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 اداري سالمت جىاوان

 دفترسالمت جمعيت خاوىادي ومدارش

 معاووت بهداضت
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 ًغزيي وياًپَر ، ، زوتز گاليل ارزالى زوتز هحوس اعواعيل هطلك3 تْيِ وٌٌسگاى 

 

 3تا تشىز اس ّوىاری 

زوتز سّزا عثسالْی ،زوتزاحوسحاجثی، زوتز زوتز هحوس هْسی گَيا، زوتز ًاّيس جعفزی ، زوتز احوس وَشا، ،زوتزًاصزوالًتزی،  ،زوتز عْيال ذَشثييزوتزغالهحغيي صسری

هحوساعالهی،زوتزتمی يواًی، زوتز هيٌَالغازات هحوَز عزتی ، زوتزهجذٍتِ طاّزی،زوتزهٌَچْزسيٌلی، طاّزُ اهيٌايی ، زوتز ذغزٍ صازق ًيت، زوتز اهيي صاتزی ًيا، 

زوتز طاّزُ  عواٍات ،عاليِ حجت سازُ ، زوتز فزٍساى صالحی، هيٌا هيٌايی ، زوتز پزيغا تزاتی، ذسيجِ فزيسٍى هحصلی ، زوتزعْيال ذشايیهزضيِ زشتی، ليالرجائی،

زوتز حغيي واظويٌی زهحغي سّزايی ، زوتز ًغزيي هحوَزی ، زوتز هْشيس ًاصحی، زوتزهحوَز ًثَی ، زوتز عثاط صسالت ،زوتز وياًَػ ووالی ، زوتزحويزا فالحی ، ،زوت

سّزا آتتيي، ًزگظ جليلی پَر، هزجاى شىَُ التساری، عيسهزيس جاتزی فزز، زوتز پضهاى عمسن ، ، زوتزعيسعليزضا هظْزی ،زوتز هحوسرضا رّثز،  زوتزشْزام رفيعی فز،

شازُ ،زوتزاشزف هَهٌی تزٍجٌی،  زوتزرٍيا وليشازی،فزشتِ فميْی،هزين فزاّاًی، زوتزهاّزخ وشَری،زوتزشْيي ياراحوسی، زوتز هْسی ًجوی ، زوتز هعصَهِ علي

، زوتز حغيي ذَشٌَيغاى، حغي ًَری عاری،هٌْسط آًيتا رضايیتزعواٍات، زوتزهحوَز ًثَی ، زوتزهْسی ًجوی ، زوتزحغيي هعصَهی اصل، زوتزهشياًِ حسازی، زو

عويِ عْيال اهيسًيا، ٍصسيمِ ذازم ،زوتزًازرُ هَعَی فاطوی، زوتزاًَشِ صفزچزاتی ،زوتزهيتزاحفاظی ، زوتز عليزضاًَرٍسی، علی اعسی، هعصَهِ افغزی ، هاًساًا تيزا، 

 .هْزٍهحوسصازلی وِ زر تْيِ ٍتسٍيي ايي هجوَعِ هارا ياری ًوَزًس زُ ٍهعصَهِ لاعن سايشزاًی،هزين هْزاتی ، طاّزُ سيازلَ، 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ارسياتی ٍضعيت تغذيِ ای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



راقبت از نظر وضعيت نمايو توده بدنيم BMI 

 اىداف آموزشي و رفتاري

 :القْ اوز ؼـ دبيبٖ ؼٚـٜ آٔٛقٌي

 .١ٞبي٦ ت٤ؼ٥ ثؽ١ي ث٦ ؼـوتي عج٦َ ث٢ؽي ٢ّؽٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ١ٍب٦١ ٧بي ٣قٟ ـا ثفاوبن  -

 .ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ثفاوبن ١تيد٦ عج٦َ ث٢ؽي ٣قٟ، اٍؽاٛ ٢ٝبوت ـا ا١دبٛ ؼ٧ؽ -

 

 

 

 

 

 

 

 .ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ١ٞبي٦ ت٤ؼ٥ ثؽ١ي ـا ث٦ ؼـوتي تقيي٠ ٢ّؽ -

 نحوه استفاده از جداول 

 :ؼٞيؽٔفاضُ اوشفبؼٜ اق خؽاَٚ ـا ثٝ سفسيت قيف آٔٛقي 

 :، ١ٔٚيز ٚقٖ ثٝ ٌفش قيف اـقيبثي ٔي ٌٛؼ

 

 

 

 

 ٘جمٝ ثٙؽي                                                                                     BMIٔمؽاـ 

 الغف                                                                                     5/18وٕشف اق 

 ٘جي١ي                                                                                       9/24-5/18

 أبفٝ ٚقٖ                                                                                     0/25 -9/29

 زبلي                                        ٚثبالسف                                           30      

 



 :فاي ا٘ؽاقٜ ٌيفي لؽ ٚ ٚقٖ ثب ؼلز وبُٔ ايٗ ٘ىبر ـا ٔٛـؼ سٛخٝ لفاـ ؼٞيؽث

 (وٙشفَ سفاقٚ ثب ٚق٘ٝ ٌبٞؽ الالُ ـٚقي يه ثبـ ٔفٚـي اوز) .سفاقٚ ـا لجُ اق ٌفٚٞ ثٝ ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٚ يب ٚلشي وٝ خب ثٝ خب ٔي ٌٛؼ، ثب ٚق٘ٝ ٌبٞؽ وٙشفَ وٙيؽ

 .ا٘دبْ ٌٛؼخٛاٖ ثبيؽ وبٔالً ؼـ ٚوٗ سفاقٚ ٚ ثؽٖٚ ضفوز ثف ـٚي ؼٚ دب ايىشبؼٜ ٚ ثٝ ـٚ ثٝ ـٚ ٍ٘بٜ وٙؽ ٚ ثب ضؽالُ ِجبن، ثؽٖٚ وفً ٚ والٜ سٛقيٗ 

  .سٛقيٗ وٙٙؽٜ ثب ايىشبؼٖ ؼـ ٔمبثُ سفاقٚ ٚقٖ ؼليك ـا ثػٛا٘ؽ

 .خٛاٖ ثجز ٔي ٌفؼؼ ده اق ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼليك ٚقٖ، ٚقٖ خٛاٖ ؼـ خؽَٚ ثجز ٘شبيح دبيً ـٌؽ ؼـ ٌٙبوٙبٔٝ والٔز 

ا٘دؽاقٜ ٌيدفي     ِبف ٚ ٔىشميٓ ثؽٖٚ وفً ٚ والٜ ؼـ ضبِي وٝ دٍز وف، دٍز، ثبوٗ ٚ دبٌٙٝ دبٞب وبٔالً ثب ؼيٛاـ ٔؽـج ٕٔبن ثٛؼٜ ٚ ثٝ ـٚثٝ ـٚ ٍ٘بٜ وٙؽ لؽ خٛاٖ ؼـ ١ٔٚيز ايىشبؼٜ ثٝ ٘ٛـ

يب ِفطٝ ٔؽـج يب ٔشدف ّ٘دت   )وذه لؽ خٛاٖ اق ـٚي ؼيٛاـ ٔؽـج (. ؼـخٝ ثىبقؼ 90ثٝ وٕه ٌٛ٘يب يب غٗ وً وٝ ـٚي وف خٛاٖ ٌؿاٌشٝ ٔي ٌٛؼ ثٝ ٘ٛـي وٝ ثب ؼيٛاـ ٔؽـج قاٚيٝ . )ٔي ٌٛؼ

اق خٛاٖ ثػٛاٞيؽ وٝ ٔمبثدُ ؼيدٛاـ   . ـٚي ؼيٛاـ ٘ٛـي ثبثز وٙيؽ وٝ وبٔالً ثف وٙص قٔيٗ ٠ٕٛؼ ثبٌؽ اٌف سفاقٚ ٔدٟك ثٝ لؽ وٙح ٘يىز يه ٔشف ا٘ؽاقٜ ٌيفي ـا.غٛا٘ؽٜ ٔي ٌٛؼ( ٌؽٜ ـٚي ؼيٛاـ

ثفاي ا٘ؽاقٜ ٌيفي لؽ، غٗ وً يب يه ثفي وبغدؿ ـا ـٚي ودفي ثٍؿاـيدؽ ٚ ٔطدُ سمدبٟ٘ آٖ ـا ثدب ٔشدف        . ثبيىشؽ ؼـ ٌفايٙي وٝ دٍز وف، ويٙٝ، ثبوٗ ٚ دبٌٙٝ دبي ٚي ؼـ سٕبن ثب ؼيٛاـ ثبٌؽ

  .خٛاٖ ٚ ٘يك ٘فق لفاـ ٌففشٗ غٗ وً سٛخٝ ؼاٌز يؼـ ايٗ ضبِز، ٔٙبثك ٌىُ ثبيؽ ثٝ ١ٔٚيز وف، دبٞب ٚ ٔٛ. ا٘يؽثػٛ

 3رسياتی ًوايِ تَزُ تسًی ا

 .ٔفاخ١ٝ ٕ٘بيٙؽثٝ وبـٌٙبن سغؿيٝ  اففاؼي وٝ ثيٕبـي سٍػيُ ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼاـ٘ؽ ده اق غفثبٍِفي سغؿيٝ سٛوٗ ٔفالت والٔز اثشؽا ثٝ دكٌه خٟز ا٘دبْ ٔفاضُ ؼـٔب٘ي ٚوذه اق دكٌه

 .٘جمٝ ثٙؽي ٚقٖ ثب سٛخٝ ثٝ ٍ٘ب٘ٝ ٞبي ٕ٘بيٝ سٛؼٜ ثؽ٘ي ـا سٛٔيص ؼٞؽ –

 :پشسطٌاهِ

ي ٍضؼیت اسخاع تِ واسضٌاس تغزیِ ٍ خذهات لاتل اسائِ دس ایي پشسطٌاهِ هٌظَس اص غشتالگشی؛ ّشگًَِ اسصیاتی اٍلیِ، ولی ٍ غیش تخػػی الگَی غزایی ٍ فؼالیت تذًی گشٍُ ّای سٌی تِ هٌظَس تؼیی

 . تَسظ هشالة سالهت هی تاضذ

 السام طثمِ تٌسی ًشاًِ ّا ارسياتی

٣ ١ٞبي٦ ت٤ؼ٥ ثؽ١ي  ٣قٟ ـا ا١ؽاق٥ ٕيفي -

(BMI )ـا ٝطبوج٦ ٢ّيؽ. 

ـا ثب اوتب١ؽاـؼ٧ب ( BMI)١ٞبي٦ ت٤ؼ٥ ثؽ١ي   -

 .َٝبيى٦ ٢ّيؽ

BMI اـخبؿ ث٦ پكٌِ المف 5/11ّٜ تف 

9/24-5/11 
 عجيقي

وبٗ  3ت٤ِي٦ ٧بي القٛ ثفاي ٌي٥٤ ق١ؽٕي وبٜٙ  ٣ مفثبٖٙفي 

 يْجبـ

BMI  آ٤ٝقي ت٤وظ ٝفاٍت والٝت ٣آ٤ٝقي تنؿي٦ عجٌ ؼوت٤ـاٙقٞ٘  اضبى٦ ٣قٟ 25 -9/29ثي٠ 

BMI30 زبٍي  ٣ثبالتف 

اـخبؿ ث٦ پكٌِ              ّبـ٢ٌبن تنؿي٦ خ٨ت ت٢ؾيٜ  ـليٜ مؿايي 

 ٝفاخق٦ ٢ّ٣تفٗ ت٤وظ ٍٝب٣ـ تنؿي٦ ثقؽ اق يِ ٝب٥ )٢ٝبوت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .تَسظ واسضٌاس تغزیِ هی تاضذ... ت غزایی ٍ هٌظَس اص اسصیاتی، تؼییي تخػػی ٍضؼیت تغزیِ گشٍُ ّای سٌی اسخاع ضذُ اص سَی هشالة سالهت یا پضضه اص لحاػ تالیٌی، تیَضیویایی، دسیاف

  :ٍفؼالیت فیضیىی  هؼیاس الگَی تغزیِ .1
 زمؽـ اوت؟ٌوب هيَُ ـٍقاًِ  فهّف .1

               كّفگ/ ثٌؽـت; 0

 وْن 2ووتف اق ; 1

 وْن یب ثيٍتف 4تب  2;  2

 زمؽـ اوت؟ ٌوب وجكي ـٍقاًِ هّفف .2

               كّفگ/ ثٌؽـت; 0

 وْن 3ووتف اق ; 1

 وْن 5تب  3;  2

 ٍاضؽ هّففي ٌيف ٍ لجٌيبت ـٍقاًِ زمؽـ اوت؟ -3

               كّفگ/ ثٌؽـت; 0 

 وْن 2ووتف اق ; 1

 یب ثيٍتف  وْن 2;2

 آیب اق ًوىؽاى وف وففُ اوتفبؼُ هي وٌؽ؟-4

      ّويٍِ; 0 

 ّفگك/ثٌؽـت  -2       گبّي; 1

  

 ؟هّفف هي وٌيؽیب ًٌَبثِ ّبي گبقؼاـ / فىت فَؼ ٍ زمؽـ     -5

 ثبـ یب ثيٍتف 2ّفتِ اي ; 0

 ثبـ  1-2هبّي ; 1

     ّفگك  / ثٌؽـت; 2

 اق زِ ًَؿ ـٍغٌي ثيٍتف هّفف هي وٌيؽ؟ -6

 خبهؽ یب ضيَاًي   فمظ ـٍغي ًيوِ خبهؽ ،;  0

 تلفيمي اق اًَاؿ ـٍغي ّبي هبیـ ٍ ًيوِ خبهؽ ; 1

   (هقوَلي ٍ هػََّ وفظ وفؼًي)فمظ گيبّي هبیـ ; 2

ّفتِ ؼليمِ ؼـ 150ضؽالل فقبليت ثؽًي )زِ همؽاـ ؼـ ّفتِ فقبليت ثؽًي ؼاـیؽ؟  -7

ثبـ ؼـ ّفتِ ٌبهل ٍـقي ّبي َّاقي ًؾيف پيبؼُ  5ؼليمِ ثب تَاتف  30هقبؼل ثب 

 ...(ـٍي تٌؽ ، ؼٍزفغِ وَاـي ، ٌٌب ٍ

 ثؽٍى فقبليت ثؽًي ّؽفوٌؽ; 0

 ؼليمِ ؼـ ّفتِ  150ووتف اق ; 1

 ؼليمِ ؼـ ّفتِ یب ثيٍتف      150; 2

 

 

 اـقيبثي

 .ـا ا٘ؽاقٜ ٌيفي وٙيؽ( BMI)ٚقٖ ٚ ٕ٘بيٝ سٛؼٜ ثؽ٘ي  -

 .ـا ثب اوشب٘ؽاـؼٞب ٔمبيىٝ وٙيؽ( BMI)ٕ٘بيٝ سٛؼٜ ثؽ٘ي  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 :تؼییي الگَی تغزیِ اهتیاصدّی ٍ دستَسػول ًحَُ

 .اهتيبق اوت ؼاـاي ؼٍآًْب  وَماهتيبق ٍ گكیٌِ  یهآًْب ؼاـاي  ؼٍماهتيبق، گكیٌِ  ِففّب ؼاـاي  ّف یه اق پفوًاٍل ِ كیٌگ. وؤال اوت 5ایي پفوٌٍبهِ ضبٍي 

 وهْن  2ووتهف اق  اگف فٌَاى وٌؽ وهِ ـٍقاًهِ    .وفؼػَاّؽ ًوىت  ياهتيبق یب گبّي ثٌؽـت هّفف هي وٌؽ، وٌؽ ويًهيَُ هّفف اِال وِ ؼـثبـُ هّفف ـٍقاًِ هيَُ اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ  1ؼـ پفوً 

اوهت، اگهف فهفؼ پبوهػگَ      وهجكي وِ ؼـثبـُ هّفف ـٍقاًِ  2ؼـ پفوً .اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼؼٍ وٌؽ،  یب ثيٍتف هيَُ هّفف هي وْن 4تب  2ٍ اگف فٌَاى وٌؽ ـٍقاًِ . هيَُ هّفف هي وٌؽ، یه اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ

ٍ اگف فٌهَاى  . هّفف هي وٌؽ، یه اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ وجكي وْن 3ووتف اق اگف فٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ  .وفؼػَاّؽ ًوىت  ياهتيبق یب گبّي ثٌؽـت هّفف هي وٌؽ، وٌؽ ويًهّفف  اِال وجكيفٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ 

 .اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼؼٍ وٌؽ،  هّفف هي وجكيیب ثيٍتف  نوْ 5تب  3وٌؽ ـٍقاًِ 

ِ     وْنّف یه . هيَُ هقبؼل یه فؽؼ ويت هتَوظ یب ّويي همؽاـ اق ّف هيَُ ؼیگف اوت وْنّف یه : تؿوف ففًگهي،   وجكي ًيك هقبؼل یه فؽؼ وجكي غيفثفگهي هتَوهظ هبًٌهؽ گَخه

 .ـؼى یب وبَّ اوتثبؼًدبى یب َّیح، ٍ یب یه ليَاى وجكي ثفگي ًؾيف وجكي غَ

 :ًحَُ هحاسثِ اهتیاص -8

 اهتيبق 14; اهتيبق           ثيٍتفیي اهتيبق 2; اهتيبق       گكیٌِ وَم  1; اهتيبق        گكیٌِ ؼٍم  0;گكیٌِ اٍل 

 اهتیاص تذست آهذُ اص سَاالت -BMI   2-1: ًحَُ تػوین گیشی تشای اسائِ خذهت یا اسخاع -9

BMI  تٍَیك هفاخقِ وٌٌؽُ ٍ اؼاهِ الگَي تغؿیِ هٌبوت(; اهتيبق 14)هغلَة ٍ اهتيبق وبهل 

BMI   آهَقي ؼـ هَاـؼ هٍىل ؼاـ تَوظ هفالت والهت+ اهتيبق          فؽم اـخبؿ ثِ وبـٌٌبن تغؿیِ  7- 13+ هغلَة 

