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  : مالحظات عمومی و ارزیابی مادر1فصل 

 اؾز. ثطآٚضزٞبیی زٞٙس، زقٛاض طاحی وٝ زض زٚضاٖ ثبضزاضی ضٚی ٔیٞبی عجی ٚ ػ زلیك ٔیعاٖ ثطٚظ ٚ ٘ٛؿ ثیٕبضی ثطآٚضز

 بیٞ اعالفبر لیس قسٜ زض ٌٛاٞیٞبی ثؿشطی زض ثیٕبضؾشبٖ ٚ ٘یع  ٌیط٘س، حبنُ ؾبیط قبذم وٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ نٛضر ٔی

 سِٛس اؾز.

 ِ٘فط اؾز. 100ٔٛضز ثٝ اظای ٞط  1/10ٔیعاٖ ثؿشطی زض ثیٕبضؾشبٖ ثٝ ز٘جبَ ٚلٛؿ آؾیت زض زٚضاٖ ثبضزاضی،  :ًىت 

 زض ضاثغٝ ثب ضٚیىطز ٔٙغمی ٔطثٛط ثٝ زضٔبٖ اذشالالر غیطٔبٔبیی، ٔٛاضز وّی شیُ ثبیؿشی ٔس٘ؾط ثبقٙس: ●●◄

  ؟ثٛز اٞىبض زضٔب٘ی دیكٟٙبزی چٝ ٔی٘جٛز، ضاٌط ظ٘ی ثبضزاض 

  ؟آٖ ضا سٛػیٝ وطز سٛاٖ ٔیاؾز آیب زض نٛضسیىٝ زضٔبٖ دیكٟٙبزی ثٝ فّز ثبضزاض ثٛزٖ ٔشفبٚر 

 ٔ ٚ؟ٛػٛز زض ٔمبثُ یىسیٍط لطاض زاض٘سچٝ ذغطار ٚ ٔعایبیی ثطای ٔبزض ٚ ػٙیٗ ٚی ٔغطح ٞؿشٙس ٚ آیب ایٗ ز 

 قسٜ سٛؾظ آٖ سقسیُ ثیٗ ٔعایب ٚ ذغطار ایؼبز طز وٝ ٔبو ؾبظی قسٜ عطاحی٘بٔٝ زضٔب٘ی فطزی سٛاٖ یه ثط آیب ٔی 

 ؟ ثطلطاض ثبقس

 :ِظ٘بٖ غیط ثبضزاض، غیط  وٙس، ثطذی اظ ایٗ سغییطار زضییط٘شبیغ سؿشٟبی آظٔبیكٍبٞی ٕٔىٗ اؾز زض ثبضزاضی سغ ًىت

 .قٛز ٔیسّمی  عجیقی

 :ِٛاضو ثٝ وبض ٔی ثرف افؾٓ زاضٚٞبیی وٝ ثطای ًىت  ٞؿشٙس. ذغط ثی ضٚ٘س، زض زٚضٖا ثبضزاضی ٘ؿجشبً زضٔبٖ قبیقشطیٗ ف

 خشاحی دس دٍساى ثبسداسی

 یبثس. غّٛة ثبضزاضی چٙساٖ افعایف ٕ٘یٔ٘ب، ذغط فٛاضو ٌیط٘س ٔیزض ظ٘ب٘ی وٝ سحز اوظط فٛأُ ػطاحی ثسٖٚ فبضضٝ لطاض 

 . یبثس ٔیثب ایٗ حبَ، زض نٛضسی وٝ ػطاحی ثب فبضضٝ ٕٞطاٜ ثبقس، ایٗ ذغط افعایف 

 :ِفیت ٚ ٘مم  ٞٛقی ثسٖٚ ٚ ثی ٞبی ػطاحی دطیشٛ٘یز ٔسفٛفی، حشی اٌط سىٙیه آدب٘سیؿز دطفٛضٜ ٕٞطاٜ ثب زض ًىت

 یبثٙس.  سبَ ثٝ ٘حٛ لبثُ سٛػٟی افعایف ٔیثبقٙس ٘یع ذغط ٔطي ٚ ٔیط ٚ فٛاضو ٔبزضی ٚ دطی ٘ب
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فٛاضو ٘بقی اظ فُٕ ٘یع ٕٔىٗ اؾز اططار ٘بٔغّٛثی ثط دیف آٌٟی ثبضزاضی زاقشٝ ثبقٙس. ثٝ فٙٛاٖ ٔظبَ، ظ٘ی وٝ 

ّٔشٟت ٚی ثسٖٚ فبضضٝ ذبضع ٌطزیسٜ اؾز زض ػطیبٖ ذبضع ؾبظی ِِٛٝ سطاقٝ زچبض آؾذیطاؾیٖٛ ٔحشٛیبر  آدب٘سیؽ

 اؾیس ٔقسٜ قٛز.

 ی ثبسداسیاثش خشاحی ٍ ثی َّؿی ثش سٍی پیؾ آگْ

 :ِثبضزاضی اؾز. اٍلفُٕ ا٘ؼبْ قسٜ زض ؾٝ ٔبٞٝ  تشیي الپبساػىَپی ؿبیغ ًىت 

 :ِثبضزاضی اؾز. دٍمفُٕ ا٘ؼبْ قسٜ زض ؾٝ ٔبٞٝ  تشیي آپبًذوتَهی ؿبیغ ًىت 

یكشط ثٝ ذٛز ثیٕبضی ٘ؿجز زازٜ ٌطز٘س، ث ٞبی غیط ٔبٔبیی ٔكبٞسٜ ٔی ٚؾیقی وٝ ٔشقبلت ػطاحی فٛاضو دطی ٘بسبَ

 ٞٛقی. سب ثٝ آطبض ٘بٔغّٛة ػطاحی ٚ ثی سقٛ٘ ٔی

 :ِ٘طخ ثطٚظ: ٌیط٘س ٔیزض ظ٘ب٘ی وٝ سحز فُٕ ػطاحی لطاض  ًىت 

 ٚظٖ دبییٗ ٍٞٙبْ سِٛس. ◄ 

 ظایٕبٖ دطٜ سطْ. ◄ 

 ٔطي ٘ٛظازی، ثبالسط اؾز. ◄ 

 خشاحی الپبساػىَپیه دس دٍساى ثبسداسی

ی ضٚی ضػطاحی وٝ زض زٚضاٖ ثبضزاای زض سكریم ٚ زضٔبٖ ثطذی اذشالالر  ٞبی الدبضاؾىٛدیه، وبضثطز ٌؿشطزٜ سىٙیه

 ا٘س.  زٞٙس، یبفشٝ ٔی

 :ِای آقىبض اظ وبضثطز ایٗ سىٙیه اؾز. زضٔبٖ ثبضزاضی ٘بثؼب، ٕ٘ٛ٘ٝ ًىت 

 :ِٞبی آز٘ىؿی، آدب٘سوشٛٔی، وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی، ٚ الدبضاؾىٛدی ضٚـ اضػح ثٝ قٕبض ٚ زضٔبٖ سٛزٜػٟز ثطضؾی  ًىت 

 ضٚز. ٔی

 :ِثبقس  ٔی ّفتگی 28تب  26، الپبساػىَپیحس ثبالی ؾٗ ثبضزاضی ػٟز ا٘ؼبْ ٔٛفمیز آٔیع  ًىت. 

 :ٌِطزز. زض ثبضزاضی سٛنیٝ ٕ٘ی 26-28ّفتِ ثقس اظ  الپبساػىَپی ًىت 

Θ  ً ِ؟ؿَد ویپغ اص چِ ػي حبهلگی اًدبم الپبساػىَح دس صًبى تَكی 

 ٞفشٍی 28-26ٞفشٍی               ز(  24ٞفشٍی           ع( 20ٞفشٍی                    ة(  21اِف( 

 ٌعیٙٝ ز  :ػٛاة

 سغییطار ٕٞٛزیٙبٔیه ٘بقی اظ زٔیسٖ ٞٛا ثٝ زضٖٚ قىٓ ػٟز ا٘ؼبْ الدبضاؾىٛدی، زض ظ٘بٖ ثبضزاض ٚ غیط ثبضزاض ٔكبثٝ اؾز.
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زٞس؛ ثب ایٗ حبَ  سٛػٟی ضٚی ٕ٘یط فیعیِٛٛغیه لبثُ ٔیّیٕشطػیٜٛ، ٞیچٍٛ٘ٝ سغیی 10زض نٛضر زٔیسٖ ٞٛا ثب فكبض

زلیمٝ  20طٚلی ٔبزض، دؽ اظف ٞبی لّجی ٚ طٚظ سغییطاسی لبثُ سٛػٝ زض ؾیؿشٓٔیّیٕشط ػیٜٛ ثبفض ث 20ثب فكبض زٔیسٖ

 ٌطزز. ٔی

 :غییشات هزوَس ػجبستٌذ اصت

 افعایف ؾطفز سٙفؽ -

 اؾیسٚظ سٙفؿی -

 وبٞف ثطٖٚ زٜ لّت -

 ای افعایف فكبض ٌٜٛ -

 ضیٛیافعایف فكبض قطیبٖ  -

 :ِقسیس ٘رٛاٞس  سٙفؿی فٕٛٔبً -شط ػیٜٛ ا٘ؼبْ قٛز، سغییطار لّجیٔ ٔیّی 20ٝ زٔیسٖ ٞٛا ثب فكبض ظیطزض نٛضسیى ًىت

 ثٛز.

 تىٌیه اًدبم الپبساػىَپی دس ثبسداسی

 ٌٜیطز، سفبٚر  ثطای ا٘ؼبْ الدبضاسٛٔی نٛضر ٔی بًؾبظی ثیٕبض ػٟز ا٘ؼبْ الدبضاؾىٛدی، ا٘سوی ثب آ٘چٝ وٝ فٕٛٔ آٔبز

 وٙس. ٝ ضٚزٜ ثعضي، ثٝ زیس ػطاح وٕه ٔیٚ سرّی ٞب دبن ؾبظی ضٚزٜ زاضز.

  آیس. ٚ ٚضیس اػٛف ٕٔب٘قز ثٝ فُٕ ٔیثب وغ لطاض ٌطفشٗ ثیٕبض ثٝ ؾٕز دّٟٛی چخ، اظ سحز فكبض لطاض ٌطفشٗ آئٛضر 

  ٌَطزز سب ثسیٗ ٚؾیّٝ دؽ اظ ؾٝ ٔبٞٝ ٘رؿز ثبیؿشی زض ضٚـ اؾشب٘ساضز ٚضٚز الدبضاؾىٛدیه ثٝ ٍِٗ، سغییطاسی افٕب

 ؾٛضاخ قسٖ یب دبضٌی ضحٓ اػشٙبة قٛز. اظ

 ٕٗ( اِٚیٝ ٚ سحز ٔكبٞسٜ ، ا٘ؼبْ ایٗ وبض اظ عطیك زضٌبٜ )دٛضرسطیٗ ضٚـ ػٟز ٚاضز ؾبذشٗ سطٚوبضٞبی طب٘ٛیٝ ای

 .ثبقس  ٔییٓ الدبضاؾىٛدیه مٔؿش

 ذطظ  چٟبضْ فٛلب٘ی ٚ ؾٕز چخ قىٓ زض یه( ٔٛػٛز زض ضی، ٚضٚز ٔؿشمیٓ اظ عطیك زضٌبٜ )دٛضرزض ؾٙیٗ ثبالسط ثبضزا 

 ٞطبی غ٘یىِٛٛغیطه   زض الدبضاؾىٛدی (( ٘بْ زاضز،)٘مغٝ دبِٕط ٘مغٝ ٚضٚزایٗ ) ٞب، ط ِجٝ ز٘سٜٔشط ظی ؾب٘شی 2ٔیسوالٚیىٛالض، 

 احكبیی زض ایٗ ٔٙغمٝ ٘بقبیـ اؾز. -ٞبی ػساضی . ظیطا ٚلٛؿ چؿجٙسٌیٌیطز ٔیٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض 

 الپبساػىَپی ثذٍى گبص

ایٗ  قٛ٘س، ٌیطٞب ظٔب٘ی وٝ ثبظ قٛز. قىبف اؾشفبزٜ ٔی اؾز، ای قىُ ای وٝ زاضای قىبف ٌیطٞبی دطٜ زض ایٗ ضٚـ اظ ٔیّٝ

 فطٚلی ٘بقی اظ دٙٛٔٛ -آٚض٘س سب ػساض قىٓ ثٝ ؾٕز ثبال وكیسٜ قٛز. ثسیٗ سطسیت اظ سغییطار لّجی أىبٖ ضا فطاٞٓ ٔی

 آیس. دطیشٛئٗ ٕٔب٘قز ثٝ فُٕ ٔی

 :ِیبثٙس. زض زٚضاٖ ثبضزاضی افعایف ٕ٘ی ا٘س، احشٕبالً ٞبی قىٕی ٟ٘فشٝ ٘سٚؾىٛدیآذغطاسی وٝ زض شار  ًىت  
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 :ِاؾز. ٍسصیب ؾٛظٖ  تَػظ تشٍوبسسٟٙب فبضضٝ ٚاضح، ؾٛضاخ قسٖ ضحٓ ثبضزاض  ًىت 

 ٞبی ثبِیٙی زٚضاٖ ثبضزاضی، ا٘ؼبْ وبضآظٔبیی ای ٔٙبفـ ٚ ٔضطار الدبضاؾىٛدی زض ٔمبثُ الدبضاسٛٔی زض ػٟز اضظیبثی ٔمبیؿٝ

  .ضؾس فُٕ، ایٗ أط غیط ٕٔىٗ ثٝ ٘ؾط ٔیسهبزفی ضطٚضر زاضز. زض 

 

 :ِاثشات فیضیَلَطیه دهیذى  ًىتCO2 ثِ دسٍى حفشُ كفبق 

 دػتگبُ اثشات هىبًیؼن آثبس احتوبلی ثش هبدس ٍ خٌیي

 CO2افعایف  CO2  ػصة ٞیذطوبدٙی ٚ اؾیسٚظ

 PHوبٞف 
 سٙفؿی

وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی ضحٕی ػفشی ٚ 

زض ٘شیؼٝ ٞیذٛوؿی، اؾیسٚظ ٚ 

 وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ ػٙیٗ

ٞیذطوبدٙی ٚ افعایف فكبض 

 زاذُ قىٕی

 

 

 وبٞف ثبظٌكز ٚضیسی

 افعایف ضطثبٖ لّت

 افعایف ٔمبٚٔز فطٚق ؾیؿشٕیه

 افعایف فكبض ٔشٛؾظ قطیب٘ی

 افعایف فكبض ٚضیسٞبی ٔطوعی

 افعایف فكبض قطیبٖ ضیٛی

فطٚلی -لّجی  

 وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی ضحٕی ػفشی

 وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ ػٙیٗ
 افعایف فكبض زاذُ قىٓ

 وبٞف ػطیبٖ ذٖٛ احكبیی

 وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ وجس

 وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ وّیٝ ٞب

ٌٛاضقی ٞبی وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ ا٘ساْ  

 ػطیبٖ ذٖٛ

 ّبی تلَیش ثشداسی تىٌیه 

 :ٞبی ٔرشّف ثبقٙس فجبضسٙس اظ یٕبضیثسٛا٘ٙس یبضیٍط سكریم ٚ زضٔبٖ  ٞبی سهٛیط ثطزاضی وٝ ٔی ثطذی اظ ضٚـ

 MRI ◄ضازیٌٛطافی                   ◄                    ؾٌٛ٘ٛطافی ◄

 :ِسط اؾز. وٙٙسٜ ٞب ٍ٘طاٖ اظ ٕٞٝ ضٚـ سادیَگشافیاظ ایٗ ٔیبٖ  ًىت 

 :ِػٙیٗ زاض٘س.ٞبی ضازیٌٛطافیه ذغط ثؿیبض ا٘سوی ثطای  ذٛقجرشب٘ٝ اوظط ضٚـ ًىت 

 تـؼـغ یًَیضاى

ضٚز، ثّىٝ زض ٔٛضز أٛاع وٛسبٜ ٚ اِٚشطا ؾٛ٘س، زیبٔشطی ٚ أٛاع  ثٝ وبض ٔی X اققٝ ٘ٝ سٟٙب زض ٔٛضز بًغٜ سكقكـ، فٕٛٔٚا

 .ٌیطز ٔیضازیٛیی ٘یع ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض 

ىّی اظ سكقكـ یٛ٘یعاٖ ثٝ قٕبض ٚ اققٝ ٌبٔب زاضای عَٛ ٔٛع وٛسبٜ ٚ ا٘طغی ثؿیبض ثبال ثٛزٜ ٚ ق X اظ ایٗ ٔیبٖ اققٝ

 ثّٙس ثٛزٜ ٚ ا٘طغی وٕی زاض٘س. ضٚ٘س. چٟبض قىُ زیٍط ا٘طغی، زاضای عَٛ ٔٛع ٞبی ٘ؿجشبً ٔی

 :ِٞبی  زٚظٞبی ثبالی اققٝ ًىتX سٛا٘ٙس زض ػٙیٗ ثبفض ثطٚظ آطبض ثیِٛٛغیه ٚ ایؼبز ذغطار سِٛیسٔظّی قٛ٘س. ٚ ٌبٔب ٔی 
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 آثبس لغؼی (آثبس اتفبلی)تَلیذهثلی

ٞبی ٔبزضظازی، ٔحسٚزیز ضقس  ٘بٞٙؼبضی ثبفض قٛز. ٞبی غ٘شیىی ٚ ٚلٛؿ ؾطعبٖ ٔی ثبفض ثیٕبضی

 .قٛز ٔیفمت افشبزٌی شٞٙی ٚ ؾمظ  ،ػٙیٗ

 

 

 

 ّبی پشتَّبی یًَیضاى ثشخی همیبع

 ثٝ اظای ٞط ویٌّٛطْ ٞٛا Xٞبی سِٛیس قسٜ سٛؾظ اققٝ  سقساز یٖٛ

 (Rٚاحس: ضٚ٘شٍٗ ) -
 توبع

طغی   افٕبَ قسٜ ثٝ ٞط ویٌّٛطْ ثبفز.ٔمساض ٘ا

 ( G: ٌطی )ٚاحس ػسیس -

 (ضاز: )ٚاحس لسیٕی -

 (G1;  100 ضاز) -

 دٍص

طغی افٕبَ قسٜ ثٝ ٞط ویٌّٛطْ ثبفز، وٝ ثط حؿت ایؼبز آطبض  ٔمساض ٘ا

 ثیِٛٛغیه ٘طٔبِیعٜ قسٜ ثبقس

 ( S: ؾیٛضر )ػسیسٚاحس  -

 )ضْ(ٚاحس لسیٕی  -

 (S1;  100ضْ) -

 ثش ًؼجیؤدٍص ه

 :ِ1ػیَست;  100 سم;  100 ساد: ثٝ ذبعط زاقشٝ ثبقیس وٝ ًىت 

 Xػٌدی اؿؼِ دٍص
 :بی ٔشقسزی ضا ثبیؿشی زض ٘ؾط زاقزفبوشٛضٞ(، Xٔحبؾجٝ زٚظ دطسٛٞبی یٛ٘یعاٖ )اظ ػّٕٝ اققٝ ٍٞٙبْ 

 ٘ٛؿ ٔغبِقٝ .1

 ٘ٛؿ زؾشٍبٜ ٚ فٕط آٖ  .2

 فبنّٝ ا٘ساْ ٞسف اظ ٔٙجـ اققٝ .3

 فجٛض ٔی ٕ٘بیسضربٔز ثركی اظ ثسٖ وٝ اققٝ اظ آٖ  .4

 ضٚـ یب سىٙیه ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطای ٔغبِقٝ .5

 :ِسوی اظ ثرف ًىت سكقكـ دطاوٙكی  ٞبیی اظ ثسٖ ٔبزض وٝ زاضای ثیكشطیٗ فبنّٝ اظ ضحٓ ٞؿشٙس ٔب٘ٙس ؾط زٚظ ثؿیبض ٘ا

 ضؾس. ثٝ ضحٓ ٚ ػٙیٗ ٔی

 



 ّبی داخلی ٍ خشاحی دس هبهبیی  ثیوبسی دسػٌبهِ عالیی / 8 
  

 رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگو مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا
www.nokhbegaan.com 65732227390-00562676-00562606-626 

 آثبس لغؼی تـؼـغ یًَیضاى

 :ِٞبی ٔبزضظازی،  لغقی اؾز وٝ ثبفض ؾمظ، ٘بٞٙؼبضی یىی اظ دیبٔسٞبی ثبِمٜٛ ٔضط سبثف اققٝ، ثطٚظ آطبض ًىت

 ٌطز٘س. ىطٚؾفبِی، ٚ فمت افشبزٌی شٞٙی ٔیٔی

 :ِثذٍىوٙٙس، ؾغح ) وٕشط اظ آٖ، آطبض ٔعثٛض ثطٚظ ٕ٘یای ٞؿشٙس ٚ ؾغحی وٝ زض ٔمبزیط  آطبض لغقی آطبض آؾشب٘ٝ ًىت 

 قٛز. ( ذٛا٘سٜ ٔیآثبس ًبهغلَة

 :ِثبقس  ٔی ثبسداسی 15تب  8ٞبی  قسیس ٔطثٛط ثٝ ٞفشٝ ثیـتشیي خغش ػمت هبًذگی رٌّی ًىت. 

