣ٌ آٖ ٞب ثب ٥ٔىطٚة ٞب٢ ث٥ٕبض٤عا ٚخٛز زاضز ٚ ٤ب دؽ اظ         ·

ٔطالجز اظ ث٥ٕبضا٣٘ وٝ احشٕبَ زاضز ثب ٥ٔىطٚة ٞب٣٤ وٝ اظ ِحبػ اد٥س٥ِٔٛٛغ٢ ا٥ٕٞز ذبن٣ زاض٘سو٥ّ٘ٛعٜ قسٜ 

ثبقٙس ٔب٘ٙس ثبوشط٢ ٞب٢ ٔمبْٚ ثٝ چٙس ٘ٛؿ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه  

 لجُ ٚ ثقس اظ سٕبؼ ثب ظذٓ         ·



.  دؽ اظ زض آٚضزٖ زؾشىف ٞب اظ زؾز        ·

 :سٍضْبی سعبيت ثْذاضت دست عجبستٌذاص

  : Hand rubسٍش - الف

 ٔمساض وبف٣ اظ ٔحَّٛ Hand rub ثب ث٥ٙبٖ اِى٣ّ خٟز  ثٕٙؾٛضضس فف٣٘ٛ زؾز ثب اؾشفبزٜ اظ ٔحَّٛ ٞب٢ ٔب٤ـ

. ضا زض وف زؾز ذٛز ض٤رشٝ ٚ سب ظٔب٣٘ وٝ زؾشٟب وبٔالً ذكه قٛ٘س آٟ٘ب ضا ثٟٓ ثٕب٥ِس 

 : سٍش صحيح ضستي دست ثب آة ٍ صبثَى –ة 

.   زض نٛضر أىبٖ ٥ٕٞكٝ اظ آة س٥ٕع، ضٚاٖ ٚ ِِٛٝ وك٣ اؾشفبزٜ ٕ٘بئ٥س         ·

 اثشسا زؾشٟب ضا ثب آة ٔطعٛة و٥ٙس ؾذؽ ثب اؾشفبزٜ اظ نبثٖٛ زؾشك٣٤ٛ زؾشٟب ضا ثٟٓ ثٕب٥ِس ثٙح٢ٛ وٝ         ·

      .و٥ّٝ ؾغٛح زؾشٟب ضا ثذٛقب٘س

.  ثب اؾشفبزٜ اظ حطوبر چطذك٣ وف زؾشبٖ ٚ ث٥ٗ اٍ٘كشبٖ ضا ٔحىٓ ثٟٓ ثٕب٥ِس         ·

.  زؾشٟب ضا وبٔالً آثىك٣ ٕ٘بئ٥س         ·

.  ثب حِٛٝ دبضچٝ ا٢ س٥ٕعٚ ٤ب حِٛٝ وبغص٢ ٤ىجبض ٔهطف زؾشٟب ضا وبٔالًذكه ٕ٘بئ٥س         ·

 ق٥ط آة ضا ثجٙس٤س ٚ ؾذؽ خٟز قؿشك٢ٛ ٔدسز حِٛٝ   ثب ٕٞبٖ حِٛٝ ٤ب زؾشٕبَ وبغص٢ اؾشفبزٜ قسٜ        ·

ضا ثٝ ث٥ٗ ٔرهٛل ال٘سض٢ وث٥ف ٚ ٤ب زض نٛضس٣ وٝ زؾشٕبَ ٤ىجبض ٔهطف اؾز آٖ ضا زض ؾغُ آقغبَ ث٥ٙساظ٤س  