BMI   تقييي قهبى + اـخبؿ ففؼ ثفاي ٌفوت ؼـ خلىبت آهَقي گفٍّي تَوظ وبـٌٌبن تغؿیِ + هت اهتيبق           آهَقي ؼـ هَاـؼ هٍىل ؼاـ تَوظ هفالت وال 0-6+هغلَة

 هفاخقِ هدؽؼ یه هبُ ثقؽ ثِ هفالت والهت خْت وٌتفل هيكاى پيفٍي اق آهَقي ّب

BMI   ـ تَوظ هفالت والهت ٍ آهَقي تغؿیِ هػََّ وَء تغؿیِ اق آهَقي ؼـ هَاـؼ هٍىل ؼا+ ثب ّف اهتيبق           فؽم اـخبؿ ثِ وبـٌٌبن تغؿیِ  +(  9/29تب  25)ًب هغلَة

 ًَؿ اضبفِ ٍقى ٍ زبلي

BMI    هفاخقِ ٍ وٌتفل هدؽؼ )ثب ّف اهتيبق            اـخبؿ ثِ پكٌه           اـخبؿ ثِ وبـٌٌبن تغؿیِ خْت تٌؾين ـلین غؿایي هٌبوت  +ٍ ووتف   18/ 5ٍ   ٍ ثبالتف30)ًب هغلَة

 (ثقؽ اق یىوبُ تَوظ هٍبٍـ تغؿیِ

وپه اق پكٌه ثِ وبـٌٌبن تغؿیِ وليِ اففاؼي وِ ثيوبـي تٍػيُ ؼاؼُ ٌؽُ ؼاـًؽ، په اق غفثبلگفي تغؿیِ اي تَوظ هفالت والهت، اثتؽا ثِ پكٌه خْت اًدبم هفاضل ؼـهبًي ٍ 

 .خْت ؼـیبفت ـلین غؿایي اـخبؿ ؼاؼُ هي ًٌَؽ



اگهف فٌهَاى وٌهؽ وهِ     . اهتيبق وىهت غَاّهؽ ًوهَؼ    ِفف،  یب گبّي ثٌؽـت هّفف هي وٌؽ وٌؽ ويًهّفف  اِال ٌيف ٍ لجٌيبتوِ ؼـثبـُ هّفف ـٍقاًِ ٌيف ٍ لجٌيبت اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ  يؼـ پفوٍ

 .اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ ؼٍ وٌؽ، یب ثيٍتف ٌيف ٍ لجٌيبت هّفف هي وْن 2وٌؽ، یه اهتيبق وىت هي ًوبیؽ ٍ اگف فٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ  ٌيف ٍ لجٌيبت هّفف  هي وْنؼٍ  ووتف اقـٍقاًِ 

 .پٌيف اوت( لَعي وجفیت 5/1هقبؼل )گفم  45هبوت، یب ( هيلي ليتف 200-250)ٌيف، یب یه ليَاى ( هيلي ليتف 200 -250)ٌيف ٍ لجٌيبت هقبؼل یه ليَاى  وْنّف یه  :تزوش

اگف فٌَاى وٌؽ وِ گبّي اق ًوىهؽاى وهف   . اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ ِففاق ًوىؽاى وف وففُ اوتفبؼُ هي وٌؽ،  یب اوثف اٍلبت وِ ؼـثبـُ اوتفبؼُ اق ًوىؽاى وف وففُ اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ ّويٍِي ؼـ پفوٍ

 . اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ ؼٍ ،یب ؼـ هَاـؼ هقؽٍؼ هوىي اوت اوتفبؼُ وٌؽ وٌؽ ٍ اگف فٌَاى وٌؽ وِ ّفگك اق ًوىؽاى وف وففُ اوتفبؼُ ًوي. اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ وٌؽ، یه وففُ اوتفبؼُ هي

ّبي گبقؼاـ اوت، اگف فهفؼ پبوهػگَ فٌهَاى وٌهؽ      ٍ ًٌَبثِ (يه،وبلجبن ٍ پٌيف پيتكاي ففاٍاىاًَاؿ وبًؽٍیر ّبي آهبؼُ ضبٍي وَويه یب وبلجبن یب ووجَوِ یب پيتكاّبي ضبٍي وَو)وِ ؼـثبـُ هّفف فىت فَؼ يؼـ پفوٍ

ٍ اگف فٌهَاى وٌهؽ وهِ     وٌؽ، یه اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ یه تب ؼٍثبـ هّفف هيضؽٍؼ اگف فٌَاى وٌؽ وِ ؼـ هبُ . اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ ِففوٌؽ،  ّبي گبقؼاـ هّفف هي ثبـ یب ثيٍتف فىت فَؼ یب ًٌَبثِ ؼٍ ّفتِوِ ؼـ 

 . اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼؼٍ ، ٍ یب ؼـ عَل وبل هوىي اوت زٌؽ ًَثت هطؽٍؼ اوتفبؼُ وٌؽ وٌؽ ّبي گبقؼاـ اوتفبؼُ ًوي ّفگك ؼـ عَل یه هبُ اق فىت فَؼ یب ًٌَبثِ

اگهف فٌهَاى وٌهؽ وهِ تلفيمهي اق      . اهتيهبق وىهت غَاّهؽ ًوهَؼ    ِفف وٌؽ،  خبهؽ یب ضيَاًي ثفاي عجع غؿا اوتفبؼُ هيّبي ًيوِ خبهؽ،  ِ ؼـثبـُ ـٍغي هّففي اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ فمظ اق ـٍغيوؼـ پفوً 

َلي ٍ هػََّ وفظ وفؼًهي ثهفاي عهجع    ّبي گيبّي هبیـ هقو ٍ اگف فٌَاى وٌؽ وِ فمظ اق ـٍغي. ؼّؽ، یه اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ ّبي ًيوِ خبهؽ ـا ثفاي عجع غؿا هَـؼ اوتفبؼُ لفاـ هي ـٍغي ٍ ّبي گيبّي هبیـ ـٍغي

 . اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼؼٍ وٌؽ،  غؿا اوتفبؼُ هي

ؼليمهِ ؼـ ّفتهِ    150اگف فٌَاى وٌؽ ووتف اق . اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ ِففؼّؽ،  وِ ؼـثبـُ هيكاى فقبليت ثؽًي ؼـ ّفتِ اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ ؼـ ّفتِ ّير فقبليت ثؽًي ّؽفوٌؽي اًدبم ًوي يؼـ پفوٍ

اهتيهبق   ، ؼٍپهفؼاقؼ  ثِ فقبليت ثؽًي هبًٌؽ پيبؼُ ـٍي تٌؽ، ٌٌب یهب ؼٍزفغهِ وهَاـي ههي    ( اي پٌح خلىِ وي ؼليمِ)ؼليمِ  150 "اگف فٌَاى وٌؽ ؼـ ّفتِ هدوَفب ٍ .پفؼاقؼ، یه اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ ثِ فقبليت ثؽًي هي

 .غَاّؽ گففت 1خلىِ هغلَة ًوَؼُ ٍ اهتيبق  3ـؼ ًؾف عي ووتف اق اًدبم فقبليت ثؽًي ثب هؽت قهبى هَ .وىت غَاّؽ ًوَؼ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ارسياتی للثی عزٍلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هزالثت اس ًظز ذطز اتتالء تِ فشار ذَى

 السام طثمِ تٌسی ًشاًِ ّا ارسياتی

ٌفش ضبٗ ؼٍيٌ 

ثٖيفيؽ ٣ اىفاؼي ٦ّ 

 *ف٤اٝ٘ غغف

ىٍبـغ٤ٟ ثبال ؼاـ١ؽ 

 ـا ٍٝػُ ٢ّيؽ

وپه ىٍبـغ٤ٟ 

ايٍبٟ ـا ا١ؽاق٥ 

 :ٕيفي ىفٝبييؽ 

 :ؼـ ٤ِـت ٣خ٤ؼ ٧ف يِ اق ١ٍب٦١ ٧بي قيف

 زبً يب ؼاـاي اضبى٦ ٣قٟ اوت   -

 ٣اٙؽي٠ ٝجتال ث٦ ىٍبـ غ٤ٟ ثبال  ٧ىت٢ؽ                                                -

 ٣اٙؽي٠ ثيٞبـي فف٣ً ّف١٣ف ق٣ؼـن ؼاـ١ؽ  -

 ؼاـ١ؽ.......( تيف٣ئيؽ، )ثيٞبـي ّٚي٤ي يب مؽؼي٣اٙؽي٠ وبث٦َ   -

 ٧ىت٢ؽ ؼـ غغف اثتالء ث٦ اىكايً ىٍبـ غ٤ٟ

ا١ؽاق٥ ٕيفي ىٍبـغ٤ٟ ثب اوتيبؼ٥ اق خؽا٣ٗ ٝيكاٟ ىٍبـغ٤ٟ ؼـ ثػً ضٞي٦ٞ   -

ؼٍي٦َ ٝدؽؼاً ىٍبـ غ٤ٟ  5ٝيٚي ٝتف خي٥٤ ٣ثيٍتف ثبٌؽ په اق  90/140: ٧ب

 : ا١ؽاق٥ ٕيفي ٤ٌؼ

پيً )ثبٌؽ  95تب  ٠90 ىٍبـغ٤ٟ ؼـ ؼ٣ ٤١ثت ثي٠ ِؽُ  إف ٝيب١ٖي  -1   

 :ث٦ ف٤٢اٟ ىفؼ ؼـ ٝقفْ غغف، وبال٦١ تطت ٝفاٍجت ٍفاـ ٕيفؼ( ىٍبـغ٤ٟ ثبال 

ـليٜ مؿايي =ت٤ِي٦ ث٦ اِالش ٌي٥٤ ق١ؽٕي ٣ آ٤ٝقي ٌي٥٤ ق١ؽٕي وبٜٙ   -       

، ت٤ِي٦ ث٦ (ؼـ ٤ِـت زبً ث٤ؼٟ يب ؼاٌت٠ اضبى٦ ٣قٟ)٢ٝبوت، ٢ّتفٗ ٣قٟ 

 >.......ٝطؽ٣ؼيت ّٝفه ١ِٞ ٣ا١دبٛ ىقبٙيت ثؽ١ي ٣ 

 ا١ؽاق٥ ٕيفي ىٍبـغ٤ٟ ٣ ٍؽ ٣ ٣قٟ ٣ تقيي٠ ٣ضقيت زبٍي    -      

ٝيٚي ٝتفخي٥٤ ٣ثيٍتفثبٌؽ ىٍبـغ٤ٟ  140/ 90إف ٝيب١ٖي٠ ىٍبـغ٤ٟ  -2

 اـخبؿ ميف ى٤ـي ث٦ پكٌِ خ٨ت تبييؽ تٍػيُ ٣ ثفـوي ثيً تف( ثبال

 ؼـ ٤ِـت تبييؽ ثيٞبـي ىٍبـغ٤ٟ ثبال ت٤وظ پكٌِ،  -

ٝب٥  3ٝب٧ب٦١ ت٤وظ ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ٝفاٍجت ٤ٌؼ   ٣ ٧ف: ىفؼ ثيٞبـالقٛ اوت       

 .يِ ثبـت٤وظ پكٌِ ٣يكيت ٤ٌؼ

 

 ارسياتی جَاى اس ًظز اتتال تِ فشارذَى تاال

 خٛاٖ ـا اق ٘ٝف اثشال ثٝ فٍبـغٖٛ ثبال ثٍفش قيف اـقيبثي وٙيؽ

 ٔطبوجٝ ٚ ـوٓ ٕ٘بيٝ سٛؼٜ ثؽ٘ي ففؼ : يب أبفٝ ٚقٖ زبلي



اودز اق  ددبييٗ سف ودبَ   55وبَ ٚ يب ودٗ ٔدبؼـ اق    65ؼـ ِٛـسي وٝ وٗ  دؽـ اق  (:وبٍِي 55وبٍِي ٚ قٖ ٞب لجُ اق  65ٔفؼٞب لجُ اق ) اثشال ضؽالُ يىي اق ٚاِؽيٗ ثٝ ثيٕبـي ٠فٚق وفٚ٘ف قٚؼـن 

وبٍِي وؤاَ وٙيؽ دبودع ثّدي ـا يده ٍ٘دب٘ٝ ٔطىدٛة       55وبٍِي ٚ ؼـ ٔٛـؼ ٔبؼـ لجُ اق  65وفٚ٘ف ي١ٙي وىشٝ لّجي ٚ يب آ٘ميٗ لّجي ؼـ ٔٛـؼ دؽـ لجُ اق ٚاِؽيٗ ؼـ غَّٛ اثشال ثٝ ثيٕبـي ٠فٚق 

 .وٙيؽ

ا ا٘ؽاقٜ ٌيفي ودفؼٜ ا٘دؽ ؼـ غّدَٛ ثدبال ثدٛؼٖ آٖ ودٝ ثدب        ؼـ ِٛـسي وٝ ٚاِؽيٗ خٛاٖ سب ثٝ ضبَ وّىشفَٚ غٖٛ غٛؼـ: ضؽالُ ؼـ يىي اق ٚاِؽيٗاَ ؼي اَ  وّىشفَٚ اغشالالر زفثي غٖٛ اقخّٕٝ 

 .دبوع ٔثجز يه ٍ٘ب٘ٝ سّمي ٔي ٌفؼؼ. سٍػيُ دكٌه ثٛؼٜ وؤاَ وٙيؽ

 ٠بُٔ غٙف اوز ثٛؼٜ ٘يك يه اثشال يىي اق ٚاِؽيٗ ثٝ ثيٕبـي ٞبي وّيٝ يب اغشالالر سيفٚئيؽ وٝ ثب سٍػيُ ؼوشف  .......(:سيفٚئيؽ، )اثشال ضؽالُ يىي اق ٚاِؽيٗ ثٝ ثيٕبـي وّيٛي يب غؽؼي 

 وىب٘ي وٝ ؼـ غٛاة آدٙٝ ؼاـ٘ؽ

 تَصيِ ّای آهَسشی

 .ٍٔبثٝ سغؿيٝ ٔٙبوت ٚ ف١بِيز ثؽ٘ي ٔٙبوت ؼـ ثػً سغؿيٝ اوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تيواری ريَی غيزٍاگيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ابتال بو آسم مراقبت از نظر
 

و رفتاري اىداف آموزشي  
 :آٔٛقٌيالقْ اوز ؼـ دبيبٖ ؼٚـٜ 

ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ٤ٝاـؼ اثتال ثه٦   -.ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ثفاوبن ١تيد٦ عج٦َ ث٢ؽي آوٜ، اٍؽاٛ ٢ٝبوت ـا ا١دبٛ ؼ٧ؽ -.ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ١ٍب٦١ ٧بي آوٜ ـا ث٦ ؼـوتي عج٦َ ث٢ؽي ٢ّؽ -

 .آوٜ ـا ث٦ ؼـوتي ٢ٌبوبيي ٢ّؽ

 (تَْرس/هزالة عالهت) تيواری آعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَغیِ ّا تٌذیعثمِ  ًطاًِ ّا سَال

 ُآون وبثمِ تٍػي 

 پكٌه تَوظ

 تدَیك اوپفي 

اوتٌٍبق تَوظ 

پكٌه عي یه وبل 

 گؿٌتِ

فالئن تٌفىي ٌبهل وففِ ٍخَؼ

ّفتِ، غه غه ويٌِ  4ثيً اق 

ثِ ٍیمُ )هىفـ ٍ یب تٌگي ًفه 

فقبليت فيكیىي یب هتقبلت  په اق

عي یه  (ففًَت ّبي تٌفىي

 وبل گؿٌتِ

یه هثجت ثَؼى پبوع ففؼ ثِ ّف 

 اق  وَال  ّب

 

 ففؼ هٍىَن ثِ ثيوبـي آون

اـخبؿ ثِ پكٌه ثِ هٌؾَـ تبیيؽ یب 

 ـؼ ثيوبـي ٍ اـقیبثي ّبي تىويلي

 

هٌفي ثَؼى پبوع ففؼ ثِ وليِ 

 وَاالت
 فؽم اثتالي ففؼ ثِ ثيوبـي آون

ؼاؼى آهَقي ّبي القم ؼـ غََّ 

ثِ ٍیمُ )فَاهل قهيٌِ وبق ثفٍق آون 

ثيوبـي آون ؼـ ؼـ اففاؼي وِ وبثمِ 

افضبء ؼـخِ یه غبًَاؼُ ٍ یب وبثمِ 

ففؼي ٍ یب غبًَاؼگي ثيوبـي ّبي 

( ـیٌيت، آلفلیه یب  اگكهب)آتَپيه 

 (ؼاـًؽ



 

 

 

 

 

 

 

 3ياتی صًتيه ارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ًاٌّداسی ّای طًتیه/تیواسی/تشسسی ػاهل خغش

 

 السام طثمِ تٌسی ًشاًِ ّا (غزتالگزی يا تيوارياتی3 شٌاعايی هَرز) ارسياتی

 های غیرواگیر سابقه خانوادگی بیماری ثفـوي 

ٌوب ّير یه اق  2یب  1آیب ؼـ غَؼ ٌوب ٍ ثىتگبى ؼـخِ 

 ؼاـؼ؟  ٍخَؼ ایي هَاـؼ

 ؼیبثت  اغتالالت زفثي غَى فٍبـغَى ثيوبـي 

ًبثيٌبیي غيف اوتىبثي    وفعبى   ففٍلي -ّبي للجيثيوبـي

  ًبٌٌَایي غيفاوتىبثي  

 فبهل غغف فبهيلي ؼاـؼ
/ اـخبؿ غيففَـي ثِ پكٌه هفوك ثْؽاٌتي ؼـهبًي

 غبًِ ثْؽاٌت

 - فبهل غغف فبهيلي ًؽاـؼ

 تَضيحات طثمِ تٌسی اعتاًسارز ارائِ ذسهت آهَسػ 

 ثف اوبن هطتَاي آهَقٌي ثفًبهِ تبالووي  - یه ثبـ ؼـ وبل (ؼاًٍدَیبى)خَاًبى آهههَقي 

 ثف اوبن هطتَاي آهَقٌي ثفًبهِ تبالووي - یه ثبـ ؼـ وبل ًفَؾ ؼـ هطلِ یب ـٍوتب آهَقي اففاؼ ِبضت 