 :ِیب ثیكشط اظٞفشٝ  8ٞبیی ثب ؾٗ وٕشط اظ  ایف ذغط فمت ٔب٘سٌی شٞٙی زض ػٙیٗٞیچ ٌٛ٘ٝ قٛاٞسی زاَ ثط افع ًىت 

 ضاز( ٚػٛز ٘ساضز. 50) G 5/0ٞفشٝ، حشی ثب زٚظٞبیی فطاسط اظ  25

 :ِزٜ ٕٔىٗ اؾز ثٝ ٔحس15ٚسب  8ٞبی  زض حس فبنُ ٞفشٝ ٔشقسز، ذهٛنبًزٚظ سؼٕقی ٘بقی اظ السأبر سكریهی  ًىت

، ذغط 25ٚ دؽ اظ ٞفشٝ  8، ایٗ ذغط وٕشط اؾز. دیف اظ ٞفشٝ 25سب 16ٞبی  ذغط٘بن ثطؾس. زض حس فبنُ ٞفشٝ

 ای ٚػٛز ٘ساضز. اطجبر قسٜ

ػٙیٗ/ ضٚیبٖ زاضز. قٛاٞس ضؾس وٝ زضیبفز زٚظٞبی دبییٗ اققٝ عی السأبر سكریهی، ذغط ا٘سوی ثطای  ثٝ ٘ؾط ٔی

ضازG 05/0 (5  )ٝ ذغط ٘بٞٙؼبضیٟبی ٔبزضظازی، ٔحسٚزیز ضقس ٚ ؾمظ زض زٚظٞبی وٕشطاظ وحىبیز اظ آٖ زاض٘س  ٔٛػٛز

 . یبثس ٕی٘ افعایف

Θ  ِدس خلَف اثش هضش اؿؼX ٍ؟ی خٌیي وذام هَسد ٌَّص لغؼی ًیؼتثش س 

 ة( وبضؾیٙٛغٖ ثٛزٖ اِف( ٔطي ؾِّٛی ٚ اقىبَ زض آٔجطیٛغ٘ع             

 ع( ٔبِفٛضٔبؾیٖٛ ٔبزضظازی                              ز( ٔحسٚزیز ضقس زاذُ ضحٕی

 ٌعیٙٝ ة ػٛاة:

 ضقس ، ٚ اقىبَ زض آٔجطیٛغ٘ع، ٔحسٚزیزسٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظیط اقبضٜ وطز: ٔطي ؾِّٛی ثط ػٙیٗ ٔی Xطیطار ٔضط اققٝ أاظ س -

 ٞٙٛظ اطجبر ٘كسٜ اؾز. ُ ضحٕی، ٔبِفٛضٔبؾیٖٛ ٔبزضظازی ٚ وبضؾیٙٛغ٘یؿشی وٝ زاذ

 آثبس تلبدفی پشتَّبی یًَیضاى

لبثُ دیف ثیٙی ضٚی غیط ٚ احشٕبالً قٛز وٝ ثٝ نٛضر سهبزفی ٔٛسبغ٘یه یب ا٘ىٛغ٘یىی اعالق ٔی آطبض سهبزفی ثٝ آطبض

سأبر سكریهی ٚ افعایف ذغط ؾطعبٟ٘بی زٚضاٖ وٛزوی ز٘جبَ الثٝ . ایٗ آطبض ثٝ ضاثغٝ ثیٗ سٕبؼ ػٙیٗ ثب اققٝ زٞٙس ٔی

 ٞبی غ٘شیىی ٔطثٛط ٞؿشٙس. ٚ ثیٕبضی

 ّب سادیَگشافی

 :ِاؾز. سادیَگشافی دٍ ًوبیی  لفؼِ ػیٌِسطیٗ ٔغبِقٝ زض زٚضاٖ ثبضزاضی،  ضایغ ًىت 

 :ِ(ٔیّی ضاز 07/0) .زض ضازیٌٛطافی لفؿٝ ؾیٙٝ، ٔیعاٖ سٕبؼ ػٙیٗ فٛق اِقبزٜ ا٘سن اؾز ًىت 
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 :ِقٝزض ٔقطو سبثف اق ٞبی قىٓ، ثٝ زِیُ آ٘ىٝ ػٙیٗ/ ضٚیبٖ ٔؿشمیٕبً زض ضازیٌٛطافی ًىت X  لطاض زاضز، ٔیعاٖ سٕبؼ

 ٔیّی ضاز. 1/0ضٚیبٖ ثب اققٝ ثبالسط اؾز. /ػٙیٗ

 :ِسؼبٚظ وٙس.ٔیّی ضاز  500زض دیٌّٛطافی اؾشب٘ساضز زاذُ ٚضیسی، زٚظ ٚاضز قسٜ ثٝ ػٙیٗ/ ضٚیبٖ ٕٔىٗ اؾز اظ  ًىت 

 .ثبقس  ٔیٞبی ٔشقسز عی دیٌٛطافی  ایٗ ٔؿئّٝ ٌطفشٗ فیّٓ فّز

 :ِای وٝ  ثبقس، أب زض ؾٌٛ٘ٛطافی ثٝ یبفشٝظٔب٘ی وٝ ثٝ ؾًٙ ٔؼبضی ازضاضی یب ؾبیط فُّ ا٘ؿساز قه ٚػٛز زاقشٝ  ًىت

 سٛا٘س ٔفیس ٚالـ قٛز. ( ٔیپیلَگشافی ته تلَیشیس ایٗ ٔٛاضز ثبقس زؾز ٘یبثیس، )یٔؤ

 :ِٞب؛ ثبفض ٚاضز قسٖ  ٞب، ػٕؼٕٝ ٚ ز٘سٜ ٞبی ا٘ساْ ٔب٘ٙس ٔؼٕٛفٝ ضازیٌٛطافی (ٞبی سطٚٔب اوظط)ٔؼٕٛفٝ ضازیٌٛطافی ًىت

 ِٝ زٚض ثٛزٖ ػٙیٗ اظ ٔٙبعك ٞسف اؾز.أقٛ٘س، فّز ایٗ ٔؿ ققٝ ثٝ ػٙیٗ ٔیزٚظٞبی دبییٙی اظ ا

 :ِقبیقشطیٗ ا٘سیىبؾیٖٛ دّٛیٕشطی زض  . احشٕبالًثبقٙس  ٔی ضازیٌٛطافیه ٔحسٚز  ٞبی ػٙیٙی ٔغبِقبر ا٘سیىبؾیٖٛ ًىت

 اؾز. ًوبیؾ ثشیچ

 فلَسٍػىَپی ٍ آًظیَگشافی

زض فّٛضٚؾىٛدی ٚ آ٘ػیٌٛطافی، ا٘ؼبْ ٔحبؾجبر زٚظ ؾٙؼی ثؿیبض زقٛاضسط اؾز فّز ایٗ ٔؿبِٝ ثٝ فّز ٔشغیط ثٛزٖ فٛأُ 

 : ثبقس  ٔیظیط 

 ٞبی ا٘ؼبْ قسٜ. سقساز ضازیٌٛطافی  ◄

 عَٛ ٔسر فّٛضٚؾىٛدی.  ◄

 ٔسر ظٔب٘ی وٝ ػٙیٗ زض ػطیبٖ فّٛضٚؾىٛدی زض ٔیساٖ سكقكـ لطاض زاضز.  ◄

 :ِثبقس  ٔیضٚـ اضػح ثطای ثطضؾی ِِٛٝ ٌٛاضـ  اًذٍػىَپی، دٍساى ثبسداسیزض  ًىت. 

سٙمیٝ ثبضیْٛ زؾشٍبٜ ٌٛاضـ فٛلب٘ی ٚ ٞبی ؾطیبَ  ثبضزاضی فطز، ثطای ٚی ضازیٌٛطافیٌبٜ ٕٔىٗ اؾز دیف اظ اعالؿ اظ 

 (.)اضٌب٘ٛغ٘ع ظایی اٚایُ ا٘ساٌْعیٙی یب  ٘ٝا٘ؼبْ قٛز. اظ ایٗ حیض، ثیكشطیٗ احشٕبَ ٔطثٛط اؾز ثٝ زٚضٜ دیف اظ ال

 :ِزض  .یبثس ٔیضطٚضر ( ثٝ ز٘جبَ سطٚٔب طضؾی ثیٕبضیٟبی ذغط٘بن زض ٔبزض)ذهٛنبًا٘ؼبْ آ٘ػیٌٛطافی ٌبٜ اظ حیض ث ًىت

 یب ػٙیٗ اظ ٔٙغمٝ ٞسف ثیكشط ثبقس، ٔیعاٖ سٕبؼ ثب اققٝ ٚ احشٕبَ ذغط وٕشط اؾز.ایٗ ػب ٘یع ٞط چٝ فبنّٝ ضٚیبٖ 

 همغغ ًگبسی وبهپیَتشی

 چٙسیٗ سهٛیط ثب قٛز وٝ ٘رؿز ٝ ایٗ نٛضر ا٘ؼبْ ٔیث زض حبَ حبضط سهٛیطثطزاضی ثب ٔمغـ ٍ٘بضی وبٔذیٛسطی فٕسسبً

نٛضر نفحبر ٔشقسزی ٕ٘بیف زازٜ ای ٌطفشٝ قسٜ ٚ ؾذؽ ایٗ سهبٚیط دؽ اظ دطزاظـ، ثٝ  زضػٝ 360یه چطذف

 ضٚ٘س.  سطیٗ سهبٚیط اذص قسٜ ثٝ قٕبض ٔی قٛ٘س. اظ ایٗ ٔیبٖ، سهبٚیط ٔحٛضی ٕٞچٙبٖ ضایغ ٔی
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از سهبٚیط زض نٛضسی وٝ ؾی سی اؾىٗ، ٞٓ ثب ٔبزٜ حبػت ٚ ٞٓ ثسٖٚ ٔبزٜ حبػت ا٘ؼبْ قٛز، ثٝ زِیُ زٚ ثطاثط قسٖ سقس

  .قٛز ٔیٌطفشٝ قسٜ، ٔیعاٖ اققٝ ٚاضز قسٜ ٘یع زٚ ثطاثط 

 :ِثب اققٝ ثٝ فٛأُ زیٍط ٘یع ثؿشٍی زاضز، اظػّٕٝ: هیضاى توبع خٌیي ًىت 

ساظٜ ثسٖ ػٙیٗ ٌیطی ػٙیٗٚضقیز لطاض ساظٜ ثسٖ ٔبزض ٘ا  ٘ا

 :ِشط ثبقس، زٚظ ٚاضز قسٜ ٘یع ٘عزیى ، ٞط چٝ ٘بحیٝ ٞسف ثٝ ػٙیٗزض ؾی سی اؾىٗ ٘یع ٕٞب٘ٙس ضازیٌٛطافی ؾبزٜ ًىت

 ثیكشط اؾز.

 :ِایٗ حبَ دطٚسىُ اظ ِحبػ ثبِیٙی ثؿیبضدطٚسىُ ٔطثٛط ثٝ آدب٘سیؿیز زاضای ثبالسطیٗ ٔیعاٖ سٕبؼ ثب اققٝ اؾز. ثب  ًىت 

 وٕه وٙٙسٜ اؾز.

 :ِٞبی ٔؼبضی ازضاضی، اٌط ؾٌٛ٘ٛطافی غیطسكریهی ثبقس، اظ دطٚسىُ سهٛیطثطزاضی  زض ٔٛاضز ٔكىٛن ثٝ ؾًٙ ًىت

MDCT  ٜقٛز ٔیاؾشفبز. 

 :ِزض ظٖ ثبضزاضی وٝ زچبض سطٚٔبی قسیس قسٜ ثبقس، ؾی سی اؾىٗ قىٓ زض نٛضر ٚػٛز ا٘سیىبؾیٖٛ ثبیؿشی  ًىت

 ا٘ؼبْ قٛز.

 :ِثبضزاض اؾز.سطیٗ ثطضؾی زضذٛاؾز قسٜ زض ظٖ  قبیـ خودوِ ػی تی اػىي ًىت 

 :ِٚضاَ یب ؾبة آضاوٙٛئیس ثٝ ػٟز سكریم ذٛ٘طیعی حبز ادی زٚضاَ، ؾبة ز ؾی سی اؾىٗ سكسیس ٘كسٜ فٕسسبً ًىت

 ضٚز. وبض ٔی

 :ِـ زٚظ . زض ایٗ ضٚوٙٙس ٔیثطذی اظ ٔشرههبٖ دیف اظ سالـ ثطای ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثطیچ اظ دّٛیٕشطی اؾشفبزٜ  ًىت

 اؾز.ضاز 5/1ٚاضز قسٜ ثٝ ػٙیٗ حسٚز 

 ای هغبلؼبت عت ّؼتِ

ٌطزز. ثٝ فٖٙٛا  ب یه فٙهط ضازیٛاوشیٛ ٘كب٘ساض ٔیزض ایٗ ٔغبِقبر، ٘بلّی وٝ لبثُ سعضیك، لبثُ اؾشٙكبق یب لبثُ ثّـ ثبقس، ث

ضٚـ  زاض ٕ٘ٛز. ٘كبٖ 99ضازیٛایعٚسٛح سىٙؿیْٛ وّٛئیسی ٚ دطسىشٙبر ضا ثب اؾشفبزٜ اظ ٞبی لطٔع، ٌٌٛطز سٛاٖ ٌّجَٛ ٔظبَ ٔی

 وطزٖ ٘بلُ، فٛأُ سقییٗ وٙٙسٜ ٔیعاٖ سٕبؼ ػٙیٗ ثب اققٝ اؾز.ٔٛضز اؾشفبزٜ ثطای ٘كب٘ساض

 :ِوّیطٛی ٘یطع اظ    یىی ػٙیٗ ثٝ ٔظب٘ٝ ٔطبزض، وّیططا٘ؽ  یز اؾز، أب ثٝ فّز ٘عزٕٔیعاٖ ا٘شمبَ ػفشی ثؿیبض حبئع اٞ ًىت

 ثبالیی ثطذٛضزاض اؾز. إٞیز

 .ٌیطز ٔیاؾبؼ ٔیعاٖ ظٚاَ آٖ نٛضر ٌیطی سىٙؿیْٛ ضازیٛاوشیٛ ثط ساظٜا٘ ●

 ٚاحسٞبی ٔٛضز اؾشفبزٜ فجبضسٙس اظ: وٛضی ٚ ثىطَ. ●

 :ِضی زاضٚٞب، ثیكشطیٗ ٔیعاٖ سٕبؼ زض اٚایُ ثبضزا ٔیعاٖ سٕبؼ ثط حؿت ؾٗ ثبضزاضی ٔشغیط ثٛزٜ ٚ زض اوظط ضازیٛ ًىت

 اؾز.ثط ضٚی سیطٚئیس ػٙیٗ 131اطط زیطضؼ یس  ء. یىی اظ ٔٛاضز اؾشظٙبثبقس  ٔی
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 :ًِىت MDCT - .آ٘ػیٌٛطافی ضٚـ اضػح ػٟز ثطضؾی ٔٛاضز ٔكىٛن ثٝ آٔجِٛی ضیٛی زض زٚضاٖ ثبضزاضی اؾز 

 :ِثب ایٗ حبَ ثٝ یبثس ٔیثٝ ٘سضر زض زٚضاٖ ثبضزاضی ا٘سیىبؾیٖٛ  131یب یس 123ىٗ سیطٚئیس ثب اؾشفبزٜ اظ یس اؾ ًىت .

 یٗ ثؿیبض ٘بچیع اؾز.فّز ا٘سن ثٛزٖ زٚظ ٔٛضز اؾشفبزٜ، ذغط ایٗ ضٚـ ثطای ػٙ

 :ِٞبی سیطٚئیس ظ یب ؾطعبٖ٘ىشٝ ٟٔٓ ایٗ ػبؾز وٝ زٚظٞبی زضٔب٘ی یس ضازیٛاوشیٛ وٝ ػٟز زضٔبٖ ثیٕبضی ٌطیٛ ًىت 

 ٙس ثبفض سرطیت سیطٚئیس ٚ وطسیٙیؿٓ قٛ٘س.سٛا٘ ٔی ٌیط٘س ٔیٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض 

 :ِٔشبؾشبظٞبی  فٕسسبً) ا٘س زچبض ٔشبؾشبظ قسٜیط ثغُ وٝ ٞبی ِٙفبٚی ظ ٌطِٜٙفٛؾیٙشی ٌطافی ػٟز قٙبؾبیی  ًىت

 .قٛز ٔیاؾشفبزٜ  99وّٛئیس  -ضٚز؛ زض ایٗ ضٚـ اظ سطویت ؾِٛفٛض ( ثٝ وبض ٔیدؿشبٖؾطعبٖ 

 ػًََگشافی

 قٛز. ٞبیی ٔكرم اؾشفبزٜ ٔی سكریهی، اظ أٛاع نٛسی ثب فطوب٘ؽزض ؾٌٛ٘ٛطافی 

 :ِز٘جبَ سِٛیس حطاضر ٚایؼبز حفطٜ ٚػٛز زاضز. ثب ایٙحبَ زض ٞبی ثؿیبض ثبال، احشٕبَ آؾیت ثبفشی ثٝ  زض قسر ًىت

 وٓ قسر سهٛیطثطزاضی، ٞیچ ٌٛ٘ٝ ذغطی ثطای ػٙیٗ ثٝ اطجبر ٘طؾیسٜ اؾز. ٔحسٚزٜ

زؾشٍبٟٞبی ؾٌٛ٘ٛطافی ثبیس زاضای ایٗ ذبنیز ثبقٙس وٝ ثشٛا٘ٙس ذطٚػی نٛر ضا ثٝ نٛضر ٚیسئٛیی ٕ٘بیف زٞٙس سب 

ا٘س، فطاسط ٘طٚز. ذطٚػی نٛر ثٝ نٛضر  ٞب ٚضـ قسٜ شب٘ساضزٞبیی وٝ سٛؾظ ثطذی ؾبظٔبٖثسیٗ ٚؾیّٝ ذطٚػی ٔعثٛض اظ اؾ

 قٛز.  زٜ ٔی٘ٛفی قبذم ٕ٘بیف زا

 :ِثبقس، ٞیچ  0/1ذطٚػی نٛر اؾز. اٌط ایٗ قبذم ظیطقبذم ٌطٔبیی، سرٕیٙی اظ افعایف حطاضر زض اطط  ًىت

 وٙس. ای ػٙیٗ ضا سٟسیس ٕ٘ی ثبِمٜٛ ذغط

 :ِٛثی وٝ ذٛز ضا ثٝ نٛضر سغییط قبذم زض ٔٛضز اؾشفبزٜ اظ زادّط  ًىت ٛ٘ٝ فبضضٝ ٘بٔغّ ػٟز وبضثطزٞبی ثبِیٙی، ٞیچ ٌ

 ٌطٔبیی ٘كبٖ زٞس، ثٝ اطجبر ٘طؾیسٜ اؾز.

 :ٌِطافی اؾشفبزٜ ٘كسٜ ثبقس، اظ ِحبػ سئ ًىت ٘ٛٛ ٛاز حبػت ؾ ٛضی، ٞیچ ذغطی ػٙیٗ ضا سٟسیس سب ٔبزأی وٝ اظ ٔ

ی  وٙس. ٕ٘

 MRI ی ثب تمَیت هغٌبعیؼیتلَیشثشداس

 ٘یع ػٟز سهٛیطثطزاضی اظ ٔبزض ٚ ػٙیٗ ثٝ اطجبر ضؾیسٜ اؾز، ظیطا زض ایٗ MRIٕٞب٘ٙس ؾٌٛ٘ٛطافی، اضظـ فطاٚاٖ فٙبٚضی 

 .قٛز ٕیضٚـ اظ دطسٛٞبی یٛ٘یعاٖ اؾشفبزٜ ٘

  MRIهضایبی سٍؽ 

 ٞبی ٘طْ وٙشطاؾز ثبال ثطای ثبفز -

 لبثّیز سقییٗ ذهٛنیبر ثبفشی   -
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 ٌطفشٗ سهٛیط زض ؾغٛح ٔرشّف  -
  

 :ِزض سٕبْ عَٛ ثبضزاضی،  ًىتMRI  ٓٞسٟٙب ثبیؿشی ظٔب٘ی ا٘ؼبْ قٛز وٝ أىبٖ ا٘ؼبْ ؾبیط ٔغبِقبر سهٛیطثطزاضی فطا

 ٞب ٘یبظ ثٝ سبثف اققٝ ثبقس. ا حبنُ وٙس وٝ ػٟز ثسؾز آٚضزٖ آٖاْ آی آض اعالفبسی ض٘جٛزٜ ٚ یب 

  :ِّبی اًدبم  وٌتشااًذیىبػیَىًىتMRI

  ضطثبٖ ؾبظٞبی لّجی زاذّی -
  ٞبی فهجی ٔحطن -
  ٞبی ا٘فٛظیٖٛ دٕخ -
   اػؿبْ ذبضػی فّعی زض چكٓ -
   زفیجطیالسٛضٞبی وبقشٙی -

   ٞبی حّعٚ٘ی ایٕذّٙز -

    زض ٔٙبعك حؿبؼ ثیِٛٛغیه ٚػٛز اػؿبْ فّعی -

 ای ٞبی آ٘ٛضیؿٕی زاذُ ػٕؼٕٝ وّیخ -

 MRIّبی هبدسی  اًذیىبػیَى

 :ِٔطسجظ ثب ثبضزاضی، فٙبٚضی زض اذشالالر غیط ًىتMRI اظ دطسٛٞبی  ثط ؾی سی اؾىٗ اضػحیز زاضز. ظیطا زض اْ آض آی

 قٛز. یٛ٘یعاٖ اؾشفبزٜ ٕ٘ی

 :ِقٛ٘س. ٘ربفی زض اْ آض آی ثٟشط زیسٜ ٔی ٔب٘ٙس سٛٔٛضٞبی ٔغعی یبٞبی زؾشٍبٜ فهجی ٔطوعی ٔبزض  ٘بٞٙؼبضی ًىت 

 :ِالفبر اضظقٕٙسی ضا زض ثبة دبسٛفیعیِٛٛغی اوالٔذؿی فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾز.اْ آضآی اع ًىت 

 :ِسٛاٖ ٔیعاٖ ػطیبٖ ذٖٛ  فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾز؛ ثب ایٗ ضٚـ ٔی آ٘ػیٌٛطافی أىبٖ سهٛیطثطزاضی اظ فطٚق ٔغع ضا -اْ ًىت

 ٔغعی ٔیب٘ی ٚ ذّفی ضا ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛز. ٞبی قطیبٖ

 :ِضٚز. ض آی ضٚقی ثؿیبض فبِی ثٝ قٕبض ٔیظ٘بٖ ثبضزاض، اْ آػٟز ثطضؾی قىٓ ٚ فضبی ذّف نفبلی  ًىت 

 :ِٞبی  قبر وّیٛی، ضبیقبر ٌٛاضقی ٚ سٛزٜاظ ضٚـ اْ آض آی ػٟز قٙبؾبیی ٚ سقییٗ ٔحُ سٛٔٛضٞبی آزض٘بَ، ضبی ًىت

 قٛز. اؾشفبزٜ ٔیٍٙی زض زٚضاٖ ثبضزاضی ِ

 :ِٞبی لفؿٝ ؾیٙٝ، قىٓ ٚ ٍِٗ زض زٚضاٖ ثبضزاضی ثؿیبض اضظقٕٙس اؾز. آض آی ثرهٛل زض اضظیبثی ٘ئٛدالؾٓاْ  ًىت 

 :ِضیٛی زض ظ٘بٖ  وٝ ٔٙجـ قبیـ آٔجِٛی) ی ٍِٙی ٚ سطٚٔجٛظٞبی ٚضیس اػٛفیس ٚػٛز سطٚٔجٛظٞبأیسٛاٖ ثطای س ٔی ًىت

 ٕ٘ٛز. ( ٘یع اؾشفبزٜآیٙس ثبضزاض ثٝ قٕبض ٔی

 :ِثبقٙس  ٔیٞبی ٘فبؾی ٔفیس  ی اؾىٗ، ٞط زٚ ػٟز اضظیبثی ففٛ٘زٞبی اْ آض آی ٚ ؾی س سىٙیه ًىت. 

 :ِآٚضز. ٘بحیٝ فّخ ٔظب٘ٝ فطاٞٓ ٔی دؽ اظ ظایٕبٖ ؾعاضیٗ، اْ آض آی زیس ثٟشطی اظ ًىت 
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 :ِسكریم زاز. آی آضاْ ثٝ ؾِٟٛز سٛؾظ سىٙیه  سٛاٖ ٔیآدب٘سیؿیز ضا  اذشالالر زؾشٍبٜ ٌٛاضـ، ذهٛنبً ًىت 

 MRIّبی خٌیٌی  اًذیىبػیَى

 حبَ افعایف اؾز.ٖ ٔىُٕ ؾٌٛ٘ٛطافی، ضٚظ ثٝ ضٚظ زضاؾشفبزٜ اظ اْ آض آی ػٙیٙی ثٝ فٙٛا

 :ِٞبی اؾشب٘ساضز آ٘بسٛٔی اسفبق فٙبنطی وٝ زض ػطیبٖ ثطضؾی سٛاٖ اظ اْ آض آی ػٟز سهٛیطثطزاضی اظ لطیت ثٝ ٔی ًىت 

 ، اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.ٌیط٘س ٔیػٙیٗ ٔٛضز اضظیبثی لطاض 

 :ِٔطوعی ػٙیٗ ٔٛضز  ٞبی زؾشٍبٜ فهجی وبضثطز اْ آض آی، ػٟز ٔحبؾجبر ثیٛٔشطی ٚ ٘یع اضظیبثی ٘بٞٙؼبضی ًىت

 ٌطفشٝ اؾز. یس لطاضأیس

 :ِثبقس  ٔیزلز اْ آض آی زض سرٕیٗ ٚظٖ ػٙیٗ، ثیكشط اظ ؾٌٛ٘ٛطافی  ًىت. 

 :ِسٌّوَدّبیی ثشای تلَیشثشداسی تـخیلی دس دٍساى ثبسداسی ًىت 

قٛز. ثٝ ذهٛل  یؼبز آطبض ٔربعطٜ آٔیع ػٙیٙی ٕ٘ی٘بقی اظ یه الساْ ٚاحس ثبفض ا Xظ٘بٖ ثبیؿشی ثسا٘ٙس وٝ اققٝ  .1

 ضاز ثب افعایف ذغط ؾمظ یب ٘بٞٙؼبضیٟبی ػٙیٙی ٕٞطاٜ ٘جٛزٜ اؾز. 5سٕبؼ ثب زٚظٞبی وٕشط اظ 

ی زض  .2 ؼبْ السأبر ضازیٌٛطافیه سكریهیٚػٛز ٍ٘ط٘ا  ٔٛضز آطبض احشٕبِی زٚظٞبی ثبالی دطسٛٞبی یٛ٘یعٖا ٘جبیس ٔب٘ـ اظ ٘ا

السأبر ضازیٌٛطافیه اظ ؾبیط أىبٖ، ثٝ ػبی  . زض زٚضٖا ثبضزاضی ثبیؿشی سب حسزاضای ا٘سیىبؾیٖٛ زض ٔبزض قٛز

ٌطافی ٚ ْا آض آی ٙسسهٛیطثطزاضی وٝ ثب سِٛیس دطسٛٞبی یٛ٘یعٖا ٕٞطاٜ ٘یؿش ٞبی ضٚـ ٘ٛٛ ٛز.)ٔب٘ٙس ؾ  ( اؾشفبزٜ ٕ٘

 ای ثط ضٚی ػٙیٗ ٘یؿشٙس. ٞیچ ٌٛ٘ٝ اطط ٘بٔغّٛة قٙبذشٝ قسٜؾٌٛ٘ٛطافی اْ آض آی زاضای  .3

ظٔب٘ی وٝ لطاض ثبقس چٙسیٗ ضازیٌٛطافی سكریهی ثط ضٚی یه ظٖ ثبضزاض ا٘ؼبْ قٛز، ٔكبٚضٜ ثب فطزی وٝ زض  .4

 ثطآٚضز زٚظ ٚاضز قسٜ ثٝ ػٙیٗ ٔفیس ٚالـ قٛز. زضسٛا٘س  ٔی ،ط زاضززٚظؾٙؼی سجحّ ٔحبؾجبر

 ٞبی ضازیٛاوشیٛ یس ػٟز ٔمبنس زضٔب٘ی ٕٔٙٛؿ اؾز. ضاٖ ثبضزاضی، اؾشفبزٜ اظ ایعٚسٛحزض زٚ .5

یت ثٝ ػٙیٗ قٛ٘س؛ ایٗ ٘بٔحشُٕ اؾز وٝ ٔٛاز حبػت ضازیٛادبن ٚ دبضأغٙبعیؽ ثشٛا٘ٙس ثبفض ٚاضز قسٖ آؾ .6

ٔفیس ٚالـ قٛ٘س. أب زض زٚضاٖ ثبضزاضی سٟٙب ظٔب٘ی ثبیس اظ ایٗ سطویجبر اؾشفبزٜ سٛا٘ٙس اظ ِحبػ سكریهی  سطویجبر ٔی

 ٟب ضا سٛػیٝ ٕ٘بیٙس.ٞب ذغطار احشٕبِی آ٘ ثبِمٜٛ آٖ ٕ٘ٛز وٝ فٛایس
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 :الت فلل اٍلاَئػ

 ؟س ؿبهل وذام یه اص هَاسد صیش اػتی ٍ خشاحی هبدّبی عجّ تؼوین دسػت دس هَسد دسهبى ٍضؼیت .1

 ٞٛقی فٕٛٔی ثبیس اػشٙبة قٛز. اٌط ػطاحی ٔٛضز ٘یبظ ثبقس، اظ ثیاِف( 

 ة( زاضٚٞب ثبیس ثطای وبٞف ٔٛاػٟٝ ػٙیٙی ثٝ ٔمبزیط وٓ ٔهطف قٛ٘س.

 ا٘ساذشٝ قٛز.ذیطأحبنُ قسٜ ثبقس سب حس أىبٖ ثٝ س ع( ػطاحی ثبیس سب ظٔب٘ی وٝ ثّٛك ضیٝ ػٙیٗ

 وٝ زِیُ ٔٙغمی ٔٛػٟی ٚػٛز زاقشٝ ثبقس. ٌیطز ٔیز( اػشٙبة اظ زضٔبٖ سٟٙب ظٔب٘ی نٛضر 

 ؟وذام اػت ؿَد هیهبِّ دٍم اًدبم  سایح تشیي خشاحی وِ دس ػِ .2

 اِف( ؾیؿشىشٛٔی        ة( آدب٘سوشٛٔی         ع( وِٛٝ ؾیؿشىشٛٔی              ز( الدبضاسٛٔی سؼؿؿی

حَؽ تَلذ  ، ثب افضایؾ خغش ّن ًتبیح حَل ٍگیشًذ هیشاحی غیش هبهبیی حیي حبهلگی لشاس. صًبًی وِ تحت خ3

 :ثدض ،گیشًذ هیصیش لشاس 

 ٌطْ 2500اِف( ٔطزٜ ظایی                                         ة( ٚظٖ ٔٛلـ سِٛس وٕشط اظ 

 ضٚظ 7ٞفشٝ                   ز( ٔطي ٘ٛظازی عی  37ع( سِٛس ظٚزضؼ وٕشط اظ 

، هـبٍسُ هٌبػت گیشد هیثبسداسی تحت ثیَْؿی ػوَهی لشاس 5تب  4. صًی ثِ ػلت پیچؾ تخوذاًی دس ّفتِ 4

 ؟وذام یه اص هغبلت صیش اػت ؿبهل

 ط ثبقٙس.ٞٛقی ثطای ػٙیٗ ٔضّ وٝ زاضٚٞبی ثی اِف( ٞیچ قٛاٞس لبعقی ٚػٛز ٘ساضز

 ٔٛضز اظ زؾز زازٖ حبٍّٔی ٚػٛز زاضز.ة( ثقس اظ ٔٛاػٟٝ ثب زاضٚٞبی ثیٟٛقی، یه حبِز ٕٞٝ یب ٞیچ زض 

ٔٛاػٟطٝ   ٞٛقی فٕطٛٔی ٔطٛضز اؾطشفبزٜ    زض ایٗ ؾٗ ثبضزاضی ثب زاضٚٞبی ثیٞبیی وٝ  ع( ذغط ٘ٛالم ِِٛٝ فهجی زض ػٙیٗ

 .یبثس ٔیا٘س، افعایف  قسٜ

 ز( ٞیچ وساْ اظ ٔٛاضز فٛق.

 -وبّؾ خشیبى خَى سحوی . دس چِ فـبس داخل كفبلی ًبؿی اص دهیذى َّا ثِ كفبق دس هغبلؼبت حیَاًی5

 ؟گضاسؽ ؿذُ اػت خفتی

 ٔشط ػیٜٛ ٔیّی 25ز(      ٔشط ػیٜٛ       ٔیّی 20ع(  ٔشط ػیٜٛ ٔیّی15ٔشط ػیٜٛ          ة(  ٔیّی 5اِف( 

 :ثدض ،. توبم هغبلت صیش دس هَسد الپبساػىَپی عی ػِ هبِّ اٍل حبهلگی كحیح اػت6

 .قٛز ٔیاِف( ایٗ وبض ثٝ ٘سضر زضؾٝ ٔبٞٝ اَٚ ا٘ؼبْ 

 ة( ایٗ وبض ثب افعایف ذغط ٚضـ حُٕ ظٚزضؼ ٕٞطاٜ اؾز.

 ا٘س ٞیچ سفبٚسی ٘ساضز. ٘ی وٝ سحز الدبضاسٛٔی لطاض ٌطفشٝع( ٘شبیغ حبٍّٔی ثب ظ

 .یبثس ٔیٍ٘طفشٝ، ذغط ٔحسٚزیز ضقس ػٙیٗ افعایف  ٔمبیؿٝ ثب ظ٘ی وٝ سحز ػطاحی لطاضز( زض 

 ؟ؿَد ّبی تىٌیىی ثشای اًدبم الپبساػىَپی ثؼذ اص ػِ هبِّ اٍل ؿبهل وذام یه اص هَاسد صیش هی . تؼذیل7

 ٞبی ٚضٚز ثبظ ة( اؾشفبزٜ اظ سىٙیه              ای            حؿی ٔٙغمٝ اِف( اؾشفبزٜ اظ ثی

 ثٝ نفبق ثطای سمٛیز ٔكبٞسٜز( افعایف ٚضٚز ٞٛا  ع( اؾشفبزٜ اظ یه ٘مغٝ ٚضٚزی زض ضثـ ثبالیی ضاؾز    
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 ؟اسد صیش اػتّبی یًَیضاى ؿبهل وذام یه اصهَ ّبی سادیبػیَى ًوًَِ. 8

 ز( اققٝ ٌبٔب ع( أٛاع ضازیٛیی            ة( أٛاع ٔیىطٚ              اِف( زیبسطٔی         

 ؟سادیبػیَى یًَیضاى اػتِ خٌیي ثب ای اص اثش تلبدفی ًبؿی اص هَاخْ . وذام یه اص هَاسد صیش ًو9ًَِ

 ع( ؾمظ ذٛزثرٛزی         ز( ٔحسٚزیز ضقس ػٙیٗ  اِف( ؾطعبٖ زٚضٜ وٛزوی     ة( فمت ٔب٘سٌی شٞٙی

 :ثدض ،دٌّذثیش لشاسأػیَى یًَیضاى تَػظ خٌیي سا تحت ت. توبم هَاسد صیش هوىي اػت دٍص دسیبفتی سادیب10

 اِف( لطاض ػٙیٙی                                       ة( لسٔز ٚؾیّٝ             

 ع( ٘ٛؿ سهٛیطثطزاضی ا٘ؼبْ قسٜ                    ز( فبنّٝ ضحٓ اظ ٔٙكبء ضازیبؾیٖٛ 

 دس چِ عیف ػي ثبسداسی صهبى هَاخِْ ثب سادیبػیَى ذگی رٌّی خٌیي ثیـتشیي افضایؾ ساهبً . خغشػمت11

 یًَیضاى داسد؟

 ٞفشٝ 4-18ز(  ٞفشٝ         28-36ع(   ٞفشٝ 8-15ة(  ٞفشٝ      4-6اِف( 

 ؟ی ؿبهل وذام یه اص هَاسد صیش اػت. اًذیىبػیَى خفتی ثشای سادیَگشاف12

 ة( لغقی وطزٖ سكریم حبٍّٔی زٚلّٛیی  سكریم آ٘ب٘ؿفبِی                      اِف( 

 ز( اضظیبثی ؾٙسضْ چٙس اٍ٘كشی ز٘سٜ وٛسبٜ  ع( دّٛیٕشطی ثطای دطظا٘شبؾیٖٛ ثطیچ       

ّبی صیش سخ  عی اسصیبثی دس وذام یه اص پشٍتىل. ثبالتشیي هَاخِْ ثب سادیبػیَى حیي تَهَگشافی وبهپیَتشی 13

 ؟دّذ هی

 ز( آٔجِٛی ضیٝ             اِف( اوالٔذؿی               ة( ؾًٙ ازضاضی            ع( آدب٘سیؿیز  

دٌّذ ؿبهل وذام یه اص هَاسد  ثیش لشاس هیأّب تحت ت دیبػیَى خٌیي سا ثب سادیَایضٍتَح. ػَاهلی وِ هَاخِْ سا14

 صیش ّؼتٌذ؟

 ع( زضػٝ دبوؿبظی وّیٛی     ز( سٕبْ ٔٛاضز فٛق  اِف( زٚظ ضازیٛ٘ٛوّئٛئیس      ة( ٔیعاٖ ا٘شمبَ ػفشی

 ؟ثبؿذ ًبًغ هغٌبعیؼی حیي حبهلگی هیصیش یه فبیذُ اػتفبدُ اص تلَیشثشداسی سصٍ . وذام یه اص هَاسد15

   زٞس. یٙی ثب ضازیبؾیٖٛ یٛ٘یعاٖ ضخ ٕ٘یاِف( ٞیچ ٔٛاػٟٝ ػٙ

 ذغط اؾز. ثی ٌبزِٚیٙیْٛ زضحبٍّٔی ٔهطف ة(

 ثطزاضی ٚػٛز ٘ساضز.یچ ٕٔٙٛفیز ٔهطفی ثطای ایٗ سهٛیطع( ٞ

 ز( سٕبْ ٔٛاضز فٛق

 ؟ذثبؿ  ویًؽ تلَیشثشداسی ام آس آی اص هَاسد صیش اًذیىبػیَى سٍ. وذام یه 16

 35ٔبزض ثبالی  BMIة(  آٖ ٞیسضآٔٙیٛؼ                                  اِف( 

 ز( قه ثٝ اذشالَ ؾیؿشٓ فهجی ٔطوعی ع( اضظیبثی سٛزٜ لفؿٝ ؾیٙٝ ػٙیٗ                     

 ؟اًذ دّی اًشطی ثبالتشاص اػتفبدُ ثبلیٌی وذام ثبفتی ثبلمَُ ػًََگشافی دس ثشٍى . اثشات17

 ز( ٞیچ   ع( سجریط       ()ایؼبز حفطٜ ة( وبٚیشبؾیٖٛ   لطاضی      اِف( ثی

 ؟گشی هؼبدل وذام یه اص هَاسد صیشاػت ، یهؿَد هی. دٍصّبی سادیبػیَى یًَیضاى ثب گشی ػٌدیذُ 18



 ّبی داخلی ٍ خشاحی دس هبهبیی  ثیوبسی دسػٌبهِ عالیی / 16 
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 ٔیّی ضاز 1ز(  ضاز                100ع(  ضاز              10ة(  ضاز              1اِف( 

 ؟، چمذس اػتگیشًذ هیتحت دسهبى ػشعبى حیي حبهلگی لشاس. تؼذاد ػبالًِ صًبًی وِ دس ایبالت هتحذُ 19

 14000ز(                  4000ع(               1000ة(               400اِف( 

 ؟ساد كحیح اػت 50یًَیضاى ثب دٍص  . وذام یه اص هَاسد صیش دس هَسد سادیبػیَى20

 .قٛز ٔیاِف( ایٗ ٔمساض ثب سهٛیطٞبی ضازیِٛٛغیه ضٚسیٗ حبنُ 

 ة( ایٗ ٔمساض ثب افعایف ذغط ٘ٛالم فهجی ٕٞطاٞی زاضز.

 .قٛز ٔیع( ایٗ ٔمساض ٔٛػت فمت ٔب٘سٌی شٞٙی ػٙیٗ زض ٞط ظٔب٘ی حیٗ ؾٝ ٔبٞٝ اَٚ 

شٞٙی  ٞفشٍی ثبضزاضی زض ظٔبٖ ٔٛاػٟٝ ثب ػٙیٗ ثبقس، ایٗ ٔمساض ثب افعایف فمت ٔب٘سٌی 25ز( اٌط ػٙیٗ زض ؾٗ ثقس اظ 

 ٕٞطاٜ ٘یؿز.

 

  

 

 

 

 



  17 / اسصیبثی هبدسهالحظبت ػوَهی ٍ : 1فلل       
 

 رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگو مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا
www.nokhbegaan.com 65732227390-00562676-00562606-626 

 

  اٍل فللَاالت ئپبػخٌبهِ ػ

 د ج ة الف َالئػ

1    * 

2  *   

3 *    

4 *    

5  *   

6 *    

7  *   

8    * 

9 *    

10 *    

11  *   

12   *  

13   *  

14    * 

15 *    

16  *   

17  *   

18   *  

19   *  

20    * 
 

 



 

 رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگو مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا
www.nokhbegaan.com 65732227390-00562676-00562606-626 

 های ویژه و تروما : مراقبت2فصل 

 ٌطز٘س. ٞبی ٚیػٜ ٔبٔبیی ٔٙشفـ ٔی یِٛٛغیه اظ فٙبٚضی ٚ سرهم ٔطالجزظ٘بٖ ٔجشال ثٝ عیف ٚؾیقی اظ اذشالالر دبسٛفیع

 :اذشالالر عجی ػطاحی قبُٔ

 سطٚٔب 

 اذشالالر قسیس لّجی 

 ٝثیٕبضیٟبی حبز ٚ ٔعٔٗ ضی 

 دطٜ اوالٔذؿی 

  ذٛ٘طیعی 

  ؾٙسضْ ؾذؿیؽ 

 ّبی ٍیظُ هبهبیی هشالجت

 :ِاظ ثیٕبضاٖ ٔبٔبیی ٘یبظ ثٝ یه دسكذؾؿبر ٔرشّف، حسٚز ؤزض ٔٞبی ٔٛضز اؾشفبزٜ  ٚ دطٚسىُٞب  ثؿشٝ ثٝ ضٚـ ًىت 

 ٘ؾبضر ٚیػٜ زاض٘س.٘ٛفی زضٔبٖ ٚ 

 :ِضیٛی -ثبال، ؾذؿیؽ، ذٛ٘طیعی ٚ فٛاضو لّجی ایٗ افطاز، ثٝ فّز اذشالالر ٔطثٛط ثٝ فكبضذٖٛحسٚز ٘یٕی اظ ًىت 

 ٞبی ٚیػٜ ٞؿشٙس. ٘یبظٔٙس ٔطالجز

 یبثٙس؛ زض ایٗ ٔٛاضز ٘عزیه ثٛزٖ فطز ثٝ اسبق فُٕ یبر، ٌبٜ السأبر ػطاحی ضطٚضر ٔیٞبی سٟسیسوٙٙسٜ ح زض ذٛ٘طیعی

 ظایٕبٖ، ثٝ ٔهّحز ٘عزیه سط اؾز.