هٌؾَـ خلت  آههَقي فهبلهؽاى هطهلي ثِ

ؼائن ٍ یب )هٍبـوت آًْب ؼـ ـاوتبي اًدبم فمؽ 

 په اق اًدهبم هٍبٍـُ لًتيه( ههَلت

 تبالوويثف اوبن هطتَاي آهَقٌي ثفًبهِ  - یه ثبـ ؼـ وبل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍاوغيٌاعيَى

 

                         

 

 

 

 

 

 

 



 هزالثت اس ًظز ٍضعيت ٍاوغيٌاعيَى 

 السام ًتيجِ ارسياتی ارسياتی

آيب ؼـ ؼ٣ـ٥ ؼثيفوتبٟ ٣اّى٠ ت٤اٛ ؼـيبىت ّفؼ٥   -  -

 اوت؟

 

 

  ؼـ ؼ٣ـ٥ ؼثيفوتبٟ ٣اّى٠ ت٤اٛ ؼـيبىت ١ْفؼ٥ اوت -

 يب ١ٞي ؼا١ؽ

 (٣اّىي٢بوي٤ٟ ١بٍُ اوت)                      

 ٝقفىي ث٦ ٝفّك ث٨ؽاٌتي ؼـٝب١ي خ٨ت ؼـيبىت ٣اّى٠   -

 ٝب٥ ثقؽ خ٨ت اعٞي٢بٟ اق تْٞي٘ ٣اّىي٢بوي٤ٟ  1پيٖيفي ىقبٗ   -

 وبٗ يْجبـ تْفاـ ٧10ف 

 

 اؼا٦ٝ ٝفاٍجت ٧ب   - ٣اّىي٢بوي٤ٟ ّبٝ٘ اوت

         

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

ثف٘بٔٝ قٔبٖ .ؼـ ِٛـسيىٝ ٚاوىٗ ٞبي ق٘ؽٜ ٚيفٚوي ثٝ ٘ٛـ ٕٞكٔبٖ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ لفاـ ٍ٘يف٘ؽ ثبيؽ ثيٗ آٟ٘ب ضؽالُ يه ٔبٜ فبِّٝ ثبٌؽ 

 .ثٙؽي ؼـيبفز ٚاوىٗ ؼـ اففاؼي وٝ سكـيك غٖٛ ٔىفـ ؼاـ٘ؽ ٔب٘ٙؽ ثيٕبـاٖ سبالوٕي ،سكـيك ٚاوىٗ ٔٙبثك خؽَٚ ـٚسيٗ ٔي ثبٌؽ

جف ٚاوىيٙبويٖٛ وٙؽ ٔىشٛثي اوز وٝ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٚاوىيٙبويٖٛ ففؼ اق لجيُ وبـر ٚاوىيٙبويٖٛ ،ثجز ؼـ ؼفبسف ٔفاوك ٔالن وبثمٝ ١ٔش

 .ثٟؽاٌشي ؼـٔب٘ي ، غب٘ٝ ٞبي ثٟؽاٌز ، سيٓ ٞبي ويبـ ٌٚٛاٞي دكٌه ٔي ثبٌؽ

ي وٝ غٙف اثشال ثٝ ثيٕبـي ثف ٠ٛاـْ آٖ خك ؼـ ٔٛاـؼ.ؼـق٘بٖ ثبـؼاـ اوشفبؼٜ اق ٚاوىٗ ٞبي ٚيفٚوي ق٘ؽٜ ثٝ خك ست قـؼ ٕٔٙٛٞ اوز 

 .غبِت ثبٌؽ 

اٌف فبِّٝ ثيٗ ؼٚقٞبي ٚاوىٗ ثيً اق ٔيكاٖ سِٛيٝ ٌؽٜ ثبٌؽ ٘يبقي ثٝ اق وف ٌففشٗ ٚاوىيٙبيٖٛ ٚيب افكايً ؼٚق سدٛيك ٌؽٜ ٘يىز 

 .ٚثبيؽ اؼأٝ ٚاوىيٙبويٖٛ ـا ثب ؼٚق س١ييٗ ٌؽٜ اؼأٝ ؼاؼ



 .آويت ثٝ ٠ّت ويبسيه ٚيب زفثي قيبؼ ٘بضيٝ وفيٗ ثبيؽ غٛؼؼاـي وفؼاق سكـيك ٚاوىٗ ؼـ٘بضيٝ وفيٗ ثٝ ٠ّز 

 .ثفاي ضفٛ ايٕٙي ث١ؽ اق زٟبـ٘ٛثز سّميص ٚاوىٗ ؼٌٚب٘ٝ يب وٝ ٌب٘ٝ ، ٚاوىٗ ؼٌٚب٘ٝ ٚيمٜ ثكـٌىبالٖ ـا ٞفؼٜ وبَ يه ثبـ سىفاـ ٔي وٙيٓ 

ثبـؼاـ ٚيب ق٘بٖ ؼـوٙيٗ ثبـٚـي سِٛيٝ ٔي ٌٛؼ وٝ ٞفٚلز القْ خٟز ثبال ثفؼٖ وٙص ايٕٙي ثكـٌىبالٖ ؼـ ثفاثف ؼيفشفي ثبالغُ ؼـق٘بٖ 

 .ٌؽ ٚاوىٗ وكاق سكـيك ٌٛؼ ٚاوىٗ ؼٌٚب٘ٝ ٚيمٜ ثكـٌىبالٖ ـا سكـيك ٕ٘بييٓ 

ٚاوىٗ ٞبي وٝ ٌب٘ٝ ، ؼٌٚب٘ٝ ـؼوبالٖ ٚثكـٌىبالٖ ـا ثبيؽ ٠ٕيك ٠ٕٚال٘ي سكـيك وٙيٓ زٖٛ سكـيك قيفخّؽ يب ؼاغُ خّؽ ايدبؼ آثىٝ 

 .ِْ٘ٛٛ ثبفشي ٔي وٙؽ،٘ىفٚق ٌٚفا

 .ؼـضبَ ضبٔف ؼٚق يبؼآٚـ ٞذبسيز ة سِٛيٝ ٕ٘ي ٌٛؼ

 .ؼـ ِٛـسيىٝ ؼٚقٞبي لجّي ٚاوىٗ ثب يىي اق ٔٛاـؼ ٘ٛ سفويجي يب دالوٕبيي ثبٌؽ ؼٚقٞبي ث١ؽي ٚاوىٗ ثب ٘ٛٞ ث١ؽي ثالٔبٟ٘ اوز 

وب٘شيٕشف فبِّٝ ؼاٌشٝ ثبٌؽ يب ؼـؼٚ وٕز خؽاٌب٘ٝ اٌف ؼـيه خّىٝ القْ ثٛؼ ؼٚ ؼٚق ٚاوىٗ ثب ٞٓ سكـيك ٌٛؼ القْ اوز ضؽالُ ؼٚ ٘يٓ 

 .سكـيك قيف خّؽي ٚاوىٗ ٞب ٕٞبٖ ٔطُ ٞبيي اوز وٝ سكـيك ٠ٕال٘ي ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ.ثبٌؽ

 :ٚاوىيٙبويٖٛ ٞذبسيز ة ثفاي اففاؼ قيف سِٛيٝ ٔي ٌٛؼ 

 



 
 

،٤ّؼّبٟ فَت ٝب١ؽ٥ ؾ٢٧ي ٣پفو٢٘ ٤ٝوىبت ٨ٖ١ؽاـي اي٠ ٤ّؼّبٟ ٣غب٦١ وب٢ٞٙؽاٟ ٣ٝقٚٞي٠ ٝؽاـن ٤ّؼّب١ي ٦ّ ؼـ ّب٤١ٟ ٧بي اِالش ٣تفثيت ٨ٖ١ؽاـي ٝي ١٤ٌؽ(اٙو 

 اوتث٢بيي 

 ، أؽاؼ ٌفاٖ اٚـلا٘ه ، ق٘ؽا٘جب٘بٖ ، وبـٌٙبوبٖ آقٔبيٍٍبٜ ٞبي سطميمبر خٙبيي ِٚطٙٝ خفْ آسً ٍ٘بٖ ٞب ( ة

 .في ٔؽاْٚ ٞىشٙؽ اففاؼ ؼاـاي ـفشبـ ٞبي دفغٙف خٙىي ٚا٠شيبؼ سكـيمي وٝ سطز ديٍي(ج

 .، وٝ ضؽالُ يه سىز سىٕيّي ٔثجز ؼاـ٘ؽ  cاففاؼ آِٛؼٜ ثٝ ٞذبسيز ( ؼ

 .ٔبٜ اوز  6ق٘ؽا٘يب٘ي وٝ ؼاـاي ـفشبـ دفغٙف ٞىشٙؽ ٚٔطىٛٔيز آٟ٘ب ثيً اق (ؾ

 ـفشٍفاٖ ٌٟفؼاـي(ـ

 :اوىٗ ؼـيبفز ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ ثب سٛخٝ ثٝ سيشف آ٘شي ثبؼي ثٝ ٌفش ؾيُ ٠ُٕ ٌفؼؼ ـؼيف اِف وٝ وٝ ٘ٛثز ٚ 49ثفاي س١ييٗ ٘يبق ثٝ ؼٚق يبؼآٚـؼـ ٌفٜٚ ٞبي دكٌىي ٔٙؽـج ؼـ ثٙؽ 

ٚاضؽ ؼـ ٔيّي ِيشف ثبٌؽ  10زٙب٘سٝ ففؼي اق ايٗ ٌفٜٚ وٝ ٔبٜ ده اق ؼـيبفز آغفيٗ ٘ٛثز ٚاوىٗ ٞذبسيز ة وٙص آ٘شي ثبؼي غٛؼـا ثفـوي ٚسيشف آ٘شي ثبؼي ٚي ثيً اق ( اِف

 .اٖ آ٘شي ثبؼي وٕشف اق ؼٜ ٚاضؽ ؼـ ٔيّي ِيشف ثبٌؽ القْ اوز ٔدؽؼا وٝ ٘ٛثز ٚاوىٗ ٞذبسيز ة ثب ؼٚق ١ِٕٔٛي ـا ؼـيبفز ٕ٘بيؽ ٘يبق ي ثٝ ثٛوشف ٘ؽاـؼ ٚزٙب٘سٝ ٔيك

 :ده اق ثفـوي وٙص آ٘شي ثبؼي ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبيح ثٝ ٌفش ؾيُ ،الؽاْ ٌفؼؼ ( ثيً اق وٝ ٔبٜ)زٙب٘سٝ ففؼي ؼـ ٌؿٌشٝ ٚاوىٗ ٞذبسيز ة ـا ؼـيبفز ٕ٘ٛؼٜ ( ة

 .ٚاضؽؼـ ٔيّي ِيشف ثبٌؽ ، ٘يبقي ثٝ ؼٚق يبؼ آٚـ ٘ؽاـؼ 10زٙب٘سٝ سيشف آ٘شي ثبؼي ثيً اق  -

ٔدؽؼا وٙشفَ ٔي ٌٛؼ زٙب٘سٝ سيشف آ٘شي ثبؼي وٕشف اق ؼٜ ٚاضؽ ؼـ ٔيّي ِيشف ثبٌؽ ،يه ٘ٛثز ؼٚق يبؼ آٚـ ؼـيبفز ٔي ٕ٘بيؽ ٚضؽالُ ؼٚٞفشٝ ث١ؽ وٙص آ٘شي ثبؼي  -

 .ؼٜ ٚاضؽؼـ ٔيّي ِيشف ثبٌؽ ؼٚ ٘ٛثز ؼيٍف ٚاوىٗ ؼـيبفز ٔي ٕ٘بيؽ  ٚؼـ ِٛـسيىٝ سيشف وٕشف اق

 



 

 

 
 

،وٝ ٘ٛثز ٚاوىٗ ثب ؼق ؼٚثفاثف  HBSAgؼـ ِٛـر ٔٙفي ثٛؼٖ .ثفـوي ٌٛ٘ؽ  HBSAgٚHBSAbؼـ غَّٛ ثيٕبـاٖ ؼيبِيكي لجُ اق ا٘دبْ ٚاوىيٙبوٖٛ اق ٘ٝف 

 .القْ اوز 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 مراقبت از نظر وضعيت واكسيناسيون 
 

 اىداف آموزشي و رفتاري

 :القْ اوز ؼـ دبيبٖ ؼٚـٜ آٔٛقٌي

 .ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ٣ضقيت اي٢ٞىبقي ـا ث٦ ؼـوتي عج٦َ ث٢ؽي ٢ّؽ -

 .ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ثفاوبن ١تيد٦ عج٦َ ث٢ؽي، اٍؽاٛ ٢ٝبوت ـا ا١دبٛ ؼ٧ؽ -

  :ٔي ٌٛؼ ٌيفيثفاوبن اـقيبثي، ١ٔٚيز ايٕٙىبقي ٘شيدٝ 

 ٘شيدٝ اـقيبثي 

 .  اوز ٚٔجشال ثٝ ثيٕبـي وٝ ٘جك آغفيٗ ثف٘بٔٝ ٚ ـإٞٙبي ايٕٗ وبقي، ٚاوىيٙبويٖٛ اٚ ثبيؽ سطز ٘ٝبـر ٔىشميٓ دكٌه ا٘دبْ ٌٛؼ، ٔي ثبٌؽ *ٚاوىيٙبويٖٛ ٘بلُ

 ٚاوىيٙبويٖٛ وبُٔ اوز

 .بيص تر را دريافت وكردي باضدحداقل يك وىبت از يك وىع واكسه يا : واكسيىاسيىن واقص*       

  :با تىجً بً طبقً بىدي، اقدام مىاسب اوجام می ضىد

 الؽاْ

 ١ٔففي ثٝ ٔفوك ثٟؽاٌشي ؼـٔب٘ي خٟز ؼـيبفز ٚاوىٗ   -

  ديٍيفي ف١بَ يه  ٔبٜ ث١ؽ خٟز إ٘يٙبٖ اق سىٕيُ ٚاوىيٙبويٖٛ  -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ارسياتی زّاى ٍزًساى

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ًظزٍضعيت زّاى ٍ زًساى هزالثت اس            

 السام طثمِ تٌسی ًشاًِ ّا ارسياتی

ؼ٧بٟ اـقيبثي والٝت 

 ٣ ؼ١ؽاٟ

 ؼ١ؽاٟ ؼـؼ يب  -

 ت٤ـٛ ٣ پبـٕي ٣ غ١٤فيكي اق ثبىت يب  -

 آثى٦ ؼ١ؽاٟ  يب  -

 ٌْىتٖي ٣ ثيف٣ٟ اىتبؼٟ ؼ١ؽاٟ اق ؼ٧بٟ  -

 ٍْٝ٘ ؼ٧بٟ ٣ ؼ١ؽاٟ ؼاـؼ

 تد٤يك ٝى٠ْ ثفاي ؼـؼ  -

 ث٦ ثيف٣ٟ اىتبؼٟ ؼ١ؽاٟ عجٌ ـا٢٧ٞباٍؽاٛ ٝفث٤ط   -

 اـخبؿ ى٤ـي ث٦ ؼ١ؽا١پكٌِ  -

 تنييف ـ١ٔ ؼ١ؽاٟ ث٦ ويب٥ يب ٥٤٨ٍ اي  -

 ٙث٦ پف غ٤ٟ ٣ ٍفٝك ٣ ٝت٤ـٛ    -

 ث٤ي ثؽ ؼ٧بٟ  -

 خفٛ ؼ١ؽا١ي  -

 قغٜ يب ٤ٝاـؼ ميف عجيقي ؼـ ؼاغ٘ ؼ٧بٟ   -

 

 ٍْٝ٘ ؼ٧بٟ ٣ ؼ١ؽاٟ ؼاـؼ

ٝى٤اُ، ١ع )اـائ٦ ت٤ِي٦ ٧بي ث٨ؽاٌتي ؼ٧بٟ ٣ ؼ١ؽاٟ   -

 ث٦ خ٤اٟ ( ؼ١ؽاٟ، تنؿي٦ ٢ٝبوت، اوتيبؼ٥ اق ؼ٧بٟ ٤ٌي٦

 اـخبؿ ميف ى٤ـي ث٦ ؼ١ؽا١پكٌِ -

 

 ٧ير يِ اق فالئٜ ى٤ً ٣خ٤ؼ ١ؽاـؼ

 ٍْٝ٘ ؼ٧بٟ ٣ ؼ١ؽاٟ ١ؽاـؼ

ٝى٤اُ، ١ع ؼ١ؽاٟ، )ت٤ِي٦ ث٨ؽاٌتي ؼ٧بٟ ٣ ؼ١ؽاٟ   -

 خ٤اٟث٦ ( تنؿي٦ ٢ٝبوت، اوتيبؼ٥ اق ؼ٧بٟ ٤ٌي٦

ٝب٥ ثقؽ ٣ ٝفاٍجت  6ت٤ٍيٌ ث٦ ٝفاخق٦ ث٦ ؼ١ؽا١پكٌِ   -

 ثقؽي يِ وبٗ ثقؽ

 
 

 

 



 
 

  

 

 
 

 تيواريْای عفًَی

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

3عل ريَی   

اىداف آموزشي و رفتاري   

 :ؼٚـٜ آٔٛقٌيالقْ اوز ؼـ دبيبٖ 

 .ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ١ٍب٦١ ٧بي و٘ ـا ث٦ ؼـوتي عج٦َ ث٢ؽي ٢ّؽ 

 .ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ثفاوبن ١تيد٦ عج٦َ ث٢ؽي و٘، اٍؽاٛ ٢ٝبوت ـا ا١دبٛ ؼ٧ؽ -