 :ِی ٚ ػطاحی قسیس ٕٞچٙبٖ ثبضزاض ٞؿشٙس.زض ٍٞٙبْ دصیطـ، یه چٟبضْ اظ ظ٘بٖ ٔجشال ثٝ اذشالالر عجّ ًىت 

 :ِقبُٔ ثیٕبضاٖ ٔطثٛط ثٝ زٚضٜ دیف اظ ظایٕبٖ ثٛزٜ ٚ فٕسسبً سطیٗ فُّ غیط ٔبٔبیی ٔطالجشٟبی ٚیػٜ فٕٛٔبً قبیـ ًىت 

ٞط چٙس  .ثبقس  ٔیسیطٚسٛوؿیىٛظ ●دیّٛ٘فطیز ●فكبضذٖٛ ٔعٔٗ ●ثیٕبضی لّجی ●آؾٓ ●دٙٛٔٛ٘ی ● زیبثز● ٔجشال ثٝ

 ٞبؾز وٝ نٛضر ٌطفشٝ اؾز، أب ٞیچ ٌٛ٘ٝ ضاٞجطز ی ٚیػٜ ثطای ثیٕبضاٖ ٔبٔبیی، ٔسرٞب دیسایف ذسٔبر ٔطالجز
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ثٙس٘س؛ زض وُ ایٗ ٔفبٞیٓ ضا  وبض ٔیویجی اظ ٔفبٞیٓ فٛق ضا ثٝ ٞب، سط ٔیٙٝ ٚػٛز ٘ساضز. اوظط ثیٕبضؾشبٖذبنی زض ایٗ ظ

 ثٝ ؾٝ زؾشٝ سمؿیٓ ٕ٘ٛز. سٛاٖ ٔی

وٙٙس وٝ سٛؾظ  ؿیبض ثسحبَ ضا ثٝ ٚاحسی ٔٙشمُ ٔیٞب، ظ٘بٖ ث ، وٝ زض اوظط ثیٕبضؾشبٖی ٚ ػطاحیٞبی عجّ آی ؾی یٛ .1

 قٛز. ٞبی ٚیػٜ عجی یب ػطاحی ازاضٜ ٔی ٔشرههیٗ ٔطالجز

 قٛ٘س. ایٗ ٚاحسٞب ٜ ٔیٞبی ثب ٚاثؿشٍی ثبال ذٛا٘س ٚاحسٞب ٌبٜ ٚاحس ٔطالجزبیی، ایٗ ٚاؾظ ٔبٔٞبی حس ٚاحس ٔطالجز .2

طة ٌطفشٝ ا٘س وٝ زؾشطؾی ثٝ دطؾُٙ ٔؼّا٘س. زض ٔٙبعمی لطاض لـ قسٜاٞبی ظایٕبٖ ٚ ٚضـ حُٕ ٚ زاذُ ثرفوٝ زض 

 ضاحشی أىبٖ دصیط اؾز. ثٝ

 ُٔٞبی حسٚاؾظ اؾز. ٔطالجزٞبی ٚیػٜ ٚ  ضٕٞٙٛزٞبیی ثطای ٔطالجز ایٗ ؾیؿشٓ زٚ ضزیفی، قب 

 ًفجبسٙس اظ: ٔشرههیٗ  ظایٕبٖ، ٔشرههیٗ ثیٟٛقی، ٔشرههیٗ ضیٝ، ٔشرههیٗ لّت، ٚ  افضبی ایٗ ٌطٜٚ فٕٛٔب

 ی ٚ ػطاحی.ٔشرههیٗ عجّ ؾبیط

 . ایٗ ٚاحسٞب سٛؾظ دطؾُٙ ثیٟٛقیقٛز ٔیٞب اضائٝ  ٞب سٕبْ ٔطالجز بی ٚیػٜ ٔبٔبیی، زض ایٗ آی ؾی یٛٞ ٚاحس ٔطالجز .3

ٞب  بی ثؿیبض ا٘سوی زاضای ایٗ لبثّیزٚاحسٞ ٌطز٘س. ٔیٞبی ظایٕبٖ ٚ ٚضـ حُٕ ازاضٜ  ٔبٔبیی قبغُ زض ثرفٚ 

 ٞؿشٙس.

 ؿًَذ. ّبی حذٍاػظ هی ّبی هشثَط ثِ اختالالتی وِ ؿبهل هشالجت دػتَسالؼول

فبضوشٛؼ دبیساض، آضیشٕ ضز ٔشٛؾظ(، زضػبر ذفیف سب ) ٘ی لّتی دبیساض، ٘بضؾبیی احشمبففٛ٘ز، ٘ا

شٟبیی ؿٟبی فكبضذٖٛ ثبال ثسٖٚ آؾیت ا٘ساْ ٞبی ٘ا  اٚضغ٘ا
 هؼبئل للجی

ثیٕبضا٘ی  ثیٕبضاٖ دبیساضی وٝ لطاض اؾز سحز سٟٛیٝ عٛال٘ی ٔسر لطاض ٌطفشٝ یب سٟٛیٝ آٟ٘ب لغـ قٛز،

 .ثبقٙس  ٔیوٝ احشٕبَ زاضز زچبض ٘بضؾبیی سٙفؿی قٛ٘س أب اظ ؾبیط ػٙجٝ ٞب دبیساض 
 هؼبئل سیَی

وٝ ٘یبظٔٙس  زؾشٝ اظ اذشالالر دبیساض زؾشٍبٜ فهجی ٔطوعی، فهجی فضال٘ی، ٚ ٘ٛضٚؾطػیىبَآٖ 

 دبیف زلیك ٞؿشٙس.
 هؼبئل ًَسٍلَطیه

 هلشف ثیؾ اص حذ داسٍ ثیٕبضا٘ی وٝ اظ ِحبػ ٕٞٛزیٙبٔیه دبیساض ٞؿشٙس.

 هؼبئل گَاسؿی ذٛ٘طیعی دبیساض، ٘بضؾبیی وجس زض نٛضر دبیساض ثٛزٖ فالیٓ  حیبسی.

 هؼبئل اًذٍوشیي وشٛاؾیسٚظ زیبثشی، سیطٚسٛوؿیىٛظی وٝ ٘یبظٔٙس دبیف زلیك ٞؿشٙس.

 هؼبئل خشاحی دؽ اظ افٕبَ ػطاحی ثعضي، فٛاضضی وٝ ٘یبظٔٙس دبیف زلیك ٞؿشٙس.

ظ٘بٖ ثبضزاض  ٞب ثبیؿشی ثٝ زلز سیشط قٛز، یٕبضا٘ی وٝ ٔبیقبر زاذُ ٚضیسی آٖٔطاحُ اِٚیٝ ؾذؿیؽ، ث

 اوالٔذؿی یب ؾبیط اذشالالر عجی.ٔجشال ثٝ دطٜ 
 هؼبئل هتفشلِ

 (PACاػتفبدُ اص وبتتش ؿشیبى سیَی )

ٞیسضٚزیٙبٔیه ٘طٔبَ ثبضزاضی ٚ ٘یطع دطبسٛفیعیِٛٛغی   قٙبذز  قطیبٖ ضیٛی ٘مف ثؿیبض ٟٕٔی ضا زض  وبسشطٞبی اظ ٌیطی ثٟطٜ

 :سٛاٖ ثٝ زٜ اؾز. اظ ػّٕٝ ایٗ اذشالالر ٔیثطذی اذشالالر ٔبٔبیی قبیـ ایفب ٕ٘ٛ

 دطٜ اوالٔذؿی. 

 ؾٙسضْ زیؿشطؼ حبز سٙفؿی. 
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 .آٔجِٛی ٔبیـ آٔٙیٖٛ اقبضٜ ٕ٘ٛز 

 :ِیه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ وبضثطزٞبی وبسشط قطیبٖ ضیٛی زض ٔبٔبیی، ؾٙسضْ ثبقس  ٔیوبضثطزٞبی وبسشط زض ٔبٔبیی ٔحسٚز  ًىت .

 ؾذؿیؿی اؾز وٝ ثب ازْ ضیٝ ٚ وبٞف فكبضذٖٛ فبضضٝ زاض قسٜ ثبقس.

 :ِوبٞف ؼٓ ذٖٛ ٚ افعایف ثطٖٚ زٜ لّت ثب ٔب٘س. ظیطا افعایف ح بضزاضی، ثسٖٚ سغییط ٔیٞب زض زٚضاٖ ث ثغٗفّٕىطز  ًىت

 .قٛز ٔیٔمبٚٔز فطٚق ٚ افعایف ضطثبٖ لّت ػجطاٖ 

 ادم حبد سیِ

 :ِظایٕبٖ ا٘ؼبْ 1000سب  500زض ٞط ٔٛضز  1ثٝ عٛض ٔشٛؾظ حسٚز  ،ٔیعاٖ ثطٚظ ازْ حبز ضیٝ زض زٚضاٖ ثبضزاضی ًىت

 ٌطفشٝ زض ٔطاوع اضػبفی ؾغح ؾْٛ اؾز.

 :ِیسضٚؾطشبسیه ٘بقطی اظ افطعایف فكطبض    ٞ ازْ -ٔؿطبئُ وبضزیٛغ٘یطه  . 1زٚ فّز قبیـ ازْ حطبز ضیطٝ فجبضسٙطس اظ:     ًىت 

ْ     ازْ ٘بقی اظ افعایف ٘ف -ٔؿبئُ غیطوبضزیٛغ٘یه. 2ٞیسضِٚیه ٔٛیطٌٟبی ضیٝ ٚ   ٛشدطصیطی ثطٝ ز٘جطبَ آؾطیت ا٘طسٚسّیٛ

 ٞب.   آِٛئُٞب ٚ ادی سّیْٛ  ٔٛیطي

 :ِزض زٚضاٖ ثبضزاضی، ازْ ضیٝ اغّت سطویجی اظ ایٗ زٚ اؾز. ًىت 

ایٗ افطاز ؾذؿیؽ اغّت ثب ٌطز٘س، زاضای زضػبسی اظ ؾذؿیؽ ٞؿشٙس؛ زض  ٕی اظ افطازی وٝ زچبض ازْ ضیٝ ٔیحسٚز ٘ی

 ْ ثب ٔبیـ زضٔب٘ی قسیس ٕٞطاٜ اؾز.أٔذؿی قسیس ٚ ذٛ٘طیعی ظایٕب٘ی سٛدطٜ اوال سٛوِٛیع

یٗ زضٔبٖ وبضزیٛغ٘یه ٔؿئَٛ وٕشط اظ ٘یٕی اظ ٔٛاضز اؾز؛ ثب ایٗ حبَ، ا٘ؼبْ السأبر احیب ثٝ فّز ذٛ٘طیعی ٚ ٕٞچٙازْ 

 ضٚ٘س. سطْ ٘یع اظ فُّ قبیـ ثٝ قٕبض ٔی قسیس فطز ثٝ فّز ظایٕبٖ دطٜ

 ادم غیشوبسدیَطًیه ًبؿی اص افضایؾ ًفَرپزیشی

 :ِقسٖ ا٘سٚسّیْٛ ثٝ ز٘جبَ دطٜ اوالٔذؿی زض ظ٘بٖ ثبضزاض فجبضسٙس اظ فقبَ ضیٛیؾبظ ثطای ازْ  سطیٗ فٛأُ ظٔیٙٝ قبیـ ًىت 

 (.سط سطویجی اظ ایٗ ؾٝ فبُٔ ض قبیـٚ ثٝ عٛؾٙسضْ ؾذؿیؽ یب ذٛ٘طیعی حبز، )

 :ِثٝ فّز ظایٕبٖ دطٜ سطْ زض اضسجبط ٞؿشٙس. ٔٛاضز ٔصوٛض اغّت ثب ػبیٍعیٙی قسیس ٔبیقبر ٚ زضٔبٖ سٛوِٛیشیه ًىت 

 :ِثبقس  ٔیٞبی ٚضیسی ٔب٘ٙس سطثٛسبِیٗ ثی قه ثب ازْ ضیٝ زض اضسجبط  آٌٛ٘یؿزثشب  ًىت. 

 ادم ّیذسٍػتبتیه وبسدیَطًیه 

 :ِب٘ؿیٖٛ ثبضزاضی زض اضسجبط ٞؿشٙس.ای ثب ٞیذطس یٛغ٘یه زض زٚضاٖ حبٍّٔی، ثٝ ٌٛ٘ٝاوظط فُّ ثطٚظ ازْ ضیٛی وبضز ًىت 

 ٌطزز. زیبؾشِٛیه ثبفض ثطٚظ ازْ ضیٛی ٔیٞیذطسب٘ؿیٖٛ ؾیؿشِٛیه حبز یب سكسیس اذشالَ فّٕىطز 

 :ِفكبضذٖٛ ٔعٔٗ ٚ چبلی ٕٞطاٜ ثب ٞیذطسطٚفی ثغٗ چخ. :فُّ قبیـ ٘بضؾبیی لّجی زیبؾشِٛیه فجبضسٙس اظ ًىت 

 :ِزض ظ٘بٖ ؾیبٜ دٛؾز احشٕبَ ثطٚظ ٞیذطسطٚفی زٚ سب ؾٝ ثطاثط ظ٘بٖ ؾفیسدٛؾز اؾز. ًىت 
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دططٜ اوالٔذؿطی، ذطٛ٘طیعی،     .ثبقطٙس   ٔیم آ٘بسٛٔیه اوشؿبثی یب ٔبزضظازی ؾبیط فُّ ٘بضؾبیی لّجی زیبؾشِٛیه قبُٔ ٘مبئ

 ٙس ثٝ نٛضر حبز، ثبفض سكسیس ٘بضؾبیی لّجی قٛ٘س.سٛا٘ ٔیإٓ٘ی ٚ ؾذؿیؽ 

 :ِسقییٗ ؾغح ؾطٔی دذشیس ٘بسطیٛضسیه ٔغعی چٙساٖ زض زٚضاٖ ثبضزاضی قبیـ ٘یؿز. ًىت 

 (ARDS) ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی حبد

 :ِؾٙسضْ زیؿشطؼ)ضیٝ ثٝ ز٘جبَ افعایف ٘فٛشدصیطیفّز ٘بضؾبیی سٙفؿی زض زٚضاٖ ثبضزاضی، ازْ قسیس قبیقشطیٗ  ًىت 

 .ثبقس  ٔی( سٙفؿی حبز

ٝ زض یه ؾط آٖ ازْ ضیٝ ثٝ ٕٞطاٜ سؾبٞط دبسِٛٛغیه آؾیت حبز ضیٝ زض ؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی حبز، قبُٔ عیفی اؾز و

 ٞبی ثبالی اوؿیػٖ ٚ سٟٛیٝ ٔىب٘یىی لطاض زاض٘س. ٚ زض ؾط زیٍط آٖ ٚاثؿشٍی ثٝ غّؾز٘بضؾبیی ضیٛی 

 اؾز. زض ٔٛاضز قسیسی وٝ ٘یبظ ثٝ ظایٕبٖ ٌعاضـ قسٜ 6000سب  3000ٔٛضز زض ٞط  1٘طخ ثطٚظ ؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی 

 زضنس اؾز. 45ای ٚػٛز زاضز، ٘طخ ٔطي ٚ ٔیط ثطای سٕبْ ثیٕبضاٖ حسٚز  ا٘ؼبْ حٕبیز ٞبی سٟٛیٝ

 :ِؾذؿیؽ ثط ضٚی ؾٙسض ؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی حبز ثٝ ز٘جبَ ؾذؿیؽ ثطٚظ ٕ٘ٛزٜ ثبقس یبوٝ  زض ٔٛاضزی ًىت ْ

 % ٔی ضؾس.90قسٜ ثبقس، ٘طخ ٔطي ٚ ٔیط ثٝ حسٚز سٙفؿی حبز، ؾٛاض زیؿشطؼ

 تؼبسیف 

ٔب اظ ِحبػ ثبِیٙی ٕٞٛاضٜ ٔقیبضٞبی فیعیِٛٛغیه الظْ ػٟز سكریم ؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی حبز ٔشفبٚر ٞؿشٙس، ا

 ثٝ یبز زاقشٝ ثبقیٓ وٝ ایٗ ؾٙسضْ، عیف ٚؾیقی ضا دٛقف ٔیسٞس. ثبیؿشی

 :ِثبقطس   200ثٝ وؿط اوؿیػٖ زٔی وٕشط اظطیب٘ی ٔكبٞسٜ اضسكبحبر ضیٛی زض ضازیٌٛطافی، ٘ؿجز فكبض اوؿیػٖ ق ًىت ٚ

 ز.ٕٞچٙیٗ قٛاٞسی زاَ ثط ٘بضؾبیی لّجی ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقٙس. زض ایٗ نٛضر ؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی حبز ٚػٛز زاض

 :ِیب٘ی ثٝ وؿط اوؿیػٖ زٔی وٕشطط اظ  قٛز وٝ ٘ؿجز فكبض اوؿیػٖ قط یم آؾیت حبز ضیٝ ظٔب٘ی ٌصاقشٝ ٔیسكر ًىت

 ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقٙس: سبوی دٙٝ، فسْ اقجبؿ اوؿیػٖ، ٔكبٞسٜ اضسكبحبر ضیٛی زض ضازیٌٛطافی. ٘یعٔٛاضز  ایٗثٛزٜ  300

 پبتَفیضیَلَطی 

 یه سكریم ٘یؿز. دبسٛفیعیِٛٛغیه ثٛزٜ ٚ اِعأبًؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی حبز سقطیفی 

ُ  طاذٛا٘سٜ ٔیٞب ثٝ ٔحُ اِشٟبة ف ٞب سٛؾظ وٕٛوبیٗ فُّ ٔرشّف( ٘ٛسطٚفیُ )ثٙب ثٝ زض آؾیت حبز ضیٝ  زض ٞطب  قٛ٘س. ٘ٛسطٚفیط

سٙفؿطی حطبز، آؾطیت ٚؾطیـ      زض ؾٙسضْ زیؿطشطؼ  قٛ٘س. ثبفشی ٔی ٞب ثبفض سكسیس آؾیت ؾیشٛویٗ ٕٛزٖسؼٕـ، ثب آظاز ٘

أط ثبفض افعایف ٘فٛشدصیطی  ٌطزز. ایٗ ٞب ٔكبٞسٜ ٔی سّیْٛ آِٛئُ )اظ ػّٕٝ فطٚق ضیٝ( ٚ آؾیت ادیفطٚق وٛچه ا٘سٚسّیْٛ

فقبَ قسٖ ؾٛضفبوشب٘ز، وطبٞف حؼطٓ ضیطٝ، قطب٘ز فطٚلطی ٚ زض ٘شیؼطٝ، ٞیذٛوؿطٕی        اظ زؾز ضفشٗ یب غیطضیٛی،  فطٚق

 .قٛز قطیب٘ی ٔی
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 :ِٔشقبلجبً ٌطزز. ٔطحّٝ زْٚ قبُٔ ثطٚظ آِٛئِٛیز فیجطٚظاٖ ٚ ؾٝ سب چٟبض ضٚظ ثقس آغبظ ٔی زْٚ ؾٙسضْ فٕٛٔبًٔطحّٝ  ًىت 

 سطٔیٓ آٖ اؾز. ثب ایٗ حبَ دیف آٌٟی ثّٙس ٔسر فّٕىطز ضیٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ حیطر اٍ٘یعی ذٛة اؾز.