 .ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ ٤ٝاـؼ اثتال ث٦ و٘ ـا ث٦ ؼـوتي ٢ٌبوبيي ٢ّؽ -

 .٦ ٢ّؽٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ـا ث٦ ؼـوتي ت٨ي -

 :١ٔٚيز اثشال ثٝ وُ ثٝ ٌفش قيف اـقيبثي ٔي ٌٛؼ

 خٕٟ ثٙؽي ٚ ثفـوي وٙيؽ

    :اَ وٙيؽؤو٠ٛأُ غٙف ٚ ٍ٘ب٘ٝ قيف ـا  اق

 (ثيً اق ؼٚ ٞفشٝ) وففٝ َ٘ٛ وٍيؽٜ

 وبثمٝ سٕبن ثب ففؼ ٔجشال ثٝ وُ :٠بُٔ غٙف

 ٘جمٝ ثٙؽي

 (اضشٕبَ وُ)ٍٔىُ

 ؼـ١ٔفْ غٙف اثشال  ثٝ وُ



     

 

 

 

 

 لثت اس ًظز شه تِ علهزا

  

 

 

 

 

 

 

 

 فبلؽ ٍٔىُ

 الؽاْ

 (ؼـِٛـر ٚخٛؼ ٚ أىبٖ اـائٝ غّٗ) .اِٚيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ غّٗ ـا ثٍيفيؽ -

 .آٔٛقي ؼٞيؽ سغؿيٝ ٔٙبوت، سٟٛيٝ ٚ وٙشفَ ـاٜ ٞبي ا٘شمبَ ثيٕبـي ٚ ٌففشٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي غّٗٚ ٕٞفاٜ ٚي  خٛاٖثٝ  -

 .ؼٞيؽ غيف فٛـيـا ثٝ دكٌه اـخبٞ  خٛاٖ -

 .ـا آٔٛقي ؼٞيؽ ـاٜ ٞبي ا٘شمبَ ثيٕبـي وٙشفَ سغؿيٝ ٔٙبوت، سٟٛيٝ ٚٚ ٕٞفاٜ ٚي  خٛاٖثٝ  -

 .خٛاٖ ـا يه ٔبٜ ؼيٍف ديٍيفي وٙيؽ -

 السام طثمِ تٌسی ًشاًِ ّا ارسياتی

يب ٧ٞفا٥ ٣ي  خ٤اٟ اق

ف٤اٝ٘ غغف ٣ ١ٍب٦١ قيف 

    :اٗ ٢ّيؽؤوـا 

 وفى٦ ع٤ٗ ٍّيؽ٥ 

 (ثيً اق ؼ٣ ٧يت٦)

 فبٝ٘ غغف: 

     وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ    

 و٘ٝجتال ث٦  

 يب ؼاـاي ١ٍب٦١  -

وفى٦ )ثؽ٣ٟ ١ٍب٦١  -

 2ٝىب٣ي يب ّٜ تف اق 

ث٦ ٧ٞفا٥ فبٝ٘ ( ٧يت٦

 غغف

ٍْ٘ٝ 

 (اضتٞبٗ و٘)

  .ا٣ٙي٠ ٦١٤ٞ١ غٚظ ـا ثٖيفيؽ -

تنؿي٦ ٢ٝبوت، ت٤٨ي٦ ٣ ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي ٣ ٕفىت٠ ٣ ٧ٞفا٥ ٣ي  خ٤اٟث٦  -

 ،*٦١٤ٞ١  اق غٚظ  3ت٨ي٦  .آ٤ٝقي ؼ٧يؽ ٦١٤ٞ١ ٧بي غٚظ

 .ؼ٧يؽ ميف ى٤ـيـا ث٦ پكٌِ اـخبؿ  خ٤اٟ -

ىبٍؽ )ثؽ٣ٟ ١ٍب٦١  -

   ٣ (وفى٦

 ثب فبٝ٘ غغف  -

ؼـٝقفْ 

غغف اثتال  ث٦ 

 و٘

ـا  ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي تنؿي٦ ٢ٝبوت، ت٤٨ي٦ ٣٣ ٧ٞفا٥ ٣ي  خ٤اٟث٦  -

 .آ٤ٝقي ؼ٧يؽ

 .ـا يِ ٝب٥ ؼيٖف پيٖيفي ٢ّيؽ خ٤اٟ -

 ٣ ثؽ٣ٟ ١ٍب٦١ -

 ثؽ٣ٟ فبٝ٘ غغف -
 ىبٍؽ ٍْٝ٘

ت٤ٍيٌ يب تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘  ـا ث٦ ٝفاخق٦ ؼـ ٤ِـت ثف٣ق ١ٍب٦١ خ٤اٟ -

 .٢ّيؽ



 

 

*  

 .ؼـ ـا٢٧ٞب ٝفاخق٦ ٢ّيؽ "ـ٣ي ت٨ي٦ ٦١٤ٞ١ غٚظ ؼـ اىفاؼ ٤ٍُْٝ ث٦ و٘"ـا٢٧ٞبي ث٦ 

 

 

 : ٞذبسيز 

 السام طثمِ تٌسی ًشاًِ ّا ارسياتی
 پفـ١ٔ ٌؽٟ اؼـاـ ٣ ّٜ ـ١ٔ ٌؽٟ ٝؽى٤ؿ/ ثف٣ق قـؼي  - 

-   

 

 ٧پبتيت ٣يف٣وي  -

 يب                   

 ٧پبتيت ؼاـ٣يي  -

 يب                 

ثيٞبـي ٧بي ٝتبث٤ٙيِ ٣   -

في١٤ي ٧ٞفا٥ ثب ايْتف    

 (١ؾيف ٙپت٤وپيف٣ق)

 

 اـخبؿ ث٦ پكٌِ 

 ث٦ ٝقب١٣ت ث٨ؽاٌتي ؼا١ٍٖب٥   ٣D B، Cٕكاـي ٤ٝاـؼ ٝثجت ٧پبتيت  

 ثف اوبن ـا٢٧ٞب ٍٝب٣ـ٥ غب٤١اؼ٥/  ٣D B ،C آ٤ٝقي ١ط٥٤ پيٍٖيفي اق وفايت ٧پبتيت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الؽاْ وٙيؽ 

 ، ؼـ ِٛـر ٚخٛؼ غّٗ*ٕ٘ٛ٘ٝ  اق غّٗ  3سٟيٝ 

 ٍ٘ب٘ٝ ٞب

 يب ؼاـاي ٍ٘ب٘ٝ  -

 ثٝ ٕٞفاٜ ٠بُٔ غٙف( ٞفشٝ 2وففٝ ٔىبٚي يب وٓ سف اق )ثؽٖٚ ٍ٘ب٘ٝ  -

 ٚ( فبلؽ وففٝ)ثؽٖٚ ٍ٘ب٘ٝ  -

 ثب ٠بُٔ غٙف  -

 ٚ ثؽٖٚ ٍ٘ب٘ٝ -

 ثؽٖٚ ٠بُٔ غٙف -



 

 

 

 :اـقيبثي ثيٕبـيٟبي ٔٙشمّٝ اقـاٜ خٙىي 

 :ايؽق

 

 

 

 ارسياتی 

 

 السام طثمِ تٌسی  ًشاًِ 

 وهه٤ء ّٝههفه ٝهه٤اؼ  /  وههبث٦َ

 ٝػؽـ، ٝطفُ 

   وبث٦َ يب ٣خ٤ؼ اـتجبط خ٢ىهي

 غبـج اق زبـز٤ة غب٤١اؼ٥ 

      ِوبث٦َ ق١هؽاٟ ؼـ ىهفؼ، ٌهفي

 ٧ٞىف/ خ٢ىي

  وبث٦َ ا١دبٛ غب٤ٙثي، تبت٤ ٣

 ضدبٝت

  ، ٣خ٤ؼ ىفؼ ٝقتبؼ ث٦ ٤ٝاؼ ٝػؽـ

 ٝطفُ ؼـ غب٤١اؼ٥ ٣ ؼ٣وتبٟ

  ٣خ٤ؼ ىفؼ ّٝفه ٢٢ّؽ٥ تي٢٢ي ٤ٝاؼ

ٝػؽـ ، ٝطفُ ؼـ غب٤١اؼ٥  ٣ 

 ؼ٣وتبٟ

   ،ْ٘ٙغفيؽ ٤ٝاؼ ٝػؽـ ٣ يب  ٝطفُ ٣ ا

 ثفاي ؼيٖفي

  ٟضض٤ـ ؼـ ٨ٝٞب١ي ٧بي ثب اْٝب

 ّٝفه ٤ٝاؼٝػؽـ، ٝطفُ ٣ اْٙ٘

  وبث٦َ ّٝفه ٤ٝاؼ

 ٧ٞىف/ خ٢ىي ٌفيِ ؼـ ٝػؽـٝطفُ

  وبث٦َ اـتجبط خ٢ىي ٝطبىؾت ١ٍؽ٥

 ٣ ثؽ٣ٟ ّب١ؽ٣ٛ

   ٧ٞىف ث٦ /اثتالي ٌفيِ خ٢ىي

 ايؽق يب ثيٞبـي ٧بي آٝيكٌي

  ُوبث٦َ ّٝفه ٤ٝاؼ ٝػؽـ ، ٝطف

 ٍج٘ اق اـتجبط خ٢ىي

   وبث٦َ اـتجبط خ٢ىي ثب ٌفّبي

 خ٢ىي ٝتقؽؼ

 وبث٦َ اـتجبط خ٢ىي ثب اىفاؼ ت٠ 

 ىف٣ي 

   وبث٦َ ـىتبـ٧بي خ٢ىي پفغغف ؼـ

 ٧ٞىف/ٌفيِ خ٢ىي

   ٣خ٤ؼ ـىتبـ٧بي خ٢ىي پفغغف ؼـ

 افضبي غب٤١اؼ٥ ٣ ؼ٣وتبٟ

 

ؼـ ِهههه٤ـتي٦ْ 

و٤ّٝفه ٤ٝاؼ 

يب ـىتبـ خ٢ىهي  

ٝػههبعف٥ آٝيههك  

 ؼاٌت

 تفٌص اق ٝدفا

وههه٤قي يهههب  

 غبـي ٣الٟ 

 قغٜ ت٢بوٚي 

 ؼـؼ قيف ٌْٜ 

اْٝبٟ اثتال ث٦ ثيٞبـي٨بي ٢ٝت٦َٚ اقـا٥ 

 خ٢ىي
 ارجاع تِ پششه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هصزف هَازءٍعَ ارسياتی عالهت رٍاى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (غيف پكٌه)تستِ خَاًاى 

 وبل ثِ ثبال 15ثفاي گفٍُ ّؽف گفي ؼـ ضَقُ والهت ـٍاى همؽهِ وؤاالت غفثبل

 ًّبي ٌوب ثپفونٌٌبغتي ٍ اوتفنوؤاالتي ؼـ قهيٌِ ٌفایظ ـٍاىغَاّن  ؼـ ایي ثػً هي»گفي ؼـ ایي ثػً ثِ غؽهت گيفًؽُ تَضيص ؼّيؽ وِ لجل اق پفو.» 

 ثِ ایي تفتيت اففاؼ ًيبقهٌؽ ثِ ؼـهبى، هفالجهت ٍ  . ّبي افّبة ٍ ـٍاى ؼـ هفاخقيي اوت ّؽف اق ایي پفوٍگفي ٌٌبوبئي قٍؼـن ًبـاضتي»: گيفًؽُ تَضيص ؼّيؽثفاي غؽهت

 « .ّبي ٌؽیؽ افّبة ٍ ـٍاى پيٍگيفي ًوَؼ تَاى اق ثفٍق ًبـاضتي ًَؽ ٍ ثؽیي تفتيت هيٌ هٍبٍـُ قٍؼتف ٌٌبغتِ ٌؽُ ٍ ثفاي ؼـهبى اـخبؿ هي

 ي اعويٌبى ؼّيؽ ـاقؼـا تي ٌوب هي هغبلجي وِ ؼـ ایي خلىِ هغفش هي»: ؼـ غََّ ضفؼ  ؽٌا ًٍؽُ ْث قیبثي والهت ٍ تىويل پف ط ِث ـا ًٍهؽُ    . ثبٌؽ گفؼؼ فمظ هفَث وليِ اعالفهبت ؼـ ایهي پف

 «.هبًؽهطفَػ  هي

 ٌَؼایي غفثبلگفي ثِ فٌَاى یه ففآیٌؽ اوتبًؽاـؼ ثفاي توبم هفاخقبى اًدبم هي»: گيفًؽُ یبؼآٍـ ٌَیؽثِ غؽهت.» 

 وٌؽگَیي ثبق ٍ ِبؼلبًِ ٌوب ثِ تين والهت ؼـ اـایِ غؽهبت هَـؼ ًيبق ووه هيپبوع»: ثِ غؽهت گيفًؽُ تَضيص ؼّيؽ.» 

 تَاًيؽ  ؼـ پبوع ثِ ّف وؤال هي. ـٍق گؿٌتِ تدفثِ وفؼُ ایؽ 30ّبیي اوت وِ ؼـ عَل  ٌَؼ، ؼـ هَـؼ ضبلت پفويؽُ هي وَاالتي وِ اق ٌوب»: وپه ثِ غؽهت گيفًؽُ ثگَیيؽ

 «.ثگَئيؽ ّويٍِ، ثيٍتف اٍلبت، گبّي اٍلبت، ثٌؽـت یب اِالً

 

 :ًوشُ گزاسی

 هدوهَؿ  . گيفؼ ٍ ِفف تقلك هي 1، 2، 3، 4ٍلبت، اِالً ٍ ثٌؽـت ثِ تفتيت افؽاؼ ّبي ّويٍِ، ثيٍتفاٍلبت، گبّي ا ًوفُ گؿاـي ایي پفوٌٍبهِ ثؽیي تفتيت اوت وِ ثفاي پبوع

 .ثبٌؽ 24تَاًؽ اق ضؽافل ِفف تب ضؽاوثف هياهتيبقات ّف پفوٌٍبهِ 

 

 

 

  ُگفؼؼگفؼًؽ وِ خْت ؼـیبفت غؽهبت ثقؽي ثِ پكٌه اـخبؿ هيهطىَة هي« غفثبل هثجت»وٌٌؽ ثِ فٌَاى یب ثبالتف ـا وىت هي 10اففاؼي وِ ًوف. 

 اِالً ثٙؽـر ٌبٞي اٚلبر ثيٍشفاٚلبر ٕٞيٍٝ

 ِفف 1 2 3 4



  اـخبؿ ثِ پكٌه َِـت گيفؼ( ؼّؽ پبوع ًوي/ًوي ؼاًؽ)هَـؼ ثِ گكیٌِ  3ؼـ َِـت پبوع ثيٍتف اق. 

 

 . اًذ، تأویذ وٌیذُ تش سٍی خوالتی وِ صیش آى خظ وطیذُ ضذُ ٍ ولواتی وِ تشخستِ ضذ. اص آصهَدًی سؤاالت صیش سا تپشسیذ: پشسطگش گشاهی

تَاًیدذ تگَئیدذ    دس پاسخ تِ ّش سؤال هی. سٍص گزضتِ تدشتِ وشدُ ایذ 30ضَد، دس هَسد حالتْایی است وِ دس عَل  پاسخگَی گشاهی، سؤاالتی وِ اص ضوا پشسیذُ هی

 .ّویطِ، تیطتش اٍلات، گاّی اٍلات، تٌذست یا اغالً

 غشتالگشی سالهت سٍاى

 وشدیذ، هضغشب ٍ ػػثی ّستیذ؟  احساس هی سٍص گزضتِ 30چمذس دس  -1

 ؼّؽ  پبوع ًوي/ؼاًؽ ًوي( 9 اِالً ( 5 ثٌؽـت ( 4 گبّي اٍلبت ( 3 ثيٍتف اٍلبت ( 2 ّويٍِ ( 1

 وشدیذ؟  احساس  ًااهیذی هی سٍص گزضتِ 30چمذس دس  -2

 ؼّؽ  پبوع ًوي/ؼاًؽ ًوي( 9 اِالً ( 5 ثٌؽـت ( 4 گبّي اٍلبت ( 3 ثيٍتف اٍلبت ( 2 ّويٍِ ( 1

 وشدیذ؟   احساس  ًاآساهی ٍ تی لشاسی هی سٍص گزضتِ 30چمذس دس  -3

 ؼّؽ  پبوع ًوي/ؼاًؽ ًوي( 9 اِالً ( 5 ثٌؽـت ( 4 گبّي اٍلبت ( 3 ثيٍتف اٍلبت ( 2 ّويٍِ ( 1

 وشدیذ؟  احساس افسشدگی ٍ غوگیٌی هی  سٍص گزضتِ 30چمذس دس  -4

 ؼّؽ  پبوع ًوي/ؼاًؽ ًوي( 9 اِالً ( 5 ثٌؽـت ( 4 گبّي اٍلبت ( 3 ثيٍتف اٍلبت ( 2 ّويٍِ ( 1

 وشدیذ وِ اًدام دادى ّش واسی تشای ضوا خیلی سخت است؟  احساس هی سٍص گزضتِ 30چمذس دس  -5

 ؼّؽ  پبوع ًوي/ؼاًؽ ًوي( 9 اِالً ( 5 ثٌؽـت ( 4 گبّي اٍلبت ( 3 ثيٍتف اٍلبت ( 2 ّويٍِ ( 1

 وشدیذ؟  احساس تی اسصضی هی سٍص گزضتِ 30چمذس دس  -6

 ؼّؽ  پبوع ًوي/ؼاًؽ ًوي( 9 اِالً ( 5 ثٌؽـت ( 4 گبّي اٍلبت ( 3 ثيٍتف اٍلبت ( 2 ّويٍِ ( 1



 غشتالگشی غشع

گیشد ٍ اص دّاًص وف  صًذ، صتاًص سا گاص هی ضَد، تیَْش ضذُ ٍ دست ٍ پا هی آیا ّش چٌذ ٍلت یه تاس دس تیذاسی یا دس خَاب تِ هذت چٌذ دلیمِ دچاس حولِ تطٌح یا غص هی -7

 خیشتلی. آٍسد ضَد ٍ تؼذ اص تاصگطت تِ حالت ػادی اص ٍلایغ پیص آهذُ چیضی سا تِ خاعش ًوی خاسج هی( گبُ غَى آلَؼ)

 .ضَدفشد تِ پضضه اسخاع دادُ هی پاسخ تلیدس غَست 

 رٌّی هؼلَلیت غشتالگشی

 خیش       تلی. ضَد یا لادس ًیست تِ آى پاسخ دّذ هتَخِ غحثت دیگشاى ًوی:  دس غَست ضٌَا تَدى -8

 خیش     تلی   .لادس ًیست واسّای ضخػی خَد سا هاًٌذ غزا خَسدى، تَالت سفتي یا لثاس پَضیذى سا اًدام دّذ -9

 خیش      تلی  .ًوی تَاًذ تِ عَس هٌاسة ٍ فؼال تا ّوساالى خَد استثاط تشلشاس وٌذ -10

 خیش      تلی  .تَاًایی یادگیشی دس حذ ّوساالى خَد ًذاسد -11

 خیش        تلی   .ای داسد وِ تاػث ًاتَاًی رٌّی ضذُ است تیواسی ضٌاختِ ضذُ -12

 

 .تشسسی هؼلَلیت رٌّی، تِ پضضه اسخاع ضَد تشای فَقحذالل یىی اص هَاسد دس غَست هثثت تَدى 

 غشتالگشی خَدوطی

 آیا ّیچ گاُ ضذُ اص صًذگی خستِ ضَیذ ٍ تِ هشي فىش وٌیذ؟ -1

 ایذ؟  آیا اخیشاٌ تِ خَدوطی فىش وشدُ  -2

 .دّیذاسخاع فَسی تِ پضضه سا است، ایي ػالهت سا تِ ػٌَاى یه اٍسطاًس سٍاًپضضىی دس ًظش گشفتِ ٍ تیواس پاسخ هثثت چٌاًچِ 

 



 یا الذام تِ خَدوطی، تطٌح پایذاس، ػَاسؼ ضذیذ داسٍّای سٍاًپضضهخطًَت ٍ پشخاضگشی تِ گًَِ ای وِ هٌدش تِ آسیة تِ خَد یا دیگشاى ضَد، افىاس خَدوطی : هَاسد اسخاع فَسی **

وٌٌذ، فمظ تِ غَست ّش سِ هاُ یىثاس ٍ خْت اعویٌاى اص اداهِ دسیافت پیگیشی تیواساى هثتال تِ اختالالت سٍاًپضضىی وِ خاسج اص ًظام هشالثت ّای تْذاضتی  اٍلیِ خذهات دسیافت هی*** 

 خِْ تا ػذم پیگیشی دسهاى تَسظ تیواس الصم است وِدس غَست هَا. تاضذخذهات هی

 الذاهات تطخیع احتوالی ًتیدِ اسصیاتی  اسصیاتی    

سَال غشتالگشی سا اص فشد  6تش اساس دستَسالؼول غشتالگشی اٍلیِ دس حَصُ سالهت سٍاى،  -1

 . تپشسیذ ٍ اهتیاصدّی وٌیذ

 

اص فشدی وِ دس سَال لثلی احتوال ٍخَد هطىل سٍاًپضضىی داسد، ساخغ تِ افىاس خَدوطی یا  -2

 .لػذ خذی تشای آسیة تِ خَد سَال وٌیذ

 غىتِ ٌَیؽ ٍ ثِ هفي فىف وٌيؽ؟   آیب ّير گبُ ٌؽُ اوت اق قًؽگي  -
 آیب اغيفاً ثِ غَؼوٍي فىف وفؼُ ایؽ؟ -

 

 تاضیذ؟آیا دس حال حاضش تِ ػلت اتتال تِ اختالل سٍاًپضضىی تحت دسهاى          هی -2

 

 آیا ضوا ّیچ هطىل اػػاب ٍ سٍاًی داسیذ، وِ ًیاصهٌذ هطاٍسُ یا دسهاى تاضذ؟ -3

 وَالي 6ؼـ پفوٌٍبهِ غفثبلگفي  یب ثبالتف 10اهتيبق 

ٍ یب پبوع  2پبوع هثجت فمظ ثِ ثػً اٍل وَال 

 4هثجت ثِ وَال 

احتوال ٍخَد اختالل دس حَصُ 

 سالهت سٍاى
 اسخاع غیش فَسی تِ پضضه هشوض

 تِ پضضه هشوض **اسخاع فَسی احتوال اٍسطاًس سٍاًپضضىی  2پبوع هثجت ثِ ثػً ؼٍم وَال 

 3پبوع هثجت ثِ وَال 
تطخیع  لثلی اختالل 

 سٍاًپضضىی تحت دسهاى 
 ***ثثت دس پشًٍذُ ٍ پیگیشی

 6ؼـ پفوٌٍبهِ غفثبلگفي  10اهتيبق پبیيي تف اق 

ٍ  2وَالي ٍ پبوع هٌفي ثِ ّف ؼٍ ثػً وَال 

 4ٍ  3پبوع هٌفي ثِ وَاالت 

ػذم احتوال اختالل دس حَصُ 

 سالهت سٍاى

 : اعدالع سساًی دس خػَظ

ّبي قًؽگي، آهَقي هْبـتّبي آهَقي هْبـت -

 ففقًؽپفٍـي

ّب ٍ ؼاـا ثهَؼى ؼـ َِـت توبیل ففؼ ثِ ؼـیبفت آهَقي -

هقيهبـّبي ؼـیهبفت آههَقي ثِ وبـٌٌبن والهت ـٍاى 

 .اـخبؿ گفؼؼ

آیا ّش چٌذ ٍلت یه تاس دس تیذاسی یا دس خَاب تِ هذت چٌذ دلیمِ دچاس حولِ تطٌح یا  -4

گبُ )گیشد یا اص دّاًص وف  صًذ، صتاًص سا گاص هی ضَد، تیَْش ضذُ ٍ دست ٍ پا هی غص هی

ضَد ٍ یا تؼذ اص تاصگطت تِ حالت ػادی اص ٍلایغ پیص آهذُ چیضی سا تِ  خاسج هی (غَى آلَؼ

 آٍسد؟ خاعش ًوی

 اسخاع غیش فَسی تِ پضضه هشوض احتوال اتتال تِ غشع 5پبوع هثجت ثِ وَال 

غَؼاؽْبـي غهَؼ فهفؼ، ٍالهؽیي ٍ یب اعفافيبى ؼـ 

 هَـؼ  اثتال ثِ ثيوبـي ِفؿ

تطخیع  لثلی تیواسی غشع 

 تَسظ پضضه هؼالح
 ***ثثت دس پشًٍذُ ٍ پیگیشی

 یا لادس ًیست تِ آى پاسخ دّذضَد  هتَخِ غحثت دیگشاى ًوی:  دس غَست ضٌَا تَدى -5

لادس ًیست واسّای ضخػی خَد سا هاًٌذ غزا خَسدى، تَالت سفتي یا لثاس پَضیذى سا  -6

 .اًدام دّذ

 .ًوی تَاًذ تِ عَس هٌاسة ٍ فؼال تا ّوساالى خَد استثاط تشلشاس وٌذ -7

 . تَاًایی یاد گیشی دس حذ ّوساالى خَد ًذاسد -8

 .     تَاًی رٌّی ضذُ استای داسدوِ تاػث ًا تیواسی ضٌاختِ ضذُ -9

 9تب 6ؼـَِـت پبوع هثجت ثِ ّف یه اق وَاالت 

 (تهَوظ غهبًَاؼُ یب اففاؼ ّوفاُ)
 اسخاع غیش فَسی تِ پضضه هشوض احتوال تطخیع هؼلَلیت رٌّی 



 

 

 

 3 اذتالالت هصزف هَازجَاًاى 

 گزی اٍليِ زرگيزی تا هصزف عيگار، الىل ٍ هَازغزتال

 آٚـؼ سبٌفي اِٚيٝ ؼـٌيفي ثب ّٔفف ويٍبـ، اِىُ ٚ ٔٛاؼ ففِز ٔٙطّف ثٝ ففؼي ففاٞٓ ٔيغفثبَ

 اق ٍٔىالر والٔشي ففؼ ثٝ ؼوز آٚـؼٜ ٚ ثٟشف ثٝ اٚ غؽٔبر اـايٝ ؼٞيٓ، ؼـُ ث٨تفي 

  اـايٝ ؼٞيٓ ثٝ ايٗ ١ٔٙب وٝ ثبقغ٤ـؼثٝ ففؼ 

o ٚ ٓـفشبـٞب ٔثجز ـا سٍٛيك وٙي 

o ٓثفاي ـفشبـٞبي دفغٙف ثٝ ففؼ آٔٛقي، سِٛيٝ ٚ اـخبٞ اـايٝ وٙي 

  اـخبٞ ؼٞيٓ غؽٝبت ٤ٝـؼ ١يبقٚ  ٌفي سىٕيّيغفثبَففؼ ـا ثفاي. 

 .سىٕيُ ٌفؼؼ ّٝبضج٦ ثب غ٤ؼ ىفؼٌفي اِٚيٝ ؼـٌيفي ثب ّٔفف ويٍبـ، اِىُ ٚ ٔٛاؼ ثبيؽ ثب ـ٠بيز ضفيٓ غِّٛي ٚ اق ٘فيك ثبَغف

 .وبَ غب٘ٛؼاٜ ؼـ قٔبٖ سىٕيُ دفٚ٘ؽٜ والٔز ثبيؽ ا٘دبْ دؿيفؼ 18ٌفي اِٚيٝ ؼـٌيفي ثب ّٔفف ويٍبـ، اِىُ ٚ ٔٛاؼ ؼـ سٕبْ ا٠ٕبي ثبالي غفثبَ

ٞدبي ٔدفسجٗ ثدب ّٔدفف ٔدٛاؼ سٛودٗ       ٌفي اِٚيٝ ؼـ اففاؼي ٚاخؽ ٠الئٓ ٚ ٍ٘بّ٘ٝ٘جب٘ٝ غفثبٌَفي اِٚيٝ ؼـ ؼٚـاٖ ثبـؼاـي ٚ ٕٞسٙيٗ اخفاي ففِزغفثب٠َالٜٚ ثف ايٗ 

 .ٌفؼؼيوبـوٙبٖ سيٓ والٔز ٕٞسٖٛ وبـٌٙبن ٔفالت والٔز غب٘ٛاؼٜ، ثٟٛـق، ٔبٔب ٚ وبـؼاٖ ثٟؽاٌز ؼٞبٖ ٚ ؼ٘ؽاٖ ٔفاوك ثٟؽاٌشي، ؼـٔب٘ي سِٛيٝ ٔ

بن ٔفالجدز ودالٔز ؼـ   ؼـ ِٛـسي وٝ يىي اق ا٠ٕبي غب٘ٛاؼٜ ثٝ ٔفوك ٔفاخ١ٝ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ٍٔىُ ّٔفف ويٍبـ، اِىُ ٚ ٔٛاؼ ؼـ يىي ؼيٍف اق ا٠ٕبي غب٘ٛاؼٜ ـا ثب وبـٌٙ

-ىٛن ٚ ثب ؼـج ٔٙجٟ ٌفش ضبَ ؼـ دفٚ٘دؽٜ فدفؼ ؼـج ٔدي   ٌفي اِٚيٝ ثٝ ِٛـر ٌٍٔفي اِٚيٝ ثف اوبن ٌكاـي اِٚيٝ سىٕيُ ٌؽٜ ٚ ٘شبيح غفثبَٔيبٖ ثٍؿاـؼ، ؼـ آٖ ِٛـر غفثبَ

 . ٌفؼؼ

 ثٝ ٔٙٝٛـ وبًٞ ضىّبويز ٘ىجز ثٝ وؤاالر ؼـ دفوً يه اثشؽا ؼـثبـٜ ّٔفف َ٘ٛ ٠ٕف ؼـثبـٜ 

 ٛويٍبـ ٚ ٔطّٛالر سٙجبو 

  ؼاـٚٞبي ٚاخؽ دشب٘ىيُ وٛءّٔفف  



o  َ(ٚؼيفٙٛوىيالر، سفأبؼَٚ، وؽئيٗ )ؼاـٚٞبي اُديٛئيؽي ٔىىٗ ٚ ٔؽاوٟب ... 

o ْ(ؼيبقدبْ، وّٛ٘بقدبْ، آِذفاقٚالْ ٚ)آٚـ ثػً ٚ غٛاةؼاـٚٞبي آـا ... 

  ُاِى 

 . ٌٛؼدفويؽٜ ٔي

ؼيف ٔٙٝٛـ اق ّٔفف َ٘ٛ ٠ٕف ؼاـٚٞبي ٚاخؽ دشب٘ىيُ وٛءّٔفف ّٔفف ايٗ ؼاـٚٞب ثؽٖٚ سدٛيك دكٌه، ثٝ لّؽ ؼوشيبثي ثٝ ضبِز وفغٌٛي ٚ يب ثدب ٔمدب  

ؼـ ِٛـسي وٝ ُٔفاخٟ ٞف يه اق ايدٗ ؼاـٚٞدبي ـا ثدٝ ؼودشٛـ دكٌده ٚ ثدب ؼٚق ٚ ٘دَٛ ٔدؽر سددٛيكي          . ثبٌؽيك ٕ٘ٛؼٜ، ٔيٚ َ٘ٛ ٔؽر ثيً اق آٖ زٝ دكٌه سدٛ

 .ٌفي اٚ ٔٙفي غٛاٞؽ ثٛؼوٙؽ، غفثبَّٔفف ٔي

 .وٙؽؤاَ ٔيٞب، ث١ؽ اق دفويؽٖ وؤاَ يه، دفوً ؼٚ ثٝ ِٛـر ثبقدبوع ؼـثبـٜ وبيف ٔٛاؼ اق ٔفاخٟ وِفف ٘ٝف اق دبوع ٔفاخٟ ثٝ ايٗ دفوً

 .يبثؽٌفي اِٚيٝ ّٔفف ويٍبـ، اِىُ ٚ ٔٛاؼ ثب دفوً اق ّٔفف وّيٝ ٔٛاـؼي وٝ ففؼ ؼـ َ٘ٛ ٠ٕف ّٔفف ٕ٘ٛؼٜ ؼـ وٝ ٔبٜ اغيف غبسٕٝ ٔيغفثبَ



 ٕفي ا٣ٙي٦ ؼـٕيفي ثب ّٝفه ويٖبـ، اْٙ٘ ٣ ٤ٝاؼ١ب٦ٝ مفثبٗپفوً

 : ....................... (٘ىجز ٠ٕٛ غب٘ٛاؼٜ ـا ٍٔػُ وٙيؽ) : يىي اق ا٠ٕبي غب٘ٛاؼٜ   غٛؼ ففؼ : ٔٙجٟ ٌفش ضبَ

َ  ؼـ ٔدٛاؼ  ويٍبـ، اِىُ ٚ ّٔفف اق ٌٕب سدفثٝ ؼـثبـٜ وؤاَ زٙؽ غٛاٞٓٔي ؼـ ايٗ ثػً»( ثفاي ُٝفاخـ ثػ٤ا١يؽ)َٝؽ٦ٝ   ٘دٛ

-ايٗ اـقيبثي ثفاي سٕبْ ُٔفاخ١بٖ ثٝ ٠ٙٛاٖ ثػٍي اق اـقيبثي اوشب٘ؽاـؼ ١ٔٚيز والٔشي ا٘دبْ ٔدي  .ثذفوٓ ٌؿٌشٝ ٔبٜ وٝ ٚ ٠ٕف

 ِٛـر ثٝ سٛأٖي ـا ٔٛاؼ ايٗ. ٌٛؼ ٚ ٞؽف آٖ ٌٙبوبيي قٚؼـن ّٔفف ايٗ ٔٛاؼ ثٝ ٔٙٝٛـ وٕه ثٝ اـسمبي والٔشي اففاؼ اوز

 ٔدٛاؼ  اق ثفغدي (. وبـر دبودع ـا ثدٝ ٔفاخدٟ ثؽٞيدؽ    ) .وفؼ ّٔفف لفَ غٛـؼٖ يب سكـيمي اوشٍٙبلي، ٍٔبٔي، غٛـاوي، سؽغيٙي،

ٝ  ايٗ ؼـ(. ـيشبِيٗ يب ٔؽؼـؼ ؼاـٚٞبي ثػً،آـاْ ؼاـٚٞبي ٔثُ) ثبٌؽ ٌؽٜ سدٛيك دكٌه سٛوٗ اوز ٕٔىٗ ٌؽٜفٟفوز  ّٔدبضج

 دكٌده،  سددٛيك  اق غيف ؼاليّي ثٝ ـا ؼاـٚٞب ايٗ ٌٕب اٌف أّب، .وٙيٕٓ٘ي ثجز وٙيؽٔي ّٔفف دكٌه سدٛيك ٔٙبثك ٌٕب وٝ ؼاـٚٞبيي

ٝ  ا٘ال٠دبسي  ؼٞيٓٔي إ٘يٙبٖ ٌٕب ثٝ. ؼٞيؽ ا٘الٞ ٔب ثٝ ِٙفبً وٙيؽ،ٔي ّٔفف ٌؽٜ٘ىػٝ ٔيكاٖ اق ثيٍشف ٔمبؼيف ٚ ؼف١بر ثب يب  ؼـ ود

ٝ  ٌٛيي ثبق ٚ ِبؼلب٘ٝ ثٝ ايٗ دفوًدبوع .ثٛؼ غٛاٞؽ ٔطفٔب٘ٝ وبٔالً ؼٞيؽ،ٔي ٔب ثٝ ٔٛـؼ ايٗ ٔدب   ٞب ؼـ اـايٝ غؽٔبر ٔٛـؼ ٘يدبق ثد