 اتیَلَطی 

 ٞب نطفبً جبط اوظط ایٗ ثیٕبضیٕٞطاٜ ٞؿشٙس. ٞط چٙس اضسثطذی اظ ثیٕبضیٟب ثب ثطٚظ آؾیت حبز ضیٝ ٚ ازْ ٘بقی اظ ٘فٛشدصیطی 

 ، أب ثطذی اظ ثیٕبضیٟب ٔصوٛض ٔٙحهط ثٝ زٚضاٖ ثبضزاضی ٞؿشٙس. ثبقس  ٔیٕٞعٔب٘ی  ٘ٛفی

 ّبی حبد سیِ ٍ ًبسػبیی تٌفؼی دس دٍساى ثبسداسی ثشخی اص ػلل آػیت 

 دٙٛٔٛ٘ی    -

 ثبوشطیبیی 

 ٚیطٚؾی 

 ٖٛآؾذیطاؾی 

    اوالٔذؿی ؾٙسضْ دطٜ -

   ٞبی ثبفز ٕٞجٙس ثیٕبضی -

    دب٘ىطاسیز -

    سطٚٔب -

   ؾٙسضْ ؾذؿیؽ -

 وٛضیٛآٔٙیٛ٘یز 

 دیّٛ٘فطیز 

 ففٛ٘ز ٘فبؾی 

 ؾمظ ففٛ٘ی   

  زضٔبٖ سٛوِٛیشیه -

      ٔٛاز ؾٛء ٔهطف -

    ٔهطف زٚظ ثیف اظ حس زاضٚٞب -

      ثیٕبضی ؾِّٟٛبی زاؾی قىُ -

   ذٛ٘طیعی -

  قٛن 

 ٓا٘شمبَ ذٖٛ حؼی 

 ٖٛآؾیت حبز ضیٝ ثٝ ز٘جبَ ا٘شمبَ ذ 

  آٔجِٛی -

 ٖٛٔبیـ آٔٙی ، 

 ٞٛا 

 سطٚفٛثالؾشیىی ٞبی ثیٕبضی  

       اؾشٙكبق ٔٛاز ٔحطن ؾٛذشٍی ٚ -

      ػطاحی ػٙیٙی -

 ؾُ اضظ٘ی -

 60شطیٗ فُّ سه فبّٔی ثٛزٜ ٚ ضٚی ٞٓ ضفشٝ ٔؿئَٛ حسٚز ؿیؽ ٚ دٙٛٔٛ٘ی ففٛ٘ی ٔٙشكط، قبیقزض ظ٘بٖ غیط ثبضزاض، ؾذ

 . ثبقٙس  ٔیزضنس اظ ٔٛاضز 

 :ِزض زٚضاٖ سطیٗ فُّ ؾذؿیؽ فجبضسٙس اظ: دیّٛ٘فطیز، وٛضیٛآٔٙیٛ٘یز، ٚ ففٛ٘ز  قبیـ زض زٚضاٖ ثبضزاضی، ًىت ٍِٗ

ؿشطؼ سٙفؿی حبز ٔكبٞسٜ ای قبیـ، ٕٞطاٜ ثب ؾٙسضْ زی س ٚ ذٛ٘طیعی ظایٕب٘ی ٘یع ثٝ ٌٛ٘ٝ٘فبؼ دطٜ اوالٔذؿی قسی

 .قٛز ٔیزض ثیف اظ ٘یٕی اظ ظ٘بٖ ثبضزاض، سطویجی اظ ؾذؿیؽ، قٛن، سطٚٔب ٚ افعایف ثبض ٔبیقبر ٔكبٞسٜ  ٌطز٘س. ٔی

 ػیش ثبلیٌی 

ثٝ قسر آؾیت، لبثّیز فطز ػٟز ػجطاٖ آؾیت ٚ ٔطحّٝ ثیٕبضی ثؿشٍی  ثبِیٙی فٕسسبً ٞبی حبز ضیٝ، ٚضقیز زض آؾیت

 زاضز.
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ایٗ ٔطحّٝ  زض قب٘ز ذٛ٘ی زاذُ ضیٛی ذٛاٞس قس.وبٞف ٔساْٚ حؼٓ ضیٝ ثبفض وبٞف ؽطفیز دصیطی ضیٝ ٚ افعایف 

زٞٙسٜ زضٌیطی  ٘كبٖ بًكرهٚػٛز اذشالالر ٔٙشكط ضا زض ؾٕـ ضیٝ قٙبؾبیی ٕ٘ٛز؛ ضازیٌٛطافی لفؿٝ ؾیٙٝ ٔ سٛاٖ ٔی

ایؼبز فكبض ٔظجز زض  ٞبی ثبالی اوؿیػٖ زٔی ٚ طحّٝ، زض نٛضر فسْ زضٔبٖ ثب غّؾززض ایٗ ٔ .ثبقس  ٔی ضیٝ زٚعطفٝ

 وكٙسٜ ذٛاٞس ثٛز. ثب اؾشفبزٜ اظ ٔبؾه یب ا٘شٛثبؾیٖٛ، آؾیت فٕٛٔبً ٔؼبضی ٞٛایی

 :ِسٙفؿی ٞیذٛوؿٕی قسیس ٚ ٔمبْٚ ٚ ٘یع اؾیسٚظ ٔشبثِٛیهزضنس سؼبٚظ وٙس، فطز زچبض  30 اٌط ٔیعاٖ قب٘ز اظ ًىت ٚ 

 سٛا٘س ثٝ سحطیه دصیطی ٔیٛوبضز، اذشالَ فّٕىطز لّت ٚ ایؿز لّجی ثیٙؼبٔس. ذٛاٞس قس؛ ایٗ ٚضقیز ٔی

 دسهبى

 ٌطزز.ٞبی ٔحیغی ثطلطاض وبفی ثطای ثبفزقٛز سب اوؿیػ٘بؾیٖٛ  ٞبی حبز ٚ قسیس ضیٝ سالـ ٔی زض آؾیت

 :ِزاذُ ٚضیسی ػٟز حٕبیز اظ ٌطزـ ذٖٛ ؾیؿشٕیه، أطی ضطٚضی اؾز. ٚ وطیؿشبِٛئیسٞبی سعضیك ذٖٛ ًىت 

 :ِٔیىطٚثی  قٛز، زض نٛضر ففٛ٘ز، اظ زضٔبٖ ضس ؽ اظ فُّ قبیـ آؾیت ضیٝ ٔحؿٛة ٔیؾذؿیوٝ  اظ آ٘ؼبئی ًىت

 ٌطزز. اؾشفبزٜ ٔی قسیس

 :ِسحٛیُ اوؿیػٖ ضا ثٝ ٘حٛ لبثُ سٛػٟی ثٟجٛز ثركیس. ،سٛاٖ ثب انالح إٓ٘ی ٔی ًىت 

 :ِٛثیٗ زض نٛضسی وٝ ثٝ ٔیعٖا ٞط ٌطْ ًىت  .وٙس ِیشط اوؿیػٖ ضا حُٕ ٔی ٔیّی25/1زضنس اقجبؿ قسٜ ثبقس،  90 ٌّٕٞٛ

قٛز سب ا٘شمبَ اوؿیػٖ  ٜ ثبفض ٔیػیٛ ٔشط ٔیّی 200ػیٜٛ ثٝ  ٔشط ٔیّی 100ُ، افعایف فكبض اوؿیػٖ قطیب٘ی اظزض ٔمبث

 افعایف یبثس. ِیشط ٔیّی 1/0ِیشط ذٖٛ سٟٙب ثٝ ٔیعاٖ  ٔیّی 100سٛؾظ ٞط 

 :ِٞبی قسیس ضیٝ فجبضسٙس اظ بٖ ٔطالجز اظ ظ٘بٖ ٔجشال ثٝ آؾیتاٞساف ٔٛضز ٘ؾط زض ػطی ًىت: 

 %50وٕشط اظ زضنس زض ٔحشٛای اوؿیػٖ زٞی  90ػیٜٛ یب اقجبؿ ٔشط ٔیّی 60ضؾیسٖ ثٝ فكبض اوؿیػٖ زٔی  -1

 ػیٜٛ ٔشط ٔیّی15شط اظ فكبض ٔظجز ا٘شٟبی ثبظزٔی وٕ -2

 :ِثُ سٛػٝ ػٙت ٚ دبضا٘كیٓ ضیٝ ذّفی لفؿٝ ؾیٙٝ زض یه ظٖ ثبضزاض وسٚضر زٚعطفٝ لب -زض ضازیٌٛطافی لسأی ًىت

  اظ ؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی حبز ضیٝ اؾز.  ٘بقی

 وؼی ّوَگلَثیيهٌحٌی تفىیه اُ

 .قٛز ٔیٔیعاٖ سٕبیُ ِٔٛىَٛ ٌّٕٞٛٛثیٗ ػٟز ضٞبؾبظی اوؿیػٖ، ثب ٔٙحٙی سفىیه اوؿی ٌّٕٞٛٛثیٗ ٘كبٖ زازٜ 

 ایٗ ٔٙحٙی ضا ٔیشٛاٖ ثٝ زٚ ثرف سمؿیٓ ٕ٘ٛز:

 ثخؾ فَلبًی ثخؾ تحتبًی

 -٘كبٍ٘ط ٔٙحٙی سفىیه اوؿیػٖ ٔطثٛط ثٝ ٔحیظ ثبفشی

 .ثبقس  ٔیٔٛیطٌی 

 -ٔطثٛط ثٝ ٔحیظ آِٛئّییه اوؿیػٖ ٘كبٍ٘ط ٔٙحٙی سفى

 ی اؾز.ٔٛیطٌ
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 :ِاوظط اقجبؿ ٌّٕٞٛٛثیٗ، زض آِٛئُ ٞبی ثبفشی اؾز؛ اظ ایٗ ضٚ، حس ٞبی ضیٝ ثیكشط اظ ٔٛیطي فكبض اوؿیػٖ زض آِٛئُ ًىت

 قٛز. ضیٝ ٔكبٞسٜ ٔی

 :ِوٙس. بیؿٝ ثب ٌّٕٞٛٛثیٗ ثبِغیٗ حُٕ ٔیٌّٕٞٛٛثیٗ ػٙیٗ ٔمساض ثیكشطی اظ اوؿیػٖ ضا زض ٔم ًىت 

 ِٝ ثسیٗ ذبعطأایٗ ٔؿ ؾبظز؛ طط ٔیأقیت زاض ضا ثیف اظ ؾبیط ٔٙبعك ٔشقیفز ٔٙحٙی سفىیه اوؿی ٌّٕٞٛٛثیٗ، ثرف 

 زٞس. طیط لطاض ٔیأفز ٔٙحٙی، سحٛیُ اوؿیػٖ ضا سحز ساؾز وٝ قی

 :ِٛثیٗ ثٝ اوؿیػٖ ًىت  ٚ زض ٘شیؼٝ افعایف سجبزَ اوؿیػٖ قیفز ٔٙحٙی ثٝ ؾٕز ضاؾز ثب وبٞف ٔیُ سطویجی ٌّٕٞٛ

 ثیٗ ثبفز ٚ ٔٛیطي ٕٞطاٜ اؾز.

  :ِؿًَذ ػجبستٌذ اص ػَاهلی وِ ثبػث ؿیفت هٌحٌی ثِ ػوت ساػت هیًىت: 

 ٞیذطوبدٙی   

 اؾیسٚظ ٔشبثِٛیه  

 ست  

  زی فؿفٌّٛیؿطار 2ٚ3افعایف غّؾز 

 :ِایٗ .یبثس ٔی% افعایف 30حسٚزٞبی لطٔع،  زی فؿفٌّٛیؿطار ٔٛػٛز زض ٌّجَٛ 2ٚ3زض ػطیبٖ ثبضزاضی، غّؾز  ًىت 

 ٌطزز. ٞبی ٔحیغی ٔبزض ٔی ٟیُ سحٛیُ اوؿیػٖ ثٝ ػٙیٗ ٚ ثبفزِٝ ٔٛػت سؿأٔؿ

 :ِٛثیٗ ػٙیٗ ثٝ اوؿیػٖ، زض ٔمبیؿٝ ثب ٌّٕٞٛٛثیٗ ثبِغیٗ ثبالسط اؾز.ّٔیُ سطویجی ٌٕٞٛ ًىت 

ػیٜٛ ثبقس. حبَ  ٔشط ٔیّی 27ؿشی قطیب٘ی ثبیزضنس ثطؾس، فكبض اوؿیػٖ  50آٖ وٝ ؾغح ٌّٕٞٛٛثیٗ زض ٔبزض ثٝ ثطای

 ػیٜٛ اؾز. ٔشط ٔیّی 19آ٘ىٝ ایٗ ٔیعاٖ زض ػٙیٗ سٟٙب 

 :ِغیه ٘طٔبَ، ػٙ ًىت  ( ٔٙحٙی لطاض زاضز. حشی زض نٛضریب ثبفشی) یٗ ثٝ عٛض دیٛؾشٝ زض ثرف سفىیهزض قطایظ فیعیِٛٛ

ثطٝ  سحٛیطُ اوؿطیػٖ    (؛ثؿیبض دبییٗ اؾطز یػٖ ذٖٛ قطیب٘ی اوؿ وٝ ؾغح فكبض) ٞبی ضیٛی قسیس ٔبزض ثٝ ثیٕبضی اثشالی

یز لطاض زاضز. ثبفز ِٛ  ػٙیٗ زض ٚا

 :ِاوؿیػٖ  ػیٜٛ اؾز، أب فكبض ٔشط ٔیّی 60آ٘ىٝ زض اضسفبفبر ثبال، فكبض اوؿیػٖ ذٖٛ قطیب٘ی ٔبزض سٟٙب  ثب ٚػٛز ًىت

  ٌطزز. طی اؾز وٝ زض ؾغح زضیب ٔكبٞسٜ ٔیذٖٛ قطیب٘ی ػٙیٗ ٔقبزَ ٔمبزی

 تَْیِ هىبًیىی

 ؾبیی ضیٛی ٔفیس ٚالـ قٛز.سٛا٘س زض ٔطاحُ اِٚیٝ ٘بض اظ عطیك ٔبؾه نٛضر ٔی ؛()سٟٛیٝ ثب فكبض ٔظجز زض ثطذی ثیٕبضاٖ

اٌط ٘بضؾبیی سٙفؿی، لطیت  ذهٛنبً ٚ) ط ثبقسزض ظٖ ثبضزاض، احشٕبَ ثطٚظ ٘بضؾبیی سٙفؿی اظ احشٕبَ فسْ ثطٚظ آٖ ثیكش اٌط

ٗ أط ثب ٞسف فطاٞٓ ؾبذشٗ ٌیطز؛ ایظٚزضؼ لطاض ()ا٘شٛثبؾیٖٛ ٕبض سحز ِِٛٝ ٌصاضیثٟشط اؾز وٝ ثی(، ثٝ ٘ؾط ثطؾس اِٛلٛؿ

 ٔحیظ ثطای ػٙیٗ نٛضر ٔیٍیطز. ثٟشطیٗ
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 :ِویٌّٛطْ ٚ  ثط ِیشط ٔیّی 6ظ ثٟشطیٗ ضاٜ ثطای ثٟجٛز ثمبی ثیٕبضاٖ، اؾشفبزٜ اظ سٟٛیٝ ثب حؼٓ ػبضی دبییٗ وٕشط ا ًىت

 .ثبقس  ٔیآة  ٔشط ؾب٘شی 30وٕشط اظ طبثز  فكبض

 :ِػیٜٛ ضؾیسٜ ٚ یب آٖ وٝ ٔشط ٔیّی 60وٝ فكبض اوؿیػٖ ذٖٛ قطیب٘ی ثٝ ثبالسط اظ  قٛز ٔیای سٙؾیٓ  سٟٛیٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ًىت

 ػیٜٛ ثبقس. ٔشط ٔیّی45سب  35وطثٗ ذٖٛ قطیب٘ی ٘یع اوؿیس % ثطؾس ٚ ثٝ فالٜٚ فكبض زی90ؾغح اقجبؿ ٌّٕٞٛٛثیٗ ثٝ

 ٌطزز. ، ٌطزـ ذٖٛ ثبفشی زچبض اذشالَ ٔیسط ثطٚز، ظیطا زض ایٗ نٛضر ٘جبیس اظ ایٗ ؾغح دبییٗ ٖ قطیب٘یفكبض اوؿیػٖ ذٛ

 :ِزضنس اؾز. 20وٙٙس حسٚز  ٝ ٞط ٔسر، ثٝ سٟٛیٝ ٘یبظ دیسا ٔیزض وُ، ٘طخ ٔطي ٚ ٔیط ٔبزضا٘ی وٝ ث ًىت 

 فـبس اًتْبی ثبصدهی هثجت

ؿیػ٘بؾیٖٛ زاذُ ضیٛی ثبالؾز، ٕٔىٗ اؾز ثطلطاض ٕ٘ٛزٖ اوٞبی قسیس ضیٝ ٚ ٘یع ٔٛاضزی وٝ ٔیعاٖ قب٘ز  زض آؾیت

 ( ٔمسٚض ٘جبقس.سزضن 100ای ٔقَٕٛ )حشی ثب اوؿیػ٘بؾیٖٛ  وبفی ثب فكبضٞبی سٟٛیٝ

 قسٜ ثٝ چطذٝ، ٔیعاٖ قب٘ز ضا وبٞفٞبی والدؽ  سٛا٘س اظ عطیك ثبظٌطزا٘سٖ آِٛئُ ٔی فكبض ا٘شٟبی ثبظزٔی ٔظجز فٕٛٔبً

 زاز.اعٕیٙبٖ ذبعط ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ثب سٛاٖ ٔی( ضا اغّت ػیٜٛ ِیشط ٔیّی 15سب  5ٔظجز )زٞس. ؾغٛح دبییٗ فكبض 

 زٜ لّت، وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ ضحٓ ٚ س وبٞف ثطٖٚسٛا٘ ٔیزض ؾغٛح ثبالسط، ٔرشُ قسٖ ثبظٌكز ٚضیسی ؾٕز ضاؾز 

 ض ضا ثٝ ز٘جبَ زاقشٝ ثبقس.( ضیٝ ٚ سطٚٔبی فكبٞب، وبٞف ؽطفیز دصیطی )وٕذّیب٘ؽ ػفز، اسؿبؿ ثیف اظ حس آِٛئُ

 هبیؼبت داخل ٍسیذی

( ضا ثٝ ز٘جبَ ٔبیـ زضٔب٘ی صیطیازْ ٘بقی اظ افعایف ٘فٛشدسٛا٘ٙس ذغط ) طار فیعیِٛٛغیه زٚضاٖ ثبضزاضی ٔیثطذی اظ سغیی

 افعایف زٞٙس. 

اٖ ثبضزاضی ؾطْ زض زٚضقٛز. غّؾز آِجٛٔیٗ  ٔیّیٕشط ػیٜٛ فكبض ایؼبز ٔی 6ز اظای ٞط ٌطْ آِجٛٔیٗ زض زؾی ِیشط، حسٚثٝ 

 23ػیٜٛ زض ظ٘بٖ غیط ثبضزاض ثٝ  ٕشطٔیّی 28فكبض ا٘ىٛسیه وّٛئیسی اظ قٛز وٝ  ِٝ ٔٛػت ٔیأ. ایٗ ٔؿیبثس ٔیوبٞف 

 ٕشط ػیٜٛ زض زٚضاٖ ٘فبؼ ثطؾس.ٔیّی 17ٔیّیٕشط ػیٜٛ زض ظٔبٖ سطْ، ٚ 

 :ِبضع قسٜ ٚ ؾغح آِجٛٔیٗ ؾطْ فطٚق ذزاذُ  قسٖ ا٘سٚسّیْٛ، آِجٛٔیٗ اظ  زض دطٜ اوالٔذؿی، ثٝ فّز فقبَ ًىت

 ٕشط ػیٜٛ ذٛاٞس ثٛز.ٔیّی 14زٚضٜ دیف اظ ظایٕبٖ سٟٙب . زض ٘شیؼٝ، فكبض ا٘ىٛسیه زض یبثس ٔیوبٞف 

 :ِٛئیسی/ فكبض ٌٜٛسغییطار شو ًىت  زٞس. زض حبِز عجیقی طیط لطاض ٔیأسحز س ای ضا فٕیمبً ط قسٜ، قیت فكبض ا٘ىٛسیه وّ

ازْ ضیٝ افعایف ٕشط ػیٜٛ یب وٕشط ثطؾس. ذغط ٔیّی 4ز؛ ظٔب٘ی وٝ قیت ٔصوٛض ثٝ ثیكشط اؾٕشطػیٜٛ ٔیّی 8ایٗ قیت اظ 

 .یبثس ٔی
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 ػٌذسم ػپؼیغ

ٞب یب اٌعٚ  ا٘سٚسٛوؿیٗٔب٘ٙس ٞب یب ٔحهٛالر فطفی آٟ٘ب ) ثبوشطیؾٙسضْ ؾذؿیؽ ثٝ ز٘جبَ ٘ٛفی دبؾد اِشٟبثی ؾیؿشٕیه 

 ٔشغیط اؾز. ٕ٘بیس. قسر ؾٙسضْ ؾذؿیؽ ثؿیبض ( ثطٚظ ٔیٞب سٛوؿیٗ

 :ِپیلًَفشیتاظ:  قٛ٘س فجبضسٙس ض زٚضاٖ ثبضزاضی ٔیٞبیی وٝ ٔٛػت ثطٚظ ؾٙسضْ ؾذؿیؽ ز قبیقشطیٗ ففٛ٘ز ًىت ،

 .وَسیَآهٌیًَیت ٍ ػپؼیغ ًفبػی، ػمظ ػفًَی، ٍ فبؿئیت ًىشٍصاى

 :ِزض نٛضر ثطٚظ قٛن ؾذشیه، ٘طخ ٔطي ٚ ٔیط ثبالسط اؾز. ًىت 

 اتیَپبتَطًض

 ٞبی ٍِٙی اضی قٛ٘س. ٞط چٙس ففٛ٘زسٛا٘ٙس ٔٛػت ثطٚظ ؾٙسضْ ؾذؿیؽ زض زٚضاٖ ثبضز فٛأُ ثیٕبضیعا ٔیٛاؿ ٔرشّفی اظ ا٘

 ٌطز٘س اغّت ا٘شطٚثبوشطیبؾٝ یؽ ٔیٞبیی وٝ ٔٛػت ثطٚظ فطْ قسیس ؾٙسضْ ؾذؿ ، أب ثبوشطیثبقٙس  ٔیچٙسٔیىطٚثی  فٕٛٔبً

 وٙٙسٜ ا٘سٚسٛوؿیٗ ٞؿشٙس.سِٛیس

 :ِثبقس  ٔی اؿشؿیبوَلیاظ ایٗ ٔیبٖ قبیقشطیٗ فبُٔ  ًىت. 