 «.ٞب دبوع ٘ؽٞيؽسٛا٘يؽ ثٝ دفوًوٙؽ، أب ؼـ ِٛـر ٠ؽْ سٕبيُ ٔيوٕه ٔي

 سبوٖٙٛؼـ َ٘ٛ ٠ٕف غٛؼ، وؽاْ يه اق ٔٛاؼ قيف ـا  -1پفوً 

 (فمظ هػشف غیشپضضىی) ايؽ؟ّٔفف وفؼٜ
 خیش تلِ

ث٦  توایلفؽٛ 
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 تلِ خیش
ث٦  توایلفؽٛ 

 ٤ٕييپبوع

   (ويٍبـ، لّيبٖ، ٘بن، غيفٜ) ا٤١اؿ ت٢جب٤ّ -اٙو

 

   

       (سفأبؼَٚ، وؽئيٗ، ؼيفٙٛوىيالر، غيفٜ) بي ٝى٠ْ اُپي٤ئيؽيؼاـ٧٣ -ة

       (ؼيبقدبْ، آِذفاقٚالْ، وّٛ٘بقدبْ، فٙٛثبـثيشبَ، غيفٜ) آ٣ـثػً يب غ٤اةؼاـ٧٣بي آـاٛ -ج

       (آثدٛ، ٌفاة، ٠َفَق، غيفٜ) اْٙ٘ -ؼ

 خیش تلِ (فمظ هػشف غیشپضضىی)ٔٛاؼ ؼيٍف زٙٛـ؟  -2پفوً 
ث٦  توایلفؽٛ 

 ٤ٕييپبوع
   

       (سفيبن، ٌيفٜ، وٛغشٝ، ٞفٚييٗ، وفان ٞفٚئيٗ، غيفٜ)٤ٝاؼ اَىي١٤ي ميفٍب١٤١ي  -اٙو

       (ويٍبـي، ٌفان، ثًٙ، غيفٜ) ضٍيً -ة

       (ٌيٍٝ، اوىشبقي، اِوه، ـيشبِيٗ، غيفٜ) آٝيتبٝي٢ي٧بي ٝطفُ -ج

       ...: ٍٝػُ ٢ّيؽ -وبيف -ؼ

 



 ٕفي ا٣ٙي٦ ّبـت پبوع مفثبٗ

 واست پاسخ 

 1پفوً 

 (ويٍبـ، لّيبٖ، ٘بن، غيفٜ) ا٤١اؿ ت٢جب٤ّ -اٙو

 (سفأبؼَٚ، وؽئيٗ، ؼيفٙٛوىيالر، غيفٜ) ؼاـ٧٣بي ٝى٠ْ اُپي٤ئيؽي -ة

 (ؼيبقدبْ، آِذفاقٚالْ، وّٛ٘بقدبْ، فٙٛثبـثيشبَ، غيفٜ) آ٣ـثػً يب غ٤اةؼاـ٧٣بي آـاٛ -ج

 (آثدٛ، ٌفاة، ٠َفَق، غيفٜ) اْٙ٘ -ؼ

 2پفوً 

 (سفيبن، ٌيفٜ، وٛغشٝ، ٞفٚييٗ، وفان ٞفٚئيٗ، غيفٜ)٤ٝاؼ اَىي١٤ي ميفٍب١٤١ي  -اٙو

 (ويٍبـي، ٌفان، ثًٙ، غيفٜ) ضٍيً -ة

 (ٌيٍٝ، اوىشبقي، اِوه، ـيشبِيٗ، غيفٜ) آٝيتبٝي٢ي٧بي ٝطفُ -ج

 ...: ٍٝػُ ٢ّيؽ -وبيف -ؼ



 ؼوت٤ـاٙقٞ٘ اخفا

 َٝؽ٦ٝ

 ٌَفي اِٚيٝ ـا ثفاي ٔفاخٟ ثػٛا٘يؽٔمؽٔٝ غفثب. 

 ثٝ ِٛـر غبَ ثف ٘ىبر قيف ؼـ ٔمؽٔٝ سأويؽ ففٔبييؽ: 

o ًٞبي غٛاٞيؽ دفوًٌيف٘ؽٜ سٛٔيص ؼٞيؽ وٝ ؼـ ايٗ ثػً ٔيٌفي ثفاي غؽٔزديً اق ٌفٚٞ دفو

 .ؼـثبـٜ ّٔفف ويٍبـ، اِىُ ٚ ٔٛاؼ ثذفويؽ

o ـ ٌٛيؽ ايٗ غؽٔز ثٝ ٠ٙٛاٖ يه ففآيٙؽ اوشب٘ؽاـؼ ثفاي سٕبْ ٔفاخ١بٖ ا٘دبْ ٌيف٘ؽٜ يبؼآٚثٝ غؽٔز

 .ٌٛؼٔي

o ٌؽٜ ٕٔىٗ اوز سٛوٗ دكٌه سدٛيك ٌؽٜ ثفغي اق ٔٛاؼ فٟفوز»: ٌيف٘ؽٜ سٛٔيص ؼٞيؽثفاي غؽٔز

ؼـ ايٗ ّٔبضجٝ ؼاـٚٞبيي وٝ ٌٕب (. ثػً، ؼاـٚٞبي ٔؽؼـؼ يب ـيشبِيٗٔثُ ؼاـٚٞبي آـاْ)ثبٌؽ 

اق  غيف أّب، اٌف ٌٕب ايٗ ؼاـٚٞب ـا ثٝ ؼاليّي .وٙيٕٓ٘يوٙيؽ ثجز ّٔفف ٔي دكٌهسدٛيك ٔٙبثك 

وٙيؽ، ِٙفبً ثٝ ٔب ا٘الٞ ٌؽٜ ّٔفف ٔيسدٛيك دكٌه، يب ثب ؼف١بر ٚ ٔمبؼيف ثيٍشف اق ٔيكاٖ ٘ىػٝ

 «.ؼٞيؽ

o ؼـ غَّٛ ضفٛ ـاقؼاـي إ٘يٙبٖ ؼٞيؽ. 

o ثٝ سيٓ والٔز ؼـ اـايٝ غؽٔبر ٔٛـؼ ٘يبق  ٌٛيي ثبق ٚ ِبؼلب٘ٝثٝ غؽٔز ٌيف٘ؽٜ سٛٔيص ؼٞيؽ دبوع

 .ٞب دبوع ٘ؽٞؽسٛا٘ؽ ؼـ ِٛـر ٠ؽْ سٕبيُ ثٝ ايٗ دفوًوٙٙؽٜ ٔيوٙؽ ٞف زٙؽ ٔفاخ١ٝوٕه ٔي

 1پفوً 

  ًثيٙي ٌؽٜ ؾيُ آٖ ثذفويؽٞبي ٔٛاؼ ديًـا ثفاي سٕبْ ٌفٜٚ 1دفو. 

 َٞبئثب 

 ـ ؼٚـٜ ٘ٛخٛا٘ي ٚ خٛا٘ي؟ضشي ؼ»: ؼـ ِٛـر دبوع ٔٙفي ثٝ سٕبْ ٔٛاؼ، ثيٍشف وبٚي وٙيؽ» 

 ًثيٙي ٌؽٜ ؼـج ٕ٘بييؽدبوع ٔفاخٟ ـا ؼـ ٔطُ دي. 

  ًـا ثذفويؽ 2وذه، دفو. 



 2پفوً 

 ٜٚسىٕيُ وٙيؽ 2ثيٙي ٌؽٜ ؾيُ دفوً ٞبي ٔٛاؼ ديًؼـ ِٛـر دبوع ٔثجز، دبوع ـا ثفاي وبيف ٌف . 

  ًخٛا٘ي؟ ضشي ؼـ ؼٚـٜ ٘ٛخٛا٘ي ٚ»: ثيٍشف وبٚي وٙيؽ 2ؼـ ِٛـر دبوع ٔٙفي ثٝ دفو» 

 َٞبي اـايٝ ٌؽٜ ؼـ خؽَٚ ٔشفبٚر ثبٌؽ، ؼـ ِٛـسي وٝ ٘بْ غيبثب٘ي ٔٛاؼ ٔٛـؼ ّٔفف ؼـ ٔٙٙمٝ ٌٕب ثب ٔثب

سٛا٘يؽ ثب ٕٞبٍٞٙي ثب اؼاـٜ ديٍٍيفي ٚ ؼـٔبٖ وٛءّٔفف ٔٛاؼ، ؼفشف والٔز ـٚا٘ي، اخشٕب٠ي ٚ ٌٕب ٔي

 .ٞبي ٔشٙبوت ثب ٔٙٙمٝ غٛؼ ـا ثٝ خؽَٚ أبفٝ ففٔبييؽا٠شيبؼ ٔثبَ

 3پفوً 

 ٜٚـا ثذفويؽ 3، دفوً 2ٚ  1ٞبي ٔٛاؼ ؼـ دفوً ؼـ ِٛـر دبوع ٔثجز ثٝ ٞف يه اق ٌف. 

 َؼـ ِٛـر دبوع ٔثجز ثٝ ٞف يه اق ٔٛاـؼ، اق ٔفاخٟ سٍىف ٕ٘ٛؼٜ، ثبقغٛـؼ اـايٝ ؼاؼٜ ٚ اٚ ـا ثفاي غفثب-

 .ٌفي سىٕيّي ثٝ وبـٌٙبن والٔز ـٚاٖ ٚ ـفشبـ اـخبٞ ؼٞيؽ

  ٝسٕبْ ٔٛاـؼ، اق ٔفاخٟ سٍىف ٕ٘ٛؼٜ ٚ ثبقغٛـؼ ٔشٙبوت اـايٝ ؼٞيؽؼـ ِٛـر دبوع ٔٙفي ث. 

ـ  اِىدُ،  ّٔدفف  ثب ؼـٌيفي اِٚيٝ ٌفيٞب ِطيص ؼـ غفثبَؼوشيبثي ثٝ دبوع ٔدٛاؼ ٘يدبق ثدٝ قٔدبٖ ٚ ايددبؼ       ٚ وديٍب

ٞدبي ٍٔدبٚـٜ   ثفاي آٌٙبيي ثب ٟٔبـر. اـسجبٖ ٔؤثف ٚ ا٠شٕبؼ ثيٗ خ١ٕيز سطز دًٌٛ ٚ وبـٌٙبن ٔفالت والٔز ؼاـؼ

 .ٔفاخ١ٝ ففٔبييؽ ـا٢٧ٞبي غؽٝبت اغتالالت ّٝفه ٤ٝاؼ ٣يم٥ ّبـ٢ٌبن ٝفاٍت والٝت غب٤١اؼ٥دبيٝ ثٝ وشبثسٝ 

ٞبي ِطيص ٚ ؼليك ٌفي اِٚيٝ ؼـٌيفي ثب ّٔفف اِىُ، ويٍبـ ٚ ٔٛاؼ ؼوشيبثي ثٝ دبوعٞؽف اِٚيٝ ؼـ ٌفٚٞ غفثبَ

فف ٔدٛاؼ ديبٔدؽٞبي ٔٙفدي خدؽي ثدف ودالٔز آٟ٘دب ؼاٌدشٝ ٚ ٘ٝدبْ          ٘جٛؼٜ، ثّىٝ ا٘شمبَ ايٗ ديبْ ثٝ ٔفاخ١بٖ اوز وٝ ّٔ

 . ٞبي ثٟؽاٌشي ٘ىجز ثٝ آٖ ضىّبن ثٛؼٜ ٚ آٔبؼٌي ؼاـؼ ؼـ ايٗ اـسجبٖ ثٝ ايٍبٖ وٕه ٕ٘بيؽ ٔفالجز
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 اٍؽاٝبت تٍػيُ اضتٞبٙي ١تيد٦ اـقيبثي اـقيبثي

 .٢ّيؽٕفي ا٣ٙي٦ ؼـٕيفي ثب ّٝفه ويٖبـ، اْٙ٘ ٣ ٤ٝاؼ ـا اخفا مفثبٗ -2

٧بي ٝفتجظ ثب ٤ٝاؼ ٣خ٤ؼ ٧بي ٣ فالئٜ ٝغفش ٢٢ّؽ٥ ا٣ـلا١هآيب ١ٍب٦١ -10

 ؼاـؼ؟

  آيب ففؼ ؼـ ضيٗ يب ٔؽر وٛسبٞي ده اق ّٔفف ٔٛاؼ يب ؼـ

٠فْ زٙؽيٗ وب٠ز سب زٙؽ ـٚق ث١ؽ اق لٟٙ ّٔفف ٔٛاؼ 

 ؼزبـ يىي يب ثيٍشف اق ضبالر قيف ٌؽٜ اوز؟ 

o وبًٞ وٙص ٌٞٛيبـي يب اغٕبء 

o ثٝ ِٛـر ٘بآٌبٞي اق قٔبٖ، ٔىبٖ  يبثياغشالَ خٟز

 (وفوبْ يب ؼِيفيْٛ)يب اٌػبَ 

o سٍٙح 

o لّؽ خؽي آويت ثٝ غٛؼ يب غٛؼوٍي 

o ٌفي يب لّؽ آويت ثٝ ؼيٍفاٖدفغبي 

آيب ؼـ ضبٗ ضبضف ث٦ فٚت اثتال ث٦ اغتالٗ ّٝفه ٤ٝاؼ تطت ؼـٝبٟ  -11

 ٧ىتيؽ؟

 

 

 3ؼـ ِٛـر دبوع ٔثجز ثٝ وؤاَ 

ٞبي ٌفٜٚ/ثفاي ٞف يه اق ٔٛاؼ

 اـٚٞبؼ/ٔٛاؼ

 اغتالٗ ّٝفه ٤ٝاؼ
اـخبؿ ميف ى٤ـي ث٦ ّبـ٢ٌبن والٝت ـ٣اٟ ٣ ـىتبـ 

 ٕفي تْٞيٚيثفاي مفثبٗ

  2دبوع ٔثجز ثٝ وؤاَ 
ا٣ـلا١ه اغتالالت اَٙبءٌؽ٥ ؼـ 

 اثف ٤ٝاؼ
 ث٦ پكٌِ ٝفّك **اـخبؿ ى٤ـي

 3دبوع ٔثجز ثٝ وٛاَ 
تٍػيُ  ٍجٚي اغتالٗ ّٝفه 

 ٤ٝاؼ تطت ؼـٝبٟ 
 ***پيٖيفيثجت ؼـ پف١٣ؽ٥ ٣ 

 سٕبْ ثفاي 3 وؤاَ ثٝ ٔٙفي دبوع

 ؼاـٚٞب/ٔٛاؼ ٞبيٌفٜٚ/ٔٛاؼ
 فؽٛ اضتٞبٗ اغتالٗ ّٝفه ٤ٝاؼ

 : ـوب١ي ؼـ غ٤َّاعالؿ

 ٞبي ففق٘ؽدفٚـيآٔٛقي ٟٔبـر -

ٞب ٚ ؼاـا ؼـ ِٛـر سٕبيُ ففؼ ثٝ ؼـيبفز آٔٛقي -

ثٛؼٖ ١ٔيبـٞبي ؼـيبفز آٔٛقي ثٝ وبـٌٙبن 

 .ٌفؼؼوالٔز ـٚاٖ ٚ ـفشبـ اـخبٞ 
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ٚ لّؽ خؽي ( ؼِيفيْٛ)دكٌىي اِمبءٌؽٜ سٛوٗ ٔٛاؼ ٘ٝيف وفوبْ ٞبي ـٚاٖاغشالالر اِمبءٌؽٜ سٛوٗ ٔٛاؼ ٌبُٔ ٔىٕٛٔيز ثب ٔٛاؼ ٔطفٚٔيز اق ٔٛاؼ ٚ اٚـلا٘ه: ٤ٝاـؼ اـخبؿ ى٤ـي **

 .آويت ثٝ غٛؼ يب ؼيٍفاٖ ٘يبق ثٝ اـخبٞ فٛـي ؼاـ٘ؽ

وٙٙؽ، فمٗ ثٝ ِٛـر ٞف وٝ ٔبٜ يه ثبـ ٚ خٟز إ٘يٙبٖ اق اؼأٝ ؼـيبفز ٞبي ثٟؽاٌشي  اِٚيٝ غؽٔبر ؼـيبفز ٔيـٚا٘ذكٌىي وٝ غبـج اق ٘ٝبْ ٔفالجزديٍيفي ثيٕبـاٖ ٔجشال ثٝ اغشالالر *** 

 .ٞبي ثٟؽاٌشي اِٚيٝ اـخبٞ ٌٛ٘ؽؼـ ِٛـر ٔٛاخٟٝ ثب ٠ؽْ ديٍيفي ؼـٔبٖ سٛوٗ ثيٕبـ القْ اوز وٝ ثٝ دكٌه ٘ٝبْ ٔفالجز. ثبٌؽغؽٔبر ٔي
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 :والٔز اخشٕب٠ي 
 (سالگی 18-29)گشٍُ سٌی  خَاًاى  -غیش پضضه

 الؽاهبت هٍىل اضتوبلي ًتيدِ اـقیبثي اـقیبثي

 *: اق قًبى هتأّل وَال ٌَؼ 

قى ّب ٍ ٌَّفّب گبّي اق ؼوت ّن فّجبًي هي ًٌَؽ وِ ایي فّجبًيت گبّي هٌدف ثِ ففیبؼقؼى، تْؽیؽ ثِ آويت، تَّيي ٍ 

 :آیب تبوٌَى ّوىف ٌوب. هي ٌَؼ یب وته وبـي

 ّير ٍلت   ثِ ًؽـت    گبّي   اغلت   ّويٍِ                                                                    

                                   ٌوب ـا وته قؼُ اوت                                .1

                                                       ثِ ٌوب تَّيي وفؼُ اوت        .2

                                   ٌوب ـا ثِ آويت تْؽیؽ وفؼُ اوت                 .3

                                 .   وف ٌوب ففیبؼ قؼُ اوت                           .4

 

  10اهتيبق ثبالتف اق 

 

 

ثِ ففؼ اعويٌبى ؼّيؽ وِ ضفین غَِّي ٍي ـفبیت هي   (ّوىف آقاـي) غًٍَت غبًگي

 .گفؼؼ

  ًِ ثِ ففؼ اعويٌبى ؼّيؽ وِ لفثبًي ّوىف آقاـي اوت

 هىئَل ـظ ؼاؼى آى

  اق ٍي وَال وٌيؽ وِ آیب هبیل ثِ ؼـیبفت ووه هي ثبٌؽ، ؼـ

 تِ واسضٌاس سالهت سٍاى  اسخاعَِـت پبوع هثجت 

 ؼاؼُ ٌَؼ

  ًَفیكي غؼـ َِـت ثفغَـؼ ثب هَاـؼي اق لجيل

غيفلبثل وٌتفل، ؼـ ـفتگي اضتوبلي یه هفّل ٍ 

یب ٌىىتگي اضتوبلي یه اوتػَاى، فؽم 

ٌَّيبـي ٍ فالئن ضيبتي غيفعجيقي، لجل اـخبؿ 

ثِ وبـٌٌبن والهت ـٍاى، خْت غفثبلگفي 

اسخاع فَسی  تلويلي ٍ یب هؽاغالت ـٍاًٌٍبغتي،

 .َِـت گيفؼ تِ پضضه

 اق هفاخقيي قى وِ وبثمِ هتأّل ثَؼى ؼاـًؽ، وَال ٌَؼ؟

 ، خؽایي یب فَت ّوىف ؼاٌتِ اوت؟( یب ؼـ هقفْ عالق)اغيف تدفثِ عالق  ؼـ یىىبلآیب 

 فَت/ خؽایي/  عالق پبوع هثجت

 

 

  اق هفاخـ وَال ٌَؼ وِ آیب هبیل ثِ ؼـیبفت

 غؽهت ّىت؟ 

اسخاع تِ واسضٌاس ؼـ َِـت وىت اخبقُ 

 سٍاىسالهت 

 : اق هفاخقيي وفپفوت غبًَاـ وَال ٌَؼ 

 آیب ٌبغل اوت؟ 

 اسخاع تِ واسضٌاس سالهت سٍاى  **ثيىبـي پبوع هٌفي

 

 اق ّوِ هفاخقيي وَال ٌَؼ وِ آیب ؼـ غبًَاؼُ آًْب هَاـؼ ؾیل ٍخَؼ ؼاـؼ؟

 ففؼ ؼاـاي هقلَليت خىوي ،ـٍاًي*** 

 َففؼ هجتال ثِ ثيوبـي غب**** 

   ِافتيبؼففؼ هجتال ث***** 

  ففؼ قًؽاًي 

 فمف****** 

پبوع هثجت ثِ یىي 

 اق هٍىالت هؿوَـ

 

 اسخاع تِ واسضٌاس سالهت سٍاى  غبًَاؼُ آويت پؿیف
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 :ّوسشآصاسی( خطًَت خاًگی)َضیحات هشتَط تِ غشتالگشی ت *

تٌاتشایي حذالل اهتیاص ایي هدوَػِ . "(5) ّويٍِ ٍ( 4) اغلت (3) گبّي( 2) ٌؽـتث( 1) ّير ٍلت" اهتیاص هی گیشد 5تا  1دس سَاالت غشتالگشی ّوسش آصاسی ّش آیتن اص 

 .تِ ػٌَاى هثثت تلمی هی ضَد 10تاال تش اص  اهتیاص. هی تاضذ 20ٍ حذاوثش آى  4سَاالت 

ثِ عَـ هَلت وبـ ـا تفن وفؼُ ثبٌٌؽ، ٌبغل هطىَة اق لجيل هفغّي ، ضؽالل یه وبفت وبـ وفؼُ ٍ یب ثٌب ثِ ؼالیلي فجل اق غفثبلگفيوِ ؼـ عَل ّفتِ  يتوبم اففاؼ :ضاغل **

 . ًٌَؽهي

 . ثبٌٌؽٌبغالى ثِ عَـ فوؽُ ٌبهل ؼٍ گفٍُ هكؼ ٍ ضمَق ثگيفاى ٍ غَؼ اٌتغبالى هي

:ىبـ هطىَة هي ًٌَؽاًؽ ٍ ؼاـاي ٌغلي ًيك ًجَؼُ اًؽ ؼـ َِـت ؼاٌتي ؼٍ ٌفط ؾیل ثيضؽالل یه وبفت وبـ ًىفؼُغفثبلگفي ـٍق پيً اق  7اففاؼي وِ  :تیدىاس

هغبلقِ آگْي ّبي  ـٍق گؿٌتِ ثفاي خىتدَي وبـ، الؽاهبت هٍػّي ـا ًؾيف ثجت ًبم یب پيگيفي ؼـ هَوىبت وبـیبثي، پفن ٍ خَ اق ؼٍوتبى، توبن ثب وبـففهبیبى، 30ؼـ  -1

 .اًدبم ؼاؼُ ثبٌٌؽ... اوتػؽاهي ٍ

 :ـٍق آیٌؽُ آهبؼگي ٌفٍؿ وبـ ـا ؼاٌتِ ثبٌٌؽ، ّوسٌيي اففاؼ ؾیل ثيىبـ هطىَة ٌؽُ اًؽ 7ـٍق گؿٌتِ ٍ  7 ٌبهلؼٍ ّفتِ اي آهبؼُ ثِ وبـ ثبٌٌؽ، یقٌي عي یه ؼٍـُ  -2

 .ؼـاًتؾبـ ٌفٍؿ وبـ خؽیؽ ّىتٌؽ، یقٌي ثفاي آًبى وبـي هْيب ٌؽُ ٍ لفاـ اوت ؼـ آیٌؽُ ثِ آى وبـ هٍغَل ًٌَؽ ٍ ًيك آهبؼُ ثِ وبـ ّىتٌؽ -

ؼاـاي وبـ ثَؼُ ٍ ثِ ؼالیلي وبـ غَؼ ـا اق ؼوت  ایي اوت وِ ففؼ لجالً "ؼـ اًتؾبـ ثبقگٍت ثِ ٌغل لجلي"هٌؾَـ اق . ّىتٌؽ ٍ ًيك آهبؼُ ثِ وبـؼـ اًتؾبـ ثبقگٍت ثِ ٌغل لجلي  -

 .ثفؼؼّؽ، پيًَؽ ـووي ٌغلي ًؽاـؼ ٍلي ؼـ اًتؾبـ ثبقگٍت ثِ ٌغل غَؼ ثِ وف هيهي

 ضًَذ فالذ هؼیاسّای روش ضذُ تشای تیىاسی هی تاضٌذ، تیىاس هحسَب ًویداس ّستٌذ ٍ  وساًی وِ هحػل، داًطدَ، سشتاص ٍ خاًِ

ؼاـًؽ، ؼاـاي ؼـآهؽ ثؽٍى وبـ ... . وىبًي وِ ؼـآهؽّهبي هىتوهفي هبًٌؽ ضمَق ثهبقًٍىتگي، ضمَق ٍؽيفِ، ؼـآهؽ اهالن ٍ هىتغالت، وَؼ وْبم ٍ: داسای دسآهذ تذٍى واس

 .ًٌَؽ هطىَة هي

هقلَليت فجبـتىت اق هطؽٍؼیت ّبي ؼائوي ؼـ قهيٌِ ّبي هػتلف خىوي، ضىي یب ؾٌّي ه ـٍاًي وِ ٌػُ هجتال ثِ آى ـا ؼـ قًؽگي ـٍقهفُ : سٍاًی – خسوی هؼلَلیت*** 

ـٍاًي آًْب ثِ اضتوبل ّىتٌؽ وِ فولىفؼ خىوبًي، تَاًبیي ّبي ؾٌّي ٍ یب والهتي  اففاؼياٌػبَ هقلَل،  .ؼقوبخؽي ؼـ همبیىِ ثب وبیف اففاؼ خبهقِ ؼزبـ هٍىل یب هطؽٍؼیت 

 .ا ثَخَؼ هي آٍـؼلفیت ثِ یميي ثِ هؽت ثيً اق ًٌ هبُ اق آًسِ اوتبًؽاـؼ وي آًْبوت اًطفاف ؼاٌتِ ٍ ثِ ّويي ؼليل ثفاي آًبى ؼـ قًؽگي ـٍقهفُ هٍىالتي ـ

بٌٌؽ ٍ القم اوت ثيوبـاى تب آغف فوف تطت هفالجتْبي غبَ لفاـ گيفًؽ وِ ِقت القالج ثَؼُ ٍ لبثل ؼـهبى ًوي ثثيوبـي ّبي غبَ ثِ آى ؼوتِ اق ثيوبـي ّب گفتِ هي ًٌَؽ ****

 . اق خولِ ایي ثيوبـي ّب ّىتٌؽٍ ًبـوبیي هكهي وليِ  تبالووي  ،، ؼیبليك، ّوَفيليMS يوبـي ّبیي ًؾيفث. ٍ ضفٍـت ؼاـؼ ایي ثيوبـاى ثِ عَـ هىتوف تطت ؼـهبى لفاـ ؼاٌتِ ثبٌٌؽ
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هٌظَس اص  .پیذا هی وٌٌذ ، هحشن یا الىل توایل غیش عثیؼی ٍ هذاٍهی است وِ تشخی اص افشاد ًسثت تِ تؼضی اص هَاد هخذس ػثاست اص تؼلك یا: اػتیاد*****

 ست وِ تِ ضشس خَد هػشف وٌٌذُ تا دیگشاى هی تاضذیا هَاد ا اػتیاد استفادُ غیش عثی ٍ هىشس داسٍ

ًَادُ تحت پَضص ساصهاًْای حوایتی اص لثیل ساصهاى تْضیستی، وویتِ اهذاد، ًْادّای دس ایٌدا هٌظَس اص فمش هَاسدی است وِ خا: تؼشیف فمش******

 .هی تاضٌذ.... خیشیِ ٍ 
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 ارسياتی هصزف زذاًيات
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 (ٍيضُ غيز پششه)عال 92تا  81هزالثت ّای رزُ عٌی 

 3هصزف زذاًيات ٍ هَاجِْ تا زٍز آى                                

 السام طثمِ تٌسی ًشاًِ ّا ارسياتی

 :و٤اٗ ٢ّيؽ

آيب ففؼ ويٍبـ، لّيبٖ، ديخ يب  ٔٛاؼ ؼغب٘ي ؼغب٘ي ثؽٖٚ ؼٚؼ ٌبُٔ ٔٛاؼ  -

 ؼغب٘ي خٛيؽ٘ي  ّٔفف ٔي وٙؽ؟

آيب ٧يسْؽاٛ اق اىفاؼ غب٤١اؼ٥ يب غ٤يٍب١٣ؽاٟ ؼـ ضض٤ـ اٍؽاٛ ث٦  -

 ّٝفه ؼغب١يبت ٝي ٢٢ّؽ؟

 .ٔٛاؼ ؼغب٘ي ّٔفف  ٔي وٙؽ ففؼ ويٍبـ، لّيبٖ، ديخ ٚ يب وبيف

ففؼ ؼـ ١ٔفْ غٙف اثشال ثٝ ثيٕبـي ٞبي 

 .٘بٌي اق ّٔفف لفاـ ؼاـؼ

 

  آٔٛقي ؼـ ٔٛـؼ ٕٔفار اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر ٚ ٔٛاخٟٝ ثب ؼٚؼ ٔٛاؼ

 ؼغب٘ي

 سِٛيٝ ٚ ايدبؼ اٍ٘يكٜ ثفاي سفن ؼغب٘يبر 

 اـايٝ آٔٛقي ٞبي ٔػشّف ثفاي سفن ؼغب٘يبر 

  ؼغب٘يبراـخبٞ ثٝ دكٌه ثفاي سفن 

لّيبٖ، زذك، ديخ ٚ وبيف ٔٛاؼ ؼغب٘ي ؼـ  ففؼ ؼـ ١ٔفْ ؼٚؼ ويٍبـ،   -

 .ٔٙكَ ٚ يب أبوٗ ٠ٕٛٔي لفاـ ؼاـؼ ِٚي ؼغب٘يبر ّٔفف ٕ٘ي وٙؽ

 

ففؼ ؼـ ١ٔفْ غٙف ٌفٚٞ ّٔفف 

ؼغب٘يبر ٚ غٙف اثشال ثٝ ثيٕبـي ٞبي 

٘بٌي اق ٔٛاخٟٝ ثب ؼٚؼ ؼغب٘يبر لفاـ 

 ؼاـؼ

 

 

  آٔٛقي ؼـ ٔٛـؼ ٕٔفار اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر 

  آٔٛقي ؼـ ٔٛـؼ قيبٖ ٞبي ٘بٌي اق ٔٛاخٟٝ ثب ؼٚؼ ٔٛاؼ ؼغب٘ي 

  آٔٛقي ثٝ لفاـ ٍ٘ففشٗ ؼـ ١ٔفْ ؼٚؼ ؼغب٘يبر وبيفيٗ ٚ ضٕٛـ

 ؼـ أبوٗ ٠ٕٛٔي ٠بـي اق ؼغب٘يبر

  آٔٛقي ٟٔبـسٟبي ففؼي ؼـ خٟز أشٙبٞ اق دؿيفي س١بـف ويٍبـ

 يب لّيبٖ سٛوٗ ٕٞىبالٖ

 

 دبوع ٕٞٝ وٛاالر ٔٙفي اوز

 

  آٔٛقي ؼـ ٔٛـؼ ٕٔفار اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر ٚ ٔٛاخٟٝ ثب ؼٚؼ ٔٛاؼ

 ؼغب٘ي خٟز ديٍٍيفي اق اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر

 سِٛيٝ ثٝ ضٕٛـ ؼـ أبوٗ ٠ٕٛٔي ٠بـي اق ؼغب٘يبر 

 

 

 راٌّواّا ٍ تَ صيِ ّا
 

 (زعت زٍم ٍ تواط تا زٍز زعت عَماعتٌشاق زٍز )عَارض ًاشی اس هصزف زذاًيات ٍ هَاجِْ تا زٍز هحيطی 
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 15 – 20)فبِّٝ قٔب٘ي ٘ىجشبً ٘ٛال٘ي . ٔي ثبٌؽ …وبسبـاوز ، ٔبي١بر ٌٙٛايي ٚ فىبؼ ؼ٘ؽاٟ٘ب ٚ وىشٝ ٔغكي، ؼيبثز، ٠فٚلي ،  –ثيٕبـيٟبي لّجي  اق خّٕٝ وف٘بٟ٘بغٙف٘بن  ثيٕبـيٟبيثىيبـي اق اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر ٠بُٔ ثفٚق يب سٍؽيؽ 

ٔيّيٖٛ ٘فف ؼـ وبَ خبٖ غٛؼ ـا ثف اثف اثشال ثٝ ثيٕبـيٟبي ٘بٌي اق ّٔفف  6ؼـ ضبَ ضبٔف  .فف ويٍبـ ٚ اثشال ثٝ ثيٕبـيٟبي ٔؿوٛـ ٔٛخت وبًٞ ضىبويز اففاؼ ٘ىجز ثٝ غٙفار ايٗ ٔبؼٜ ّٟٔه ٌؽٜ اوزثيٗ ٌفٚٞ ّٔ( وبَ

ٟ٘بيشب ٘يٕي اق . ٔفي ؼـ خٟبٖ اوز 10٘فف ثٝ ٠ّز اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر ٔي ٔيفؼ وٝ ٔىئَٛ يه ٔفي اق ٞف  1ثب٘يٝ  6سمفيجب ٞف . طيٙي آٖ ٔي ثبٌؽٞكاـ ٘فف آٖ ثؽِيُ ٔٛاخٟٝ ثب ؼٚؼ ؼوز ؼْٚ يب ؼٚؼ ٔ 600وٝ  ؼغب٘يبر اق ؼوز ٔي ؼٞٙؽ

ٚ٘ؽ خبـي اؼأٝ يبثؽ ضؽٚؼ يه ٔيّيبـؼ ٘فف ؼـ لفٖ ثيىز ٚ يىٓ خبٖ غٛؼ ـا ا قؼوز اٌف اٍِٛي ٔٛخٛؼ اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر ثب ـف١ّي ٔٛاؼ ؼغب٘ي ثٝ ٠ّز اثشال ثٝ يه ثيٕبـي ٔفسجٗ ثب اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر غٛاٞٙؽ ٔفؼ  ّٖٔفف وٙٙؽٌب

ثٟؽاٌز ؼٚؼ ٔطيٙي ويٍبـ اثفار اوشٍٙبق سطٕيّي ؼٚؼ ويٍبـ ٘يك وٕشف اق ٠ٛاـْ ٘بٌي اق اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر ٕ٘ي ثبٌؽ، ثب سٛخٝ ثٝ ٌكاـي وبقٔبٖ خٟب٘ي  .ايٗ ٔفٌٟب ؼـ وٍٛـٞبي ؼـ ضبَ سٛو١ٝ اسفبق ٔي افشؽ% 80وٝ  غٛاٞٙؽ ؼاؼ

لفاـ ٍ٘ففشٗ ؼـ ، ثٙبثفايٗ ـاٜ ٔطبفٝز. بُٔ ٞٛايي دبن ٚ ٠بـي اق آاليٙؽٜ ـا ففاٞٓ ٕ٘ي آٚـ٘ؽاق ٘مٙٝ ٘ٝف والٔز ٞير آوشب٘ٝ ٔدبقي ٘ؽاـؼ، زفا وٝ ٘ٝ ؼوشٍبٟٞبي سٟٛيٝ ٚ ٘ٝ سٕٟيؽ خؽاوبقي ٔىبٟ٘بي اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر ٞيسىؽاْ ثٙٛـ و