 :ِٞطبی ٞطٛاظی ٚ ثطی    دشٛوٛناظ: اؾطشط  فجبضسٙس ظا فٛأُ ثیٕبضی ؾبیط ًىت   ٝ ٝ    ٞطٛاظی، ٌٛ٘ط ٞطبی   ٞطبی ثبوشطٚئیطس ٚ ٌٛ٘ط

 وّؿشطیسیْٛ.

ٔشی ٞبی ٔمبْٚ ثٝ  ػّٕٝ ؾٛـٚ اؾشبفیّٛوٛن اٚضئٛؼ اظ  Aٞبی ثشبِٕٞٛیشیه ٌطٜٚ  ٞبی اؾشطدشٛوٛن ثطذی ؾٛـ

فز سٕبْ ذهٛنیبر ؾٙسضْ سٛا٘ٙس ثٝ ؾط وٙٙس وٝ ٔی ٞبی ٚیطٚال٘ی سِٛیس ٔی اوشؿبثی اظ ػبٔقٝ، اٌعٚسٛوؿیٗ ؾیّیٗ

 قٛز. ٘بٔیسٜ ٔی ػٌذسم ؿَن تَوؼیهآٚض٘س؛ ایٗ حبِز  ثٛػٛزؾذؿیؽ ضا 

 :ِؾٙسضْ ؾذؿیؽ ٚ ٞبی وّجؿیال ٚ اقطقیبوّی زض زٚضاٖ ثبضزاضی، ثٝ عٛض قبیـ ثب  دیّٛ٘فطیز ٘بقی اظ ٌٛ٘ٝ ًىت

 ثبوشطیٕی ٕٞطاٜ اؾز.

 ُّبی هختلف ثذى ًىتِ: اثش ػپؼیغ ٍ ؿَن ثش سٍی دػتگب 

 یػشٍل -للجی دػتگبُ تٌفغ دػتگبُ گَاسؽ ولیِ ّب خَى
دػتگبُ ػلجی 

 هشوضی

 سطٚٔجٛؾیشٛدٙی،

فقبَ  ِىٛؾیشٛظ،

فطایٙس  قسٖ

قمبز  ٘ا

ذٛ٘طؾب٘ی  وبٞف

 ثٝ وّیٝ ٞب ٕٞطاٜ ثب

اِٚیٍٛضی، ٘ىطٚظ 

 سٛثِٛیحبز 

ٞذبسیز  ٌبؾشطیز،

 سٛوؿیه،

 ٞیذطٌّیؿٕی

ز٘جبَ  ثطظٚ قب٘ز ثٝ

ٚ  زیؽ اوؿی

اضسكبح  ٞیذٛاوؿی؛

 ضیٛی ثٝ فّز ٔٙشكط

ٞبی  آؾیت ؾَّٛ

سٚسّیْٛ ٚ ادیشّیْٛ  ٘ا

فكبض فـبسخَى: 

اسؿبؿ ذٖٛ دبییٗ )

 (فطٚلی

افعایف ثطٖٚ : للت

ٜ لّت ثٝ ز٘جبَ ز

 ػبیٍعیٙی ٔبیقبر،

سضقیف ٔیٛوبضز ثٝ 

ثطٖٚ زٜ فّز وبٞف 

ٌیؼی، ذٛاة هغض : 

آِٛزٌی، اغٕب ٚ 

 دطذبقٍطی

 ّیپَتبالهَع: 

 ست، ٞیذٛسطٔی
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 لّت

 تغییشات ّوَدیٌبهیه دس ػپؼیغ

 ٌطزز. ٛیطٌی زض اثشسا ثبفض ٞیذِٕٛٚی ٔیزٞس وٝ ٘كز ٔ دبسٛفیعیِٛٛغی ٘كبٖ ٔی

 هشاحل ؿَن ػپتیه

 فبص گشمهشحلِ اٍل :  هشحلِ دٍم : فبص ػشد

فٛظیٖٛ قسیس ٔبیقطبر انطالح ٘كطٛز، دطیف      چٙب٘چٝ افز فكبضذٖٛ ثٝ ز٘جبَ ٘ا

س ثٛز.  ُ ثشبآٌٟی ثسسط ذٛٞا ط ثیٕبض ثب فٛٔا آز٘طغیه ایٙٛسطٚدیطه   زض ایٗ ٘مغٝ ٌا

وطٝ ثطٝ    اظ فطٚق ثٝ زاذُ فضبی ذبضع ؾِّٛیذطٚع قسیس ٔبیقبر دبؾد ٘سٞس، 

سضقیف قسیس ٔیٛوبضز ٚ یطب   ٜ ٚ ثب ٘بضؾبیی فطٚلی ٕٞطٜا اؾز،زضٔبٖ دبؾد ٘ساز

س ثٛز.  ٞط زٚ، ٔغطح ذٛٞا

 :ِٔطحّطٝ زْٚ قطٛن    ٔحیغی ٔكرهٝ اِٚیٍٛضی ٚ سٍٙی ٔساْٚ فطٚق ًىت

 ؾذشیه اؾز.

 زض ایٗ ٔطحّٝ ثمبی ثیٕبض ٘بٔحشُٕ اؾز.

ٛ  َ فّٕىطز وّیٛی، ضیطٛی ٚ ٔغطعی فّیططغٓ    سساْٚ اذشال ٖ، انطالح ٞیذٛسب٘ؿطی

 اؾز. ای زیٍط اظ دیف آٌٟی ثس ٘كب٘ٝ

ظٔب٘یىططٝ حؼططٓ ذططٖٛ زض ٌطططزـ اظ عطیططك سؼططٛیع  

ثطب  ؾذؿطیؽ  یؿشبِٛئیسٞبی ٚضیطسی حفطؼ قطٛز،    وط

طس ثطٛز.     ٔمبٚٔز دبییٗ فطٚق ؾیؿشٕیه ٕٞططٜا ذٛٞا

س ٕ٘ٛز.  ٕٞعٔبٖ ٞیذطسب٘ؿیٖٛ ضیٛی ٘یع ثطٚظ ذٛٞا

ثبضزاض ٔجشال ثٝ ؾذؿیؽ، ثٝ  زض ایٗ ٔطحّٝ، اوظط ظ٘بٖ

یس ٚ ٔبٖ ضس ٔیىطٚثی قسثٝ احیبی ٔبیقبر، زض ذٛثی

سیىبؾیٖٛ زض نٛضر) ( ثطزاقز ثبفز ففٛ٘ی ٚػٛز ٘ا

 .زٞٙس ٔیدبؾد 

 دسهبى

 :ِؾذشی ؾٕی یب ذٛ٘طیعی ضا ثٝ شٞٗ ٔشجبزض ؾبظز. زض ٔبٔبیی، ٚػٛز اِیٍٛضی ٚ ٞیذٛسب٘ؿیٖٛ ثبیؿشی ؾطیقبً ًىت  

فٛظیٖٛ ؾطیـقسیس، ثطلطاضی دطفٛظ زض ٔٛاضز ٛئیسی  ِیشط ٔبیقبر 6سب  4ط ٚ ٌبٞی حشیِیش 2یٖٛ وّیٝ ٔؿشّعْ ٘ا  وطیؿشبِ

ٝ ثب ایٗ ٔؿ ّز ٘كز ٔٛیطٌی، سغّیؼ ذٖٛ ضٚی ٔی. ثٝ فثبقس  ٔی ئیسِأزٞس. ػٟز ٔمبّث سعضیك  ٝ، ذٖٛ ٘یع ثٝ ٕٞطاٜ وطیؿشبِٛ

 زضنس حفؼ ٌطزز. 30قٛز سب ٕٞبسٛوطیز زض حس  ٔی

 ً٘طؾس  ؾبفز زض ِیشط ٔیّی( 50سطػیحبً ٚ)30حسالُثٝ  چٙب٘چٝ زض دی ػبیٍعیٙی سٟبػٕی ٔبیقبر، ثطٖٚ زٜ ازضاضی ؾطیقب

 ٘كبٍ٘طٞبی ثٟجٛز دطفٛظیٖٛ ٘یع ٔكبٞسٜ ٘كٛ٘س، سؼٛیع زاضٚٞبی ٚاظٚاوشیٛ ثبیؿشی ٔس٘ؾط ثبقس.ؾبیط ٚ ثٝ فالٜٚ، 

  ٜثٛز.  ثبقٙس، ٘طخ ٔطي ٚ ٔیط ثبال ذٛاٞسزض ٔٛاضزی وٝ ٘بضؾبیی وّیٛی یب سٙفؿی ٘یع ثٝ فٛاضو ؾذؿیؽ اضبفٝ قس 

 :ِٞب ٞب ثبفض دط آة قسٖ آِٛئُُ ٞبی ضیٝ ٚ ادی سّیْٛ آِٛئ ٞبی ا٘سٚسّیْٛ ٔٛیطي قسیس، آؾیت ؾَّٛزض ؾذؿیؽ  ًىت 

 ٚ ازْ ضیٝ ذٛاٞس قس.

 :ِثب سساْٚ اِشٟبة، ثیٕبضی ثٝ ؾٕز ؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی حبز دیكطفز ذٛاٞس ٕ٘ٛز. ًىت 

 ٞبی  ثیٛسیه ا٘س، آ٘شی ثسٖ آِٛزٜ ٘كسٜوٝ ثب فّٛض عجیقی ٞبی ٔٙبؾت اظ ذٖٛ، ازضاض ٚ اٌعٚزاٞبیی  دؽ اظ اذص وكز

 ٌطز٘س. اِغیف ثب حساوظط زٚظ سؼٛیع ٔی ٚؾیـ

 :ِوٙس. ٞبی ٍِٙی وفبیز ٔی ثطای ففٛ٘ز آهپی ػیلیي + خٌتبهبیؼیي + ولیٌذاهبیؼیيٞبیی ٔب٘ٙس  ضغیٓ ًىت 
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 دسهبى خشاحی

 چطوی ضطٚضی اؾز.سٛا٘س ثبفض ٔطي قٛز؛ زثطیسٔبٖ ثبفز ٘ىطٚسیه یب زض٘بغ ٔبزٜ  سساْٚ ؾذؿیؽ ٔی

 :ِٕ٘ٛز. ٍٔط زض نٛضر ٚػٛز ٌبٍ٘طٖ  زضً٘ اظ عطیك وٛضسبغ سرّیٝ ففٛ٘ی، ٔحشٛیبر ضحٓ ضا ثبیؿشی ثیزض ؾمظ  ًىت

 .یبثس ٔیٞیؿشطوشٛٔی ثٝ ٘سضر ا٘سیىبؾیٖٛ 

 :ِی اظ ؾطًٙ یطب آثؿطٝ ٚ فٍّٕطٖٛ     زض ظ٘بٖ ٔجشال ثٝ دیّٛ٘فطیز، سساْٚ ؾذؿیؽ ثبیس شٞٗ ضا ثٝ ؾٕز ا٘ؿطساز ٘بقط   ًىت

 ؾبظز.وّیٛی یب دطی ٘فطیه ٔشٛػٝ زاذُ 

 :ِاظ ؾٌٛ٘ٛطافی وّیٝ یب دیٌّٛطافی سه سهٛیطی اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. سٛاٖ ٔیػٟز سكریم ا٘ؿساز ٚ ؾًٙ  ًىت 

 :ِسٛا٘س ٔفیس ٚالـ قٛز. فٍّٕٖٛ ؾی سی اؾىٗ ٔیػٟز سكریم آثؿٝ یب  ًىت 

 ثبفضسٛا٘س  دٛؾز، یب ػطاحی سؼؿؿی دّٟٛٞب ٔی زض حبِت، ٘فطٚؾشٛٔی اظ ضاٜ ٌصاضی وبسشط زض نٛضر ٚػٛز ا٘ؿساز، ػبی

 ٘ؼبر ػبٖ فطز قٛز.

 :ِس. زض ایٗ ٔطحّٝ، زثطیسٔبٖ ثبفشیاوظط ٔٛاضز ؾذؿیؽ ٘فبؾی، زض اِٚیٗ ضٚظٞبی دؽ اظ ظایٕبٖ سؾبٞط ٔی ٕ٘بیٙ ًىت 

 :اؾز، اظ ػّٕٝ ءاػتثٌب ِٝ زاضای چٙسیٗ. ایٗ ٔؿبًًذاسدا٘سیىبؾیٖٛ  فٕٛٔبً

 فبؿئیت ًىشٍصاى ًىشٍص ؿذیذ ػضالت سحن ػفًَت پبیذاس یب هْبخن سیِ

ؿعیٖٛ ٕٞطاٜ ثب ٘ىطٚظ ٚ ٌؿیرشٍی  ٘ا

 ضحٓ ٚ دطیشٛ٘یز قسیس.

ِٕٞٛیشیه ٌطٜٚ  ثٝ ز٘جبَ ففٛ٘ز اؾشطدشٛوٛن ثشب

A ، ثبالؾز. ٔیط زض ایٗ حبِز ٚ  ٘طخ ٔطي 

اؾز ثبفض ٘ؼبر  ٞیؿشطوشٛٔی ؾطیـ ٕٔىٗ

 ثیٕبض قٛز.ػبٖ 

 قىٓ، ػطاحی زض ٔحُ ادیعیٛسٛٔی یب ثطـ

 :ِاٚضغا٘ؽ  یهفبقئیز ٘ىطٚظاٖ  ًىت

 ػطاحی اؾز.

 :ِٞب قه ثٝ دطیشٛ٘یز ٚػٛز زاضز، ثبیؿشی ثٝ زلز اظ  ضیٗ، ٔجشال ثٝ ففٛ٘ز قسٜ ٚ زض آٖسٕبْ ظ٘ب٘ی وٝ زض دی ؾعا ًىت

 ٌیط٘س.لطاضفٛضاؾیٖٛ ضٚزٜ ٔٛضز اضظیبثی حیض ٘ىطٚظ ٔحُ ا٘ؿعیٖٛ ضحٓ ٚ دط

 :ِٞبی سرٕسا٘ی، زاذُ قىٕی ٚ دبضأشطی ثؿیبض وٕشط اؾز. ٚ ؾذؿیؽ ثٝ ز٘جبَ دبضٜ قسٖ آثؿٝ قیٛؿ دطیشٛ٘یز ًىت 

 ّبی ووىی  دسهبى

 ثب ٔبیقبر ٘شٛا٘س ٞیذٛسب٘ؿیٖٛ ٚ اذشالالرقٛز وٝ زضٔبٖ سٟبػٕی  ٔیسٟٙب زض نٛضسی اظ زاضٚٞبی ٚاظٚاوشیٛ اؾشفبزٜ 

 دطفٛظیٖٛ ضا انالح ٕ٘بیس. 

 :ِیٗسضفٗ، زٚدبٔیٗ، زٚثٛسبٔیٗ، ٚ فٙیُ ا: ٘ٛضادی ٘فطیزاضٚٞبی ذظ اَٚ زضٔبٖ فجبضسٙس اظ ًىت. 

 :ِؾطْ ثبالسط ثبقس، ٘طخ ٔطي ٚ  ؛ ٞط چٝ ؾغح وٛضسیعَٚیبثس ٔیؾغح وٛضسیعَٚ ؾطْ اغّت زض ؾذؿیؽ افعایف  ًىت

 ثبالسط اؾز. ٘یع ٔیط
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 تشٍهب

زچبض  زضنس ظ٘بٖ ثبضزاض 20سب 10ضٚ٘س. نّی ٔطي زض ظ٘بٖ ػٛاٖ ثٝ قٕبض ٔیثطذی ٚلبیـ ػٙبیی ٔكبثٝ، فّز اسطٚٔب، لشُ ٚ 

 قٛ٘س. سطٚٔبی فیعیىی ٔی

 ()ثالًت تشٍهبی وٌذ □

 ثی ٕ٘ٛزٜ، فطز ضا سحز زضٔبٖ فٛضیزض نٛضر ٔٛاػٟٝ ثب سطٚٔبی ثال٘ز، ثبیؿشی اططار سطٚٔب ثط ضٚی ٔبزض ضا ثٝ ؾطفز اضظیب

 زازٜ ٚ ؾذؽ اططار سطٚٔب ثط ضٚی ػٙیٗ ضا ثطضؾی وطز.لطاض 

 / ّوؼش آصاسیاریت ٍ آصاس خؼوی □

 :ِؾبِٝ اؾز. 24سب  16ثیكشطیٗ ٘طخ ٕٞؿطآظاضی ٔطثٛط ثٝ ظ٘بٖ  ًىت 

 :ِفمط، شبضی ثب فٛأُ ظیط زض اضسجبط اؾزضفثس زضنس ٔشغیط اؾز. 20شبضی زض زٚضاٖ ثبضزاضی، اظ یه سب٘طخ ثسضف ًىت :

 سحهیالر، ٚ ٔهطف اِىُ، ؾیٍبض ٚ زاضٚٞبی غیطٔؼبظ. ؾغح دبییٗ

 :ِٔیعاٖ  : دبضٜ قسٖ ضحٓ، ٔطي ٔبزض، ٔطي ػٙیٗ، ظایٕبٖ دطٜ سطْ.ی اشیز ٚ آظاض فیعیىی فجبضسٙس اظفٛاضو فٛض ًىت

 زوِٕٛبٖ ػفز، سِٛس ٘ٛظازاٖ دطٜ سطْ ثب ٚظٖ دبییٗ ٍٞٙبْ سِٛس ٚ ؾبیط فٛاضو زض ٔٛاضز ذكٛ٘ز فیعیىی ثیكشط اؾز.

 :ِ٘ی اؾز وٝ سحز اشیز ٚ آظاض لطاض ، زٚ ثطاثط ظ٘بٌیط٘س ٔیاحشٕبَ افؿطزٌی زض ظ٘ب٘ی وٝ ٔٛضز اشیز ٚ آظاض لطاض  ًىت

 .ٌیط٘س ٕی٘

 :ِیٞب ٘بسبَ، زض عَٛ ٞط یه اظ ؾٝ ٔبٞٝ ثط اؾبؼ قه ثبِیٙی ثٝ ٕٞؿط آظاضی، زض ٘رؿشیٗ ٚیعیز دطٜ غطثبٍِطی ًىت 

 .ثبقس  ٔیثبضزاضی ٚ زض ٚیعیز دؽ اظ ظایٕبٖ 

 تدبٍص خٌؼی □

ٞبی فیعیىی ٚ  فالٜٚ ثط آؾیت .ٌیط٘س ٔیزضنس اظ ظ٘بٖ ثعضٌؿبَ زض ٔمغقی اظ ظ٘سٌی ذٛز، ٔٛضز سؼبٚظ ػٙؿی لطاض  17

ٞبی  قٙبؾی ثطای لطثب٘یبٖ سؼبٚظ ٚ ذب٘ٛازٜ إٞیز ٔكبٚضٜ ضٚاٖ زاز. ٔس٘ؾط لطاضٞبی ٔمبضثشی ضا ٘یع ثبیؿشی  ضٚا٘ی، ثیٕبضی

 زض نٛضسی وٝ ظٖ ثبضزاض ٘جبقس، دیكٍیطی اٚضغا٘ؽ اظ ثبضزاضی ٘یع ثؿیبض حبئع إٞیز اؾز. ضٚقٗ اؾز. ٞب ثط ٍٕٞبٖ آٖ
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 :ِّبی همبسثتی دس لشثبًیبى تدبٍص خٌؼی سٌّوَدّبیی دس هَسد پشٍفیالوؼی ثش ػلیِ ثیوبسی ًىت 

 پشٍفیالوؼی ثش ػلیِ سطین داسٍیی دسهبى خبیگضیي

 سه زظ ذٛضاوی.ٌطْ  ٔیّی 400ؾفیىؿیٓ 

 سه زظ ذٛضاوی. ٌطْ ٔیّی 500ؾیذطٚفّٛوؿبؾیٗ 

 سه زٚظ ٔیّیٍطْ 125ؾفشطیبوؿٖٛ ٚضیسی 
 

 ًبیؼشیب گًََسُ

بض ثبض زض ضٚظ چٟ ذٛضاوی، ٌطْ ٔیّی 500ضیشطٚٔبیؿیٗ ا

 ٌطْ ٔیّی300وؿبؾیٗ افّٛ ضٚظ، یب 70ثٝ ٔسر 

 ضٚظ 7زض ضٚظ ثٝ ٔسر  ذٛضاوی زٚثبض

 ذٛضاوی سه زظٌطْ، 1آظیشطٚٔبیؿیٗ 

 :ِؾبیىّیٗ  زض ظ٘بٖ غیط ثبضزاض زاوؿی ًىت

ثبض زضضٚظ ثٝ ٔسر  ٔیّیٍطْ ذٛضاوی زٚ 100

 ضٚظ 7

 والهیذیب تشاوَهبتیغ

ٝ ثٝ  ٚاغٖ ٌطْ زاذُ 5%، 75/0َ ٔشطٚ٘یساظَٚ غ ضٚظ٘ا

% زاذُ ٚاغٖ ثٝ 2ضٚظ یب وطْ وّیٙسأبیؿیٗ  5ر ٔس

 ضٚظ 7ٔسر 

ذٛضاوی زٚ ثبض زض  ٌطْ ٔیّی 500ٔشطٚ٘یساظَٚ 

 ضٚظ 7ضٚظ ثٝ ٔسر 
 ٍاطیٌَصثبوتشیبل

 تشیىَهًَبٍاطیٌبلیغ ٔشطٚ٘یساظَٚ  ٌطْ، ذٛضاوی، سه زٚظ 2سیٙیساظَٚ 

 

زٚظ  ٚاوؿیٙٝ ٘كسٜ ثبقس زض نٛضسی وٝ فطز لجالً

٘رؿز، ٚاوؿٗ ٞذبسیز ضا سعضیك ٕ٘ٛزٜ ٚ 

 ٔبٜ ثقس سىطاض وٙیس. 6سب  4ٚ  1سب  2ٚاوؿٗ ضا 

 ّپبتیت ة

 
ایسظ،  نٛضر ثبال ثٛزٖ ذغط اثشال ثٝ زض

 دطٚفیالوؿی ضسطٚٚیطٚؾی 
 ایذص

 تلبدفبت اتَهجیل □

 :ِی اضحیبر یب وكٙسٜ زض زٚضاٖ ثبضزوٙٙسٜ  ثطٚظ سطٚٔبی ثال٘ز ذغط٘بن، سٟسیسسطیٗ فّز  سهبزفبر ضا٘ٙسٌی قبیـ ًىت

 ٞؿشٙس.

 :ِحسٚز ٘یٕی اظ سهبزفبر ضا٘ٙسٌی ثب  ضٚ٘س. ٔیٞبی سطٚٔبسیه ػٙیٗ ثٝ قٕبض  سهبزفبر ضا٘ٙسٌی فّز انّی ٔطي ًىت

اظ ثیكشط ٔٛاضز ٔطي ٚ ٔیط  سٛاٖ ای، ٔی اظوٕطثٙسٞبی ؾٝ ٘مغٝ فسْ اؾشفبزٜ اظ وٕطثٙس ایٕٙی ٕٞطاٜ ٞؿشٙس؛ ثب اؾشفبزٜ

 ػٌّٛیطی ٕ٘ٛز.

 ػبیش تشٍهبّبی ثالًت □

 قسیس اقبضٜ ٕ٘ٛز.ٞبی  ثٝ ؾمٛط اظ اضسفبؿ ٚ ذكٛ٘ز سٛاٖ ٔیاظ ػّٕٝ فُّ زیٍط سطٚٔبی ثال٘ز 

ٞب ثٝ فّز اطط ٔحبفؾشی ضحٓ  ضٚزٜٞبی ػسی قٛ٘س. ثب ایٗ حبَ،  ٘ز ٕٔىٗ اؾز احكبی قىٓ زچبض آؾیتزض سطٚٔبی ثال

ِٝ أٗ اؾز زچبض آؾیت قٛ٘س. یه ٔؿٞب، ٘یع ٕٔى طز٘س. زیبفطآٌ، عحبَ، وجس، وّیٌٝ ثعضي قسٜ، وٕشط زچبض آؾیت ٔی

 اؾز.  زض سطٚٔبٞبی ذفیف ٘یع ٌعاضـ قسٜ ٖٛ اؾز؛ ایٗ ٚضقیز حشیوٙٙسٜ آٔجِٛی ٔبیـ آٔٙی ثؿیبض ٍ٘طاٖ

 :ِذغط زوِٕٛبٖ ػفز، ظایٕبٖ دطٜ سطْ، ٚ ٔطي ٚ ٔیط دطی ٘بسبَ زض ایٗ افطاز ثیكشط اؾز. ًىت 
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  آػیت ٍ هشي خٌیي □

زض ٔٛاضز ظیط احشٕبَ  . ذهٛنبًیبثس ٔیقسٜ ثٝ ٔبزض افعایف  ٞبی ٚاضز ػٙیٗ، ثب افعایف قسر آؾیت ٔیط ٔیعاٖ ٔطي ٚ

ٞبی ٍِٙی، آؾیت ثٝ ؾط ٔبزض ٚ  ػٙیٙی، قٛن ٔبزضی، قىؿشٍی -ػفشی : نسٔبر ٔؿشمیٓیبثس ٔیػٙیٗ افعایف  ٔطي

 ٞیذٛوؿی.

 :ِزض نٛضسی وٝ ؾط ػٙیٗ اٍ٘بغٜ قسٜ ٚ ٍِٗ ٔبزض قىؿشٝ ثبقس، احشٕبَ آؾیت ػٕؼٕٝ ٚ ٔغع ػٙیٗ افعایف  ًىت

 یبثس. ٔی

غیط ٚضسىؽ یب ٚضسىؽ  ٞبی ٕٔىٗ اؾز زض ٕ٘بیف س،٘بقی اظ دسیسٜ ضطثٝ ٔشمبثُ ٞؿشٙ احشٕبالًٞبی ؾط ػٙیٗ وٝ  آؾیت

 ٞبی زاذُ ػٕؼٕٝ ٞؿشٙس. حبنُ ذٛ٘طیعی آٍ٘بغٜ ضٚی زٞٙس. فٛاضو فٕسسبً

 دوَلوبى خفت ٍ پبسگی سحن  □

 :ِضٚ٘س. ٝ ثبض سطٚٔبٞبی ثال٘ز ثٝ قٕبض ٔیوٙسٌی ػفز ٚ دبضٜ قسٖ ضحٓ زٚ فبضضٝ فبػق ًىت 

 ٞبی سطٚٔبسیه ثیكشط ِٕٛبٖؼبئیىٝ احشٕبَ ٔرفی ثٛزٖ زوِٕٛبٖ سطٚٔبسیه ثیكشط ثٛزٜ ٚ فكبض زاذُ ضحٓ زض زواظ آ٘

 ٞبی غیطسطٚٔبسیه اؾز. ِٕٛبٖ سطٚٔبسیه ثیكشط اظ زوِٕٛبٖ، احشٕبَ ثطٚظ وٛاٌِٛٛدبسی زض زویبثس ٔیافعایف 

 :ِزٞس. ثال٘ز ضٚی ٔیزضنس اظ ٔٛاضز قسیس سطٚٔبی  1دبضٌی ضحٓ سٟٙب زض حسٚز  ًىت 

ٔبیُ زض ؾبفز، ٘یطٚٞبی  25ؾطفز  ٞبیی ثب ٌطزز. زض سهبزف طط ٔؿشمیٓ ٘یطٚٞبی قسیس ایؼبز ٔیثٝ ز٘جبَ ا دبضٌی فٕٛٔبً

 ٔشط ٔیّی 500اؾز، سب حسٚز ٕٛزٜ سٛا٘ٙس فكبض زاذُ ضحٕی ضا زض فطزی وٝ اظ وٕطثٙس ایٕٙی اؾشفبزٜ ٘ وبٞف ؾطفز ٔی

ٔكبثٝ فالیٓ زوِٕٛبٖ ػفز زض یه ضحٓ ؾبِٓ اؾز؛ ٚذبٔز حبَ ٔبزض ٚ ػیٜٛ افعایف زٞٙس. ٌبٜ فالیٓ دبضٌی ضحٓ 

 ػٙیٗ دؽ اظ ٔسسی وٛسبٜ اػشٙبة ٘بدصیط اؾز.

 خًَشیضی خٌیٌی هبدسی □

 زچبض دبضٌی یب قىؿشٍی قٛز(، ٕٔىٗ اؾز ٌط ػفزا ذهٛنبًی لبثُ سٛػٟی ثٝ قىٓ ٚاضز قٛز )اٌط ثٝ ز٘جبَ سطٚٔب، ٘یطٚ

 ٔبزضی ٔٛاػٝ قٛیٓ. -ثب ذٛ٘طیعی ذغط٘بن ػٙیٙی

 :ِزضنس ٔٛاضز حؼٓ 90ٌطز٘س. زض  ٔی ٞبی ػعیی ػٙیٙی ٔبزضی زض یه ؾْٛ، اظ ٔٛاضز سطٚٔب ٔكبٞسٜ ذٛ٘طیعی ًىت 

 اؾز. ِیشط ٔیّی 15ذٛ٘طیعی وٕشط اظ 

 دوَلوبى □

  غیشتشٍهبتیه  تشٍهبتیه

ٔبزضی ٕٞطٜا  -ٞبی قسیس ػٙیٙی ثب ذٛ٘طیعیٕٔىٗ اؾز 

 ثبقس.

ایٗ  فّز ٞبی ػٙیٙی ٔبزضی ٕٞطٜا اؾز. طیعیثٝ ٘سضر ثب ذٛ٘

فضبٞبی ثیٗ دطظی  ی ثٝ زضِٖٚٝ فسْ ذٛ٘طیعی ػٙیٙأٔؿ

 .ثبقس  ٔی
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Θ اثش تشٍهب دس ثبسداسی وذام اػت ؟دس  ػالهت دوَلوبى خفت یيتش ؿبیغ 

 ز( ذٛ٘طیعی ٔرفی   ع( زیؿشطؼ ػٙیٙی   ضحٕی ا٘مجبضبرة(  اِف( سٙسض٘ؽ ضحٓ      

 ٌعیٙٝ ز ػٛاة:

 ساّىبسّبی دسهبًی دس تشٍهب

زٚض ٍ٘ٝ زاقشٗ آٖ اظ فطٚق ثعضي اؾز سب ثسیٗ ٚؾیّٝ، ٞبی ٟٔٓ زضٔبٖ، سغییط زازٖ ٔٛلقیز ضحٓ ثٝ ٔٙؾٛض  یىی اظ ػٙجٝ

 اظ اطط آٖ ثط ضٚی افعایف ثطٖٚ زٜ لّت وبؾشٝ قٛز.

 ٛز ا٘سیىبؾیٖٛ ا٘ؼبْ ٞیؿشطوشٛٔیؾعاضیٗ ثٝ فٛأُ ٔشقسزی ثؿشٍی زاضز. الدبضاسٛٔی ثٝ ذٛزی ذظایٕبٖ   ضطٚضر ا٘ؼبْ

  .آؾیت ضحٓ ٘یؿز. زض ایٗ ضاثغٝ، ثطذی ٔالحؾبر فجبضسٙس اظ: ؾٗ ثبضزاضی، ٚضقیز ػٙیٗ، ٚؾقز

 ثبقس؛ اظ ایٗ ضٚ دبیفز ٔبزض زض ثؿیبضی اظ ٚضقیشٟبی حبز ٚ ٔعٔٗ ٔبزض، ؾالٔز ػٙیٗ ٕٔىٗ اؾز ا٘قىبؾی اظ ٚضقی

 وٝ ٔیشٛا٘س ثٝ اضظیبثی ٚؾقز آؾیت ٞبی ٔبزض وٕه وٙس. قٛز ٔیػٙیٗ یه فالٔز حیبسی ٔحؿٛة 

 :ِزض ظ٘بٖ ًىت D-  ٔٙفی، سؼٛیع ایٌّٕٛ٘ٛٛثیٗ ضسD ٌیطز.ثبیؿشی ٔس٘ؾط لطاض 

 ّبی حشاستی آػیت

 ٞبی قسیس ذٛة ٘یؿز. دیف آٌٟی ػٙیٗ زض ؾٛذشٍی

 :ِآٚض٘س. ٚ اغّت ٘ٛظازا٘ی ٔطزٜ ثٝ ز٘یب ٔیظ٘بٖ ؽطف چٙس ضٚظ سب یه ٞفشٝ ٚاضز فبظ ظایٕبٖ قسٜ  فٕٛٔبً ًىت 

 فٕٛٔبً سیس وبسبثِٛیؿٓ ثٝ ز٘جبَ ؾٛذشٍی.: ٞیذِٕٛٚی، آؾیت ضیٛی، ؾذشی ؾٕی، افعایف قطیطٌصاض فجبضسٙس اظأفٛأُ س

ی ٞٓ ؾٗ سفبٚس ٘س زض ٔمبیؿٝ ثب ظ٘بٖ ثبضزاضا قسٜثبضزاضی وٝ زچبض آؾیت حطاضسی ایٗ اؾز وٝ دیف آٌٟی ظ٘بٖ  فمیسٜ ثط

 ٔؿشمیٓ زاضز. ثب زضنس ٔؿبحز ؾغح ؾٛذشٝ اضسجبط ضٚز، ٔیعاٖ ثمبی ػٙیٗ ٚ ٔبزض ٘ساضز. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ا٘شؾبض ٔی

 ٕىٗ اؾز ثبفض ایؼبز زضز زض زٚضاٖقٛ٘س ٔ قىٓ ایؼبز ٔی ٞبی قسیس وچطٞبی دٛؾشی وٝ ثٝ ز٘جبَ ؾٛذشٍیوٙشطا

 ٞبی دٛؾشی قىبف ٚاض ضا ضطٚضی ؾبظز. احی ٚ اؾشفبزٜ اظ اسٌٛطافزٚ حشی ضفـ فكبض ثب ضٚـ ػط ثبضزاضی قسٜ

 سیَی -احیبی للجی

 :ِایؿز لّجی زض زٚضاٖ ثبضزاضی ٘بزض اؾز. ًىت 

 :ِثبضزاض ٚاضز ظ٘بٖ غیطزض ٘یٕٝ زْٚ ثبضزاضی، احیبی لّجی ضیٛی ٔؿشّعْ ضفبیز ثطذی ٔالحؾبر ذبِم اؾز. زض  ًىت 

 زضنس حبِز ٘طٔبَ ثطؾس. 30قٛز سب ثطٖٚ زٜ لّت سٟٙب ثٝ  یثطؾغح ذبضػی لفؿٝ ؾیٙٝ ثبفض ٔآٚضزٖ فكبض 

 :ِضیطٛی،   زلیمطٝ دطؽ اظ آغطبظ احیطبی لّجطی ٚ      5سب  4زض نٛضسی وٝ ػٙیٗ لبثّیز ظ٘سٜ ٔب٘سٖ زاقشٝ ثبقس، ؽطف  ًىت

 ؾعاضیٗ ا٘ؼبْ دصیطز.   ظایٕبٖ
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 :َاالت فلل دٍمئػ

 :                                     ثدض ،ّبی ٍیظُ دس دٍساى حبهلگی ّؼتٌذ خضٍ ػلل ؿبیغ اػتفبدُ اص هشالجت . توبم ػَاهل صیش1

 ضیٛی                                                          -ز( فٛاضو لّجی  ع( ذٛ٘طیعی          اِف( اذشالالر ٞیذطسب٘ؿیٛ      ة( سطٚٔب                

 ؟                                               یَطًیه دس دٍساى حبهلگی وذام اػت. ؿبیؼتشیي ػبهل صهیٌِ ػبص ادم سیَی وبسد2

 ای لّت                                                         ز( ثیٕبضیٟبی زضیچٝ   ٖٛ حبٍّٔی   ع( ٞیذطسب٘ؿی  ؾٙسضْ ؾذؿیؽ         ة( ذٛ٘طیعی حبز     اِف( 

 ؟                                                                       ػبیی تٌفؼی دس دٍساى حبهلگی چیؼت. ؿبیؼتشیي ػلت ًبس3

                                                                                                                    ز( آٔجِٛی ٔبیـ آٔٙیٖٛ                                                                                                                  ع( فٛاضو زاضٚیی    ة( آٔجِٛی ضیٝ              اِف( ؾٙسضْ زیؿشطؼ سٙفؿی   

                                                ؟   تٌفؼی دس دٍساى حبهلگی چمذس اػت . هیضاى هشي ٍ هیش ًبؿی اص ًبسػبیی حبد4

 زضنس                                                                    50 -70ز(   زضنس       25-40زضنس         ع(  5-20ة(  اِف( وٕشط اظ یه زضنس      

 ؟                                 ؿَد شع تٌفؼی ثضسگؼبالى هحؼَة هی. وذام هَسد خضٍ هؼیبسّبی تـخیلی ػٌذسم دیؼت5

                                         .6/0ػیٜٛ ٕٞطاٜ ثب وؿط اوؿیػٖ زٔی ثیكشط اظ  ٔشط ٔیّی 50اِف( فكبض اوؿیػٖ ثیكشط اظ 

                                                                         .ػیٜٛ ٔشط ٔیّی 12ٞبی ضیٛی ثیكشط اظ  ای ٔٛیطي ة( فكبض ٌٜٛ

                                                                                                     .ع( افعایف ؽطفیز ثبلیٕب٘سٜ فّٕىطزی

                                                                   .200ز( ٘ؿجز فكبض اوؿیػٖ قطیب٘ی ثٝ وؿط اوؿیػٖ زٔی وٕشط اظ 

 ؟                                               اوؼیظى حول هی وٌذ لیتش هیلیچٌذ گلَثیي دسكذ، ّش گشم ّوَ 90. دس اؿجبع 6

                                                                        ِیشط ٔیّی 0/5ز(      ِیشط ٔیّی 5/2ع(      ِیشط ٔیّی 25/1 ة(          ِیشط ٔیّی 5/0اِف( 

 ؟                                                    یِ، ّذف هٌغمی اص دسهبى وذام اػتحبهلِ هجتال ثِ آػیت ؿذیذ س . دس صًبى7

                                                                     .زضنس 90ػیٜٛ یب اقجبؿ  ٔشط ٔیّی 60اِف( فكبض اوؿیػٖ قطیب٘ی 

                                                                   .زضنس 100ػیٜٛ یب اقجبؿ  ٔشط ٔیّی 70ة( فكبض اوؿیػٖ قطیب٘ی 

                                                                     .زضنس 90ػیٜٛ یب اقجبؿ  ٔشط ٔیّی 80ع( فكبض اوؿیػٖ قطیب٘ی 

                                                                    .زضنس 100ػیٜٛ یب اقجبؿ  ٔشط ٔیّی 80اوؿیػٖ قطیب٘ی  فكبض ز(

 :                           ثدضتوبم هَاسد صیش ثب خبثدبیی هٌحٌی تفىیه اوؼی ّوَگلَثیي ثِ ػوت ساػت ّوشاُ ّؼتٌذ،  .8

  زی فؿفٌّٛیؿطار                                                       3ٚ 2ز( وبٞف       اِف( ٞیذطوبدٙٝ          ة( اؾیسٚظ ٔشبثِٛیه             ع( افعایف زٔبی ثسٖ    

 ؟                                                                  دٍساى حبهلگی چیؼت . ػلت توبیل ّوَگلَثیي ثِ اوؼیظى دس9

 زی فؿفٌّٛیؿطار اضیشطٚؾیشٟب                                                                                    3ٚ 2ة( افعایف  اِف( افعایف فكبض اوؿیػٖ زض دالؾٕبی ٔبزض          

 ذٖٛ                                                                                                            PHافعایف ػعئی ز(                         ٛٞط                    ع( وبٞف اطط ث

 ؟                                           یَع ػجت ایدبد ؿَن ػپتیه هی ؿًَذّب، ثب ثیـتشیي ؿ . وذام گشٍُ اص ثبوتشی10

 ز( ٌٛ٘ٝ وّٛؾشطیسیْٛ                                                                         ع( ٌٛ٘ٝ ثبوشطٚئیسٚؼ           اِف( ا٘شطٚثبوشطیبؾٝ          ة( اؾشطدشٛوٛوٟبی ثی ٞٛاظی 

 ؟                                                  ضؼیف هیَوبسد دس ػٌذسم ػپؼیغ اػتٍاػغِ ت . وذام ػیتَویي، احتوبال11ً

 8-ایٙشطِٛویٗ  ز(           6-ایٙشطِٛویٗ ع(           3-ایٙشطِٛویٗ  ة(          2-ایٙشطِٛویٗ اِف( 
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 ؟                                                                         وٌذ ّبی صیش اًذٍتَوؼیي تَلیذ هی . وذام یه اص ثبوتشی12

 ز( اقطقیبوّی                                                                             Aؾٛزٚٔٛ٘بآئطٚغیٙٛظا          ة( اؾشبفیّٛوٛن عالئی         ع( اؾشطدشٛوٛن ٌطٜٚ  اِف(

 ؟                                                       خغشًبن دس دٍساى حبهلگی وذام اػتًبفز  ؿبیؼتشیي ػلت تشٍهبی غیش .13

                                 اِف( حٛازص ٚؾبیُ ٘مّیٝ ٔٛسٛضی      ة( ذكٛ٘شٟبی ذبٍ٘ی      ع( حٛازص ٚضظقی         ز( افشبزٖ اظ ثّٙسی                          

 ؟                                                                   ثشٍص آػیت احـبیی هبدس چمذس اػت . دس تشٍهبی ًبفز، هیضاى14

 زضنس                                                                            100 ز( سمطیجبً زضنس  50-70ع(  زضنس      15-40ة(   زضنس     5اِف( وٕشط اظ 

 ّبی ٍیظُ داسًذ، كحیح اػت؟ . وذام یه دس هَسد ثیوبساى هبهبیی وِ ًیبص ثِ هشالجت15

 ة( ثیكشط آٟ٘ب زض زٚضٜ ثقس اظ ظایٕبٖ ٞؿشٙس.  زضنس اؾز.10 اِف( ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط آٟ٘ب سمطیجبً

 ز( سٕبْ ٔٛاضز فٛق   ذٛ٘طیعی زاض٘س. ثیٕبضاٖ ٔقٕٛالً ع( ایٗ

ّبی ٍیظُ یب پزیشؽ هشالجت ٍیظُ  ٌدش ثِ سفتي ثیوبس ثِ ثخؾ هشالجتتشیي ػبسضِ دس حبهلگی وِ ه . سایح16

 ؟ؿَد وذام یه اص هَاسد صیش اػت هی هبهبیی

 ثیٕبضی ٞیذطسب٘ؿیٛاِف( ؾذؿیؽ       ة( ذٛ٘طیعی           ع( آٔجِٛی ضیٝ              ز( 

 ؟ثبؿذ  هیثیوبس هبهبیی  . وذام یه اص هَاسد صیش ثب حذالل احتوبل، صهیٌِ ػبص ادم سیَی غیش للجی دس17

 اِف( ؾٙسضْ ؾذؿیؽ                                         ة( ذٛ٘طیعی حبز  

 قسٖ ا٘سٚسّیبَ ٔطسجظ ثب دطٜ اوالٔذؿیفقبَ ع( سؼٛیع ؾِٛفبر ٔٙیعیْٛ                                    ز( 

 ؟یدِ وذام یه اص هَاسد صیش سخ دّذتَاًذ دس ًت حبهلگی، ادم للجی ّیذسٍػتبتیه هی. دس 18

 اِف( دطٜ اوالٔذؿی                                         ة( ٞیذطسب٘ؿیٖٛ ٔعٔٗ

 ٔٛاضز فٛقع( چبلی ٕٞطاٜ ثب ٞیذطسطٚفی ثغٗ چخ                 ز( سٕبْ 

ای صیش احتوبل ثْجَد  ثذٍى وذام یه اص الذاهبت هذاخلِ ّب، ػفًَت دس ػمظ ػفًَی ثب ٍخَد ػبیش دسهبى. 19

 ؟ ًذاسد

 سؼٛیع اضیشطٚسٛئیٗز(  ع( سرّیٝ ٔحشٛیبر ضحٕی      ة( ٞیسضاسبؾیٖٛ سٟبػٕی    اِف( ٞیؿشطوشٛٔی     

 ؟م یه اص هَاسد صیش هَسد ًیبص اػتوذا. ثشای احیب وبفی یه صى حبهلِ دس ایؼت للجی، 20

     .اِف( ٚضـ حُٕ ػٙیٗ غیط ظ٘سٜ

 .ة( لطاض زازٖ ثیٕبض زض ٚضقیز ذٛاثیسٜ ثٝ دّٟٛی ؾٕز چخ

  .زلیمٝ اظ ظٔبٖ ایؿز لّجی 5ع( قطٚؿ احیبی لّجی ضیٛی عی 

 .ز( سٕبْ ٔٛاضز فٛق
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 : چاقی 3فصل 

 ضٚز. ططٚسٕٙس ثٝ قٕبض ٔیقشی زض ػٛأـ اضبفٝ ٚظٖ یىی اظ ٔكىالر فٕٛٔی ثٟسا

آطبض  / اؾشئٛآضسطیز٘ؿیٖٛ/ ؾىشٝ ٔغعی/ ٞیذطسبلی اضسجبط زاض٘س، اظ ػّٕٝ: زیبثز/ ثیٕبضیٟبی لّجیثیٕبضیٟبی ظیبزی ثب چب

اؾز. فطظ٘ساٖ ظ٘بٖ چبق ٘یع زچبض عٛال٘ی ٔسر چبلی ثط ضٚی ٔبزض قبُٔ افعایف لبثُ سٛػٝ ٔٛضثیسیشٝ ٚ ٔطي ٚ ٔیط 

 ٔسر ذٛاٞٙس ثٛز.ٔٛضثیسیشٝ عٛال٘ی 

  تؼبسیف

 َ حبضط، ثیكشط اظ قبذم سٛزٜ ثس٘یقٛز. زض حب ٞبی ٔرشّفی اؾشفبزٜ ٔی ثٙسی چبلی اظ ؾیؿشٓ سقطیف ٚ عجمٝثطای 

(BMI) ٝقٛز.  ٘یع ذٛا٘سٜ ٔی (قبذم وشّز) و 

BMI ٖثب سمؿیٓ ٚظ (kg ثط ٔؼصٚض لس )(m
ٔشطٔطثـ  ویٌّٛطْ ثط5/18 - 9/24آیس. وٝ ٔمساض ٘طٔبَ آٖ ثیٗ:  ز ٔیثٝ زؾ( 2

 اؾز.

 فشد داسای اضبفِ ٍصى فشد چبق

BMI یب ثیكشط : 30     BMI 9/29- 25 :  

 

 تمؼین ثٌذی چبلی

 1والع  2والع  3والع 

BMI ثٝ ثبال : 40   BMI  9/39- 35 :  BMI  9/34- 30 :  

 ػٌذسم هتبثَلیه

ٌطزز. ایٗ ٘بٞٙؼبضی ٔشبثِٛیه ثٝ  ثبفض آغبظ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ٔی اضسجبط ثٛزٜ ٚ چبلی ثب فٛأُ اضطی زض زض ثطذی افطاز

ٕ٘بیس. ثٝ فالٜٚ ایٗ  ٔی 2ز ٘ٛؿ ٘ٛثٝ ذٛز ظٔیٙٝ ضا ثطای سغییط ٔشبثِٛیؿٓ ٌّٛوع فطاٞٓ آٚضزٜ ٚ فطز ضا ٔؿشقس اثشال ثٝ زیبث
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 آٚضزٜ ٚ ی لّجی ٚ فطٚلی فطاٞٓ ٞب ٌطزز وٝ ظٔیٙٝ ضا ثطای ثیٕبضی عیفی اظ اذشالالر سحز ثبِیٙی ٔی حبِز ثبفض ثطٚظ

 قٛ٘س. ٞب ٔی ثبفض سؿطیـ آغبظ ایٗ ثیٕبضی

 :ِایٗ اذشال ٟٔٓ ًىت .ٖ وٝ ثب ؾبیط ٘بٞٙؼبضٞبی  الر ظٔب٘یسطیٗ اذشالالر فجبضسٙس اظ: زیبثز، زیؽ ِیذیسٔی، ٚ ٞیذطسب٘ؿیٛ

َلیهسحز ثبِیٙی ٘بقی اظ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ؿِٛیٗ ٕٞطاٜ قٛ٘س ضٚی ٞٓ ضفشٝ   قٛ٘س. ذٛا٘سٜ ٔی ػٌذسم هتبث

زض ٚالـ، ا٘ؿِٛیٗ دالؾٕب زض سٕبْ ظ٘بٖ چبق ٔجشال ثٝ ٞیذطسب٘ؿیٖٛ ثبالؾز. ؾغح ا٘ؿِٛیٗ دالؾٕب زض افطازی وٝ زاضای 

سؼٕـ ٞب  وٝ چطثی آٟ٘ب زض ٘بحیٝ ٍِٗ ٚ ضاٖ(، ثبالسط اظ افطازی اؾز چطثی اضبفٝ زض ٘بحیٝ قىٓ ٞؿشٙس )چبلی ؾیجی قىُ

 اؾز. یبفشٝ

 :ٌِٛیی  فكبضذٖٛ ضا دیفسٛا٘س ثطٚظ  ٔی 30ثبالسط اظقبذم سٛزٜ ثس٘ی ٔشط ثٟشط اظ  ؾب٘شی 88ثبالسط اظ وٕط زٚض ًىت

 ٕ٘بیس.

 :ِهؼیبسّبی هشثَط ثِ تـخیق ػٌذسم هتبثَلیه ًىت 

 افشادی وِ حذالل داسای ػِ هَسد اص خلَكیبت ریل ثبؿٌذ.

 ایٙچ. 34ٔشط،  ؾب٘شی 88زٚض وٕط ثیف اظ  :صًبى

 ایٙچ. 2/40ٔشط،  ؾب٘شی 102ثیف اظ  زٚض وٕط: هشداى
 چبلی ؿىن

 ّیپشتشی گلیؼیشهی .یط زؾی ِیشط ٌطْ ٔیّی 150ثیكشط ٔؿبٚی

 .ثط زؾی ِیشط ٌطْ ٔیّی 50وٕشط اظ :صًبى

 .ثط زؾی ِیشط ٌطْ ٔیّی 40وٕشط اظ: هشداى
 لیپَپشٍتئیي ثب چگبلی ثبال

 .130ثیكشط ٔؿبٚی : ػیؼتَل

 .85ثیكشط ٔؿبٚی : دیبػتَل
 فـبسخَى ثبال

 ثبال دس حبلت ًبؿتب گلَوض .ثط زؾی ِیشط ٌطْ ٔیّی 110ثیكشط ٔؿبٚی

Θ  ش، لیپَپشٍتئیي ثب چگبلی ثبالثش دػی لیت گشم هیلی 160ػبًتیوتش، تشیگلیؼشیذ  90خبًوی ثب هحیظ دٍس ؿىن 

 ثش دػی لیتش، هشاخؼِ ًوَدُ گشم هیلی 100ٍ گلَوض دس حبلت ًبؿتب  80/120ثش دػی لیتش، فـبسخَى  گشم هیلی 40

 ( تـخیق ؿوب چیؼت ؟2001ػالهت ) ػؼِ هلیؤاػت، عجك ه

 اِف( چبق            ة( ذیّی چبق           ع( ؾٙسضْ ٔشبثِٛیه        ز( ؾبِٓ اؾز ِٚی ٔكىّی ٘ساضز

 ٌعیٙٝ ز ػٛاة:

 هَسثیذیتِ ٍ هشي ٍ هیش ًبؿی اص چبلی

 .یبثس ٔی، افعایف اضبفٝ ٚظٖ ٞؿشٙسذغط ثطذی فٛاضو زض افطازی وٝ زچبض 

 :ِسٛاٖ ثٝ اضبفٝ ٚظٖ  ضا ٔی 2ز ٘ٛؿ % ٔٛاضز زیبث90قٙبذشٝ قسٜ اؾز. ضاثغٝ ٔؿشمیٓ چبلی ثب زیبثز ٘ٛؿ زٚ وبٔالً ًىت

 ٘ؿجز زاز.



 ّبی داخلی ٍ خشاحی دس هبهبیی  ثیوبسی دسػٌبهِ عالیی / 38 
  

 رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگو مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا
www.nokhbegaan.com 65732227390-00562676-00562606-626 

 ( فجبضسٙس اظ: فكبضذٖٛ ثبال، ٞیذطِٕٚی ٚ زیؽ ِیذیسٔی.)لّت چطة ٞبی لّجی زض افطاز چبق ثیٕبضی فُّ ثطٚظ

 :ِ٘طخ ثطٚظ ٘بضؾبیی لّت، اذشالَ فّٕىطز ثغٗ چخ، ا٘فبضوشٛؼ لّجی ٚ ؾىشٝ ٔغعی زض افطاز چبق ثبالسط اؾز. ًىت 

ثب  فطٚلی، ٔؿشمیٕبً ٚٞبی لّجی  طي ٚ ٔیط ٘بقی اظ ؾطعبٖ ٚ ثیٕبضیٞبی ٔرشّف زاَ ثط آٖ ٞؿشٙس وٝ ذغط ٔ دػٚٞف

 .یبثس ٔیافعایف ثی اْ آی افعایف 

 ثبسداسی ٍ چبلی

 :ِثبقس  ٔی افضایؾ همبٍهت ثِ اًؼَلیيٕٞطاٜ اؾز؛ فّز ایٗ أط،  ثب وبّؾ ثبسٍسیچبلی  ًىت. 

 ػَاسم عَالًی هذت چبلی

 اختالل ػلت احتوبلی

ؿِٛیٗ  2دیبثت ؿیشیي ًَع  ٔمبٚٔز ثٝ ٘ا

 فـبسخَى ثبال افعایف حؼٓ ذٖٛ ٚ ثطٖٚ زٜ لّت

 وشًٍشثیوبسی ّبی ػشٍق  2فكبضذٖٛ ثبال، زیؽ ِیذیسٔی، زیبثز ٘ٛؿ 

 وبسدیَهیَپبتی ًبؿی اص چبلی ٞیذطسطٚفی ٘بٔشمبضٖ ثغٗ چخ

 / اختالل ػولىشد سیَیآپٌِ خَاة ضؾٛة چطثی زض حّك

 ػىتِ هغضی ایؼىویه آسطٚاؾىّطٚظ/ وبٞف ػطیبٖ ذٖٛ ٔغع

 ثیوبسی ّبی ویؼِ كفشا ٞیذطِیذیسٔی

ؿِٛیٕٙی   وجذیثیوبسی ّبی  افعایف ؾغح اؾیسٞبی چطة آظاز ؾطْ/ ٞیذط٘ا

 اػتئَآستشیت فكبض ثط ضٚی ٔفبنُ سحُٕ وٙٙسٜ ٚظٖ

ؿِٛیٕٙی  وبّؾ ثبسٍسی ٞیذط٘ا

 (ػشعبى )اًذٍهتش، وَلَى، پؼتبى ٞیذطاؾشطٚغٕ٘ی

 صخن التیبم ضؼیف ،تشٍهجَص ٍسیذّبی ػومی 

 BMIثٝ اظای ٞط ٚاحس افعایف  ویٌّٛطْ ثط ٔشطٔطثـ اضسجبط ٚػٛز زاضز. 30ثیف اظ  BMIثیٗ اذشالَ ثبضٚضی زض ظ٘بٖ ٚ 

 یبثس. ای فعایٙسٜ وبٞف ٔی ظ٘سٜ ثٝ ٌٛ٘ٝٔبزض، ٘طخ ال٘ٝ ٌعیٙی، حبٍّٔی ٚ سِٛس 

 :ِٕٞطاٜ اؾز. چبلی ثب افضایؾ خغش ػمظ هىشس ٍ ػمظ دس ػِ هبِّ اٍل ًىت 

چبلی قسیس ثٝ  .یبثس ٔیفعایف زض ثؿیبضی اظ ظ٘بٖ چبق یب زاضای اضبفٝ ٚظٖ ذغط ثطذی فٛاضو ٘بٔغّٛة دطی ٘بسبَ ا

 وٙٙس. طاٖ اظ ذسٔبر ثٟساقشی اؾشفبزٜ ٔیحشٓ ثطای ظٖ ثبضزاض ٚ ػٙیٗ ٚی ظیب٘جبض اؾز. ظ٘بٖ ثبضزاض چبق ثیكشط اظ زیٍعٛض

 :ِٞبی ٕٞطاٜ ثب چبلی ٘یع افعایف یبفشٝ اؾز. افعایف قیٛؿ چبلی، قیٛؿ ثبضزاضی ثٝ ٔٛاظار ًىت 

 گیشی هبدس ٍ هیضاى ًیبص ٍی ثِ اًشطی ٍصى
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 ٘حٛ لبثُ سٛػٟیٝ ثبالسطی زاض٘س، ثیكشط اؾز؛ ثٝ ایٗ سطسیت ٔهطف ا٘طغی زض ایٗ افطاز ث BMIٝ طثی زض ظ٘ب٘ی وچضؾٛة 

 دبییٗ سط اؾز.

 :ِٞبی احكبیی اؾز. ٔطثٛط ثٝ چطثی زض ؾٝ ٔبٞٝ ؾْٛ، افعایف چطثی فٕسسبً ًىت 

 :ٌِیطی ثب ایٗ حبَ، ظ٘بٖ ثبیس ٚظٖ وٙٙس.حشی ظ٘بٖ چبق ٘یع ٘جبیؿشی زض زٚضاٖ ثبضزاضی ثطای وبٞف ٚظٖ الساْ  ًىت 

 دٛ٘س ٔحسٚز ؾبظ٘س. 20ذٛز ضا ثٝ 

 گیشی صًبى ثبسداس داسی، ثشای ٍصىسپیؾ اص ثب BMI ّبیی ثش اػبع هحذٍدُ

 گشٍُ  شی تَكیِ ؿذُ )ولیَگشم(ٍصى گی )پًَذ( گیشی تَكیِ ؿذُ ٍصى

 <5/18داسای ووجَد ٍصى 5/12 -18 28 -40

 5/18 -9/24عجیؼی 5/11 -16 25 -35

 25 -9/29داسای اضبفِ ٍصى 7 -5/11 15 -25

 >30چبق 5 -1/9 11- 20

 هَسثیذیتِ هبدسی

 ٌطزز. ی ثبفض افعایف ٔٛضثیسیشٝ ٔبزض ٔیچبل

 ًىتِ: آثبس ًبهغلَة ثبسداسی دس صًبى داسای اضبفِ ٍصى یب چبق 

 زیبثز ثبضزاضی -

ؽ -  ؾعاضیٗ اٚضغ٘ا

 ففٛ٘ز ظذٓ/ ازضاضی -

 دطٜ اوالٔذؿی -

 ؾعاضیٗ اِىشیٛ -

 ٔبوطٚظٚٔی -

 ثبضزاضی دؿز سطْ -

 ذٛ٘طیعی دؽ اظ ظایٕبٖ -

 ٔطزٜ ظایی -

 :ِٚظ٘ی ثیف اظ سقبضیف ٔرشّفی ثطای چبلی ٚػٛز ًىت :ٝ  قبذم سٛزٜ ثس٘ی ثسٖ،زضنس ٚظٖ ایسٜ آَ 150زاضز، اظ ػّٕ

ذٖٛ ثبال اظ  چبلی ٚ فكبض ثبقس.س ثیكشط اظ ٚظٖ ایسٜ آَ ٚی د150٘ٛٔشطٔطثـ، ٚ ایٙىٝ ٚظٖ فطز حسالُ /ویٌّٛطْ ،40ٚ 35

ثیٟٛقی ثب ٔكىالسی  ایٕبٖ ٞؿشٙس. ظ٘بٖ چبق زض ػطیبٖػّٕٝ وٛفبوشٛضٞبی قبیـ ثطٚظ ٘بضؾبیی لّت زض حَٛ ٚ حٛـ ظ

ٚثطٚ ٔی ٖٛا ثٝ زقٛاضی ایؼبز آ٘بِػظ قٛ٘س وٝ اظ ایٗ ثیٗ ٔی ض ٛاضو س ٘بقی اظ قىؿز ی ٘ربفی ٚ ادیسٚضَا ٚ ٘یع ف

ِٝ ٛز. زض ظ٘ب٘ی وٝ  ِٛ ٛثبؾیٖٛ زقٛاض اقبضٜ ٕ٘ اؾز. ا٘ؼبْ )اسؿبؿ ٔشطٔطثـ / ویٌّٛطْ 30قبذم سٛزٜ ثس٘ی آٟ٘ب ٌصضی یب ا٘ش

 ( زض ؾٝ ٔبٞٝ زْٚ زقٛاضسط اؾز.ٚ سرّیٝ

 دؽ اظ ظایٕبٖ، زض ظ٘بٖ چبق ثیكشطؾبَ 1شط اؾز. احشٕبَ احشجبؼ ٚظٖ ؽطفاحشٕبَ قیطزٞی ثب دؿشبٖ زض ظ٘بٖ چبق وٕ

 ظ٘بٖ چبق ٔیعاٖ افؿطزٌی دؽ اظ ظایٕبٖ ثٝ ٘حٛ لبثُ سٛػٟی ثبالسط ثٛزٜ ٚ ایٗ ٔیعاٖ ثب زضػٝ چبلی اضسجبط زاضز.اؾز. زض 
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 پشُ اوالهپؼی

 :ِقىی ٚػٛز ٘ساضز وٝ چبلی یىی اظ فٛأُ ذغط ؾبظ طبثز ثطای دطٜ اوالٔذؿی اؾز. ًىت 

 :ِاثشال ثٝ دطٜ اوالٔذؿی  ثس٘ی دیف اظ ثبضزاضی، ذغطقبذم سٛزٜ افعایف زض  ،ٔشط ٔطثـ ویٌّٛطْ/ 5-7ثٝ اظای ٞط  ًىت

 . قٛز ٔیثطاثط  دٍ

 وٙس. اوالٔذؿی ایفب ٔی قسٖ ا٘سٚسّیْٛ، ٘مف ٟٕٔی زض دطٜ چبلی ثب افعایف ا٘سٚسّیْٛ ٚ اِشٟبة ذفیف زض اضسجبط اؾز. فقبَ

 :ِافعایف ٚظٖ ثسٖ ٚ قىؿز . ثیٗ اؾزذٛضاوی زض ظ٘بٖ اضبفٝ ٚظٖ ثیكشط ٞبی ضسثبضزاضی احشٕبَ قىؿز ضٚـ ًىت

 ضسثبضزاضی، اضسجبعی ٔقٙی زاض ٚػٛز زاضز. ضٚـ

 هشي ٍ هیش پشی ًبتبل

 :ِثب چبلی زض اضسجبط اؾز. اٍاخش ثبسداسی زض ثشٍص هشدُ صایی افعایف ًىت 

ثطاثط افعایف 6/1ثـ لطاض زاضز، ویٌّٛطْ ثط ٔشطٔط 25 -9/29ٟب زض ٔحسٚزٜ قبذم سٛزٜ ثس٘ی آ٘ ىٝظایی زض ظ٘ب٘ی طزٜ٘طخ ٔ

 ضؾس. ثٝ فالٜٚ ثطاثط ٔی 6/2اؾز، ایٗ افعایف ثٝ  ٔشط ٔطثـ یب ثیكشط ویٌّٛطْ/ 30قبذم سٛزٜ ثس٘ی آٟ٘ب  وٝ . زض ظ٘ب٘ییبثس ٔی

ِی دبضی وٝ  ظازی ٘یع زض ظ٘بٖ ٛ٘  ثیكشط اؾز، ٔشطٔطثـ ٚ یب ویٌّٛطْ/ 30قبذم سٛزٜ ثس٘ی آٟ٘ب ٘طخ ٔطي ٚ ٔیط ظٚزضؼ ٛ٘

 .یبثس ٔیزٚ ثطاثط  افعایف  سمطیجبً
 

: داوطلبین هحترم  توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ گونه نکته ههن

کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با شواره های 

 زیر تواس حاصل فرهاییذ.

33092936-33092931-921 -90332223393 

 خریذ اینترنتی:
Shop.nokhbegaan.ir 
  