ؼـِؽ ٘يىٛسيٗ سٙجبوٛي ؼٚؼ ٌؽٜ ثٝ ؼيٛاـ، وٙٛش، ٚوبيُ ٘فْ ؼـٖٚ غب٘ٝ ٔب٘ٙؽ ففي ٚ  90ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ وٝ ضؽٚؼ  اغيف اق وٛي ؼيٍف ٘جك سطميمبر. ٔي ثبٌؽ٘يبر اق ٘فيك ايدبؼ أبوٗ ٠بـي اق ؼغب٘يبر ٚ ؼغب١ٔفْ ؼٚؼ ويٍبـ 

ثب . اففاؼ ٔي ٍ٘يٙؽ، سطز ٠ٙٛاٖ ؼٚؼ ؼوز وْٛ ٌٙبغشٝ ٌؽٜ اوز   غب٘يبر وٝ ـٚي لىٕز ٞبي ٔػشّف ٔٙكَ، غٛؼـٚ، دٛوز، ٔٛي ٚ ِجبنؾـار وٕي ٘بٌي اق ّٔفف ؼ. ثبًِ ٚ ٔجّٕبٖ ٚ ٘يك ِجبن ٚ ٔٛ ٚ دٛوز اففاؼ ٔي زىجؽ

ضشي  . ٕٛٔيز ٞبي ٘بٌي اق ٔٛاخٟٝ ثب ؼٚؼ ؼغب٘يبر ؼـ آٟ٘ب ثيٍشف اوزٝ ثيٕبـي ٚ ٔىسٛخٝ ثٝ ايٙىٝ وٛؼوبٖ قٔبٖ ثيٍشفي ـا ؼـ ٔٙكَ وذفي ٔي وٙٙؽ ٚ ثب وٙٛش ضبٚي ؾـار ؼٚؼ  ٔٛاؼ ؼغب٘ي ؼـ سٕبن ٞىشٙؽ، أىبٖ ٔجشال ٌؽٖ ث

 . ؼغب٘يبر ٔي سٛا٘ؽ ثب ٔىٕٛٔيز ؼـ ويىشٓ ٠ّجي وٛؼوبٖ ؼـ آٟ٘ب ٍٔىالر ٌٙبغشي ايدبؼ ٕ٘بيؽ   وٙٛش وٓ ؾـار

 زذاًی هَاز زٍز تا هَاجِْ اس اجتٌاب ٍ هَرز تزن زذاًيات  تَصيِ ّای هرتصز زر

 ايٗ ؼـ. ثٍٛؼ ؼغب٘ي ٔٛاؼ ؼٚؼ ثب ٔٛاخٟٝ اق ٕ٘ٛؼٖ اخشٙبة ثٝ سِٛيٝ اففاؼ، والٔز اق ضفبٜز ثفاي ؼاـؼ ٔفٚـر( وْٛ ؼوز ؼٚؼ) ؼغب٘يبر ّٔفف اق ضبُِ ثمبيبي ثب سٕبن ٚ ؼغب٘ي ٔٛاؼ ؼٚؼ ثب ٔٛاخٟٝ وٛء سج١بر ثٝ سٛخٝ ثب

 ففؼ اغشيبـ ؼـ ٔٛاخٟٝ غٙفار ٔٛـؼ ؼـ القْ ا٘ال٠بر ثبيىز ٔي ا٘ؽ، ٕ٘ٛؼٜ ٠ٕٛٔي أبوٗ يب ٚ وبـ ٔطُ ٔٙكَ، ؼـ ؼغب٘ي ٔٛاؼ ّٔفف اق ضبُِ ؼٚؼ ٔٛاخٟٝ ١ٔفْ ؼـ ٌففشٗ لفاـ ثٝ ا٠الْ اِٚيٝ ا٘ال٠بر سىٕيُ ؼـ وٝ اففاؼي غَّٛ

 .ؼٞؽ ا٘دبْ ؼغب٘ي ٔٛاؼ ؼٚؼ ثب ٔٛاخٟٝ اق غٛؼ غب٘ٛاؼٜ ٚ غٛؼ ٔطبفٝز ثفاي ـا القْ الؽأبر ؼغب٘ي ٔٛاؼ وٙٙؽٜ ّٔفف غيف ففؼ وٝ ٘طٛي ثٝ ثٍٛؼ ؼغب٘ي ؼٚؼ ضبٚي ٞبي ٔطيٗ اق ؼٚـي ثٝ سِٛيٝ ٚ ٌففشٝ لفاـ

ٍٔبٚـٜ ٚ ؼاـٚؼـٔب٘ي ٔي سٛا٘ؽ ٔيكاٖ ٔٛفميز . يك ثفاي سفن ؼغب٘يبر ا٘دبْ ؼاؼٜ ثبٌٙؽثىيبـي اق ّٔفف وٙٙؽٌبٖ ؼغب٘يبر وٝ سب ضؽٚؼي اق غٙفار اوش١ٕبَ ؼغب٘يبر آٌبٞٙؽ ٔبيُ ثٝ سفن آٖ ٞىشٙؽ ٚ ٕٔىٗ اوز سالي ٞبي ٘بٔٛفمي ٘

ؼـ ثٟشفيٗ ـٚي ثبيؽ اثشؽا ثٝ آٖ فىف وفؼ؛ سّٕيٓ ٌففز ؛ اـاؼٜ ـا سمٛيز ٕ٘ٛؼ؛ ٔفـٞبي . اثشؽا ثبيؽ غٛاوز ، سب ث١ؽ سٛا٘ىز . سفن ويٍبـ ٘يبق ثٝ قٔبٖ ؼاـؼ. ٚ ثفاثف افكايً ؼٞؽسفن ـا ؼـ ويٍبـي  ٞبيي وٝ الؽاْ ثٝ سفن ٔي وٙٙؽ سب ؼ

 سغييف ؼاؼ؛ ٚ اق سِٛيٝ ٞبي ثٟؽاٌشي ،  ويٍبـ ٚ فٛايؽ سفن ويٍبـ ـا ؼا٘ىز ؛ يه ـٚق ـا ثفاي سفن ويٍبـ ا٘شػبة وفؼ؛ ٘طٜٛ ويٍبـ وٍيؽٖ ـا

 .  ـف ويٍبـ ٔي ثبٌؽسِٛيٝ ٞبي ـفشبـي ٌبُٔ سٙفه ٠ٕيك ، سبغيف ، ٌ٘ٛيؽٖ آة ٚ ا٘طفاف فىف ٚ يبؼآٚـي ، ٌفشٗ ثٝ ؼيٍفي ، دبؼاي ؼاؼٖ ٚ أشٙبٞ اق دؿيفي س١ب. ـٚاٖ ؼـٔب٘ي ٚ خبيٍكيٗ ٘يىٛسيٙي اوشفبؼٜ وفؼ

 3زذاًيات هصزف ِت ًَجَاًاى ٍ جَاًاى توايل علل

 :اوز آٔؽٜ قيف ؼـ ؼغب٘يبر ّٔفف ثٝ اففاؼ ٌفايً اِّي ٠ّز وٝ

  وبـ ٔطيٗ ٚ غب٘ٝ ؼـ ؼيٍفاٖ سٛوٗ ؼغب٘يبر اوش١ٕبَ -،  ثٟؽاٌشي وٛاؼ فمف ،  ؼغب٘ي ٔٛاؼ وٙٙؽٜ سِٛيؽ ٞبي ٌفوز ثبقاـيبثي ٚ سجّيغبسي ف١بِيشٟبي- 

 جَاًاى هشاروت جلة تز تاويس تا زذاًيات هصزف اس پيشگيزی ّای راُ

 :اق ٠جبـسٙؽ ؼغب٘يبر اوش١ٕبَ اق ديٍٍيفي ٞبي ـاٜ ثٟشفيٗ وّي ثٙٛـ

 ؼغب٘يبر ٕٔفار ٚ غٙفار اق خب١ٔٝ وفؼٖ آٌبٜ – 1

 آٔٛقٌي ٚ ٚـقٌي ففٍٞٙي، ٞبي ف١بِيز ٔب٘ٙؽ غٙف ١ٔفْ ؼـ اففاؼ خبيٍكيٗ ٞبي ف١بِيز سمٛيز – 2

 ...( ٚ ويٍبـ ّٔفف ثفاثف ؼـ ٔمبٚٔز ٚ اوشفن ثب ٔمبثّٝ ٍٔىُ، ضُ ٟٔبـر ٔب٘ٙؽ) اففاؼ ؼـ ق٘ؽٌي ٞبي ٟٔبـر افكايً – 3
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 ثبيؽ الؽأبر ايٗ وٝ وفؼ ديٍٍيفي ؼغب٘يبر اوش١ٕبَ ثٝ اففاؼ اثشالي اق ٔػشّف ٞبي ٌيٜٛ ثٝ ثبيؽ ٚ ٌؿاٌز سبثيف ٠ٛأُ ايٗ سٕبْ ثف ـٚي يه ٌففشٗ وبـ ثٝ ثب فمٗ سٛاٖ ٕ٘ي ِؿا ثبٌٙؽ، ٔي ٔش١ؽؼ ويٍبـ ّٔفف ٔىجت ٠ٛأُ وٝ آ٘دب اق

 .ٌٛؼ ٌبُٔ ـا ٔفؼْ ٔػشّف ٞبي ٌفٜٚ سٕبْ

 .ؼاـؼ ٔفٚـر...  ٚ ا٘شٝبٔي ٔبٔٛـاٖ ٞب، ـٚق٘بٔٝ سّٛيكيٖٛ، ٚ ـاؼيٛ وبـغب٘دبر، ٞب، ؼاٍٍ٘بٜ ٞب، وفثبقغب٘ٝ ٔىبخؽ، ٔؽاـن، ٞب، غب٘ٛاؼٜ ٔب٘ٙؽ خب١ٔٝ ٚ ٔفؼٔي ٔػشّف ٚاضؽٞبي ٔيبٖ ٕٞىبـي ديٍٍيفي، أف ؼـ ٔٛفميز ثفاي ثٙبثفايٗ

 اق ديٍٍيفي ٞبي ـٚي سٛا٘ؽ ٔي آٌبٜ، ٚ دؿيف ٔىئِٛيز ٘ٛخٛاٖ يب خٛاٖ يه. ثبٌٙؽ ؼاٌشٝ ٍٔبـوز آٖ ؼـ ثبيؽ خب١ٔٝ اففاؼ ٕٞٝ ثّىٝ ٘يىز، ثٟؽاٌشي ٔشػُّ سيٓ يه يب ففؼ يه ٠ٟؽٜ ثٝ فمٗ ويٍبـ، ّٔفف اق ديٍٍيفي ٔىئِٛيز

 ٌٛ٘ؽ آٌٙب اٌبٖ غب٘ٛاؼٜ ٚ غٛؼ ـٚا٘ي ٚ خىٕي والٔز ثف ويٍبـ ٘بّٔٙٛة سبثيف ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ثب ٕٞٝ اٌف. ؼٞؽ ا٘شمبَ خب١ٔٝ اففاؼ ثٝ وبيف ٚ ٌففشٝ ففا ؼلز ثٝ ـا ؼغب٘يبر ّٔفف ٕٔفار ٚ غٙفار ثب ٔمبثّٝ ٚ ؼغب٘يبر ّٔفف

 ٔٛـؼ ؼـ ـا غٛؼ ٞبي ؼا٘ىشٝ ٘ٛخٛاٖ، يه اٌف ايٗ ثف ٠الٜٚ. ثك٘ٙؽ ؼوز وبـ ايٗ ثٝ اوز ٕٔىٗ وٕشف ٌٛ٘ؽ، آٌبٜ ٌبٖ ا٘فافيبٖ ٚ ؼٚوشبٖ ثب ٌبٖ ـٚاثٗ ٚ اٌبٖ زٟفٜ قيجبيي ٚ ٌبؼاثي ٚ ٘فاٚر ثف ويٍبـ ٘بّٔٙٛة سبثيف اق ٘يك ٚ

 .ثٛؼ غٛاٞؽ ؼيٍفي ؼٞٙؽٜ آٔٛقي ٞف اق ٔٛثفسف ثىيبـ وٙؽ، ٔٙشمُ ٕٞىبالً٘ ثٝ ويٍبـ ّٔفف اق ديٍٍيفي
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 تغذيِ ٍفعاليت تسًی

 

 هساذالت آهَسشی تزای اصالح تغذيِ 

 هثتال تِ الغزی جَاىراٌّوای تغذيِ 
  ُپىت٦، ٕفؼ٣، ى٢ؽً، ٙج٢يبت ٝث٘ ٌيف، ٝبوت پ٢يهف، ٍّهِ ٣   ٔيبٖ ٠ٚؽٜ غٙي اق دفٚسئيٗ ٚ ا٘فلي ٔب٘ٙؽ سػٓ ٔف٢ آة دك وفز، ٘بٖ، غفٔب، ٔيٜٛ ٞبي سبقٜ، غٍه ٚ دػشٝ، ا٘ٛاٞ ٔغكٞب ٔثُ ثبؼاْ،  3ّٔفف ضؽال

 ، ٌيفثف١ح ٣ ىف١ي؛ ...ثىت٢ي، ضج٤ثبت ٝث٘ فؽن ٣

  ٚ ٕٛ؛...اوشفبؼٜ اق ا٘ٛاٞ ١٘ٓ ؼٞٙؽٜ ٞب ٔثُ اؼٚيٝ، زبٌٙي، آثّي 

   ّٔفف ـٚغٗ ٞبي ٔبيٟ ٘جبسي ٔثُ ـٚغٗ قيشٖٛ ٕٞفاٜ وبالؼ، وجكي ٚ غؿا؛ 

  ٚ ٖغالر ٔثُ ا٘ٛاٞ ثف٘ح ٚ ٔبوبـٚ٘ي ٚ ويت قٔيٙي اق ٌفٜٚ وجكيدبر ثٝ ٕٞفاٜ ٔٛاؼ دفٚسئيٙي؛اوشفبؼٜ ثيٍشف اق ٌفٜٚ ٘ب 

  سٛخٝ ثيٍشف ثٝ ٠ٚؽٜ ِجطب٘ٝ ٚ اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ ٔمٛي ٚ ٔغؿي ٔثُ ٌفؼٚ ٚ دٙيف ؼـ ِجطب٘ٝ؛ 

  اوشفبؼٜ اق خٛا٘ٝ غالر ٚ ضجٛثبر ثٝ وبالؼ ٚ آي ٚ وٛح؛ 

 ،؛  ...غٛـان ٚ اوشفبؼٜ اق ا٘ٛاٞ ضجٛثبر ؼـ غٛـي، آي 

  ؼـ ثف٘بٔٝ غؿايي ـٚقا٘ٝ؛ ( ٘بٖ ٚ غالر)ٚ ( ٔيٜٛ ٚ وجكيدبر)، (ٌيف ٚ ِجٙيبر)، (ٌٌٛز ٚ ضجٛثبر ٚ سػٓ ٔف٢ ٚ ٔغكٞب)اوشفبؼٜ اق زٟبـ ٌفٜٚ غؿايي 

 10ؼـ  10ب يه ل١ٙٝ ٘بٖ وٍٙه يب يه ل١ٙٝ ٘بٖ ثفثفي ثدٝ ا٘دؽاقٜ سمفيجدي ٞدف ل١ٙدٝ      ل١ٙٝ ٘بٖ ِٛاي ي 4وٟٓ ّٔفف ٌٛؼ ٚ ٞف وٟٓ ثفاثف اوز ثب  6-11ثبيؽ ـٚقا٘ٝ ثٝ ٔيكاٖ : ٕف٥٣ مالت ٣ ٤ٝاؼ ١ٍبوت٦ اي 

 .يب ّ٘ف ِيٛاٖ ٔبوبـٚ٘ي دػشٝ( ٌٙؽْ، خٛ ٚ ؾـر)يب ّ٘ف ِيٛاٖ ثف٘ح دػشٝ يب ّ٘ف ِيٛاٖ غالر دػشٝ ( وف ؼوز ثؽٖٚ اٍٍ٘شبٖ)وب٘شي ٔشف 

 ف اوز ثب يه ِيٛاٖ وجكيدبر غبْ يب ّ٘ف ِيٛاٖ وجكيدبر دػشٝ يب ّ٘ف ِيٛاٖ ٘ػٛؼ وجك يب يب يه ٠ؽؼ ويت قٔيٙي ٔشٛوٗ،وٟٓ ؼـ ـٚق غٛـؼٜ ٌٛؼ ٚ ٞف وٟٓ ثفاث 3-5ثبيىشي : ٕف٥٣ وجكيدبت 

 ؼ ٔيٜٛ ثٝ ا٘ؽاقٜ وٛزه ٔثدُ قـؼآِدٛ يدب    ٠ؽ 3وٟٓ ؼـ ـٚق غٛـؼٜ ٌٛؼ ٚ ٞف وٟٓ آٖ ثفاثف اوز ثب يه ٔيٜٛ ثٝ ا٘ؽاقٜ ٔشٛوٗ ٔثُ ويت ٚ دفسمبَ يب ٔيٜٛ ٞبي ٍٔبثٝ يب  2-4ثبيىشي ثٝ ٔيكاٖ   :ٕف٥٣ ٝي٥٤ خبت

 ،( ثفٌٝ قـؼآِٛ يب ّٞٛ، ا٘ديف غٍه يب وًٍٕ)ٜٛ غٍه ٔيٜٛ ٞبي ٍٔبثٝ يب يه لبذ ٞٙؽٚا٘ٝ يب ٔيٜٛ ٞبي ٍٔبثٝ يب ّ٘ف ِيٛاٖ ضجٝ ٞبي اٍ٘ٛـ يب ّ٘ف ِيٛاٖ آة ٔيٜٛ ٘جي١ي يب يه زٟبـْ ِيٛاٖ ٔي

 اوز( لٛ٘ي وجفيز ١ٔ2بؼَ )ٌفْ دٙيف  60ٚ ٞف وٟٓ ٌبُٔ يه ِيٛاٖ ٌيف يب يه ِيٛاٖ ٔبوز يب ؼٚ ِيٛاٖ ؼ٢ٚ يب  وٟٓ ؼـ ـٚق اوز 2 -3ّٔفف آٖ  :ٕف٥٣ ٌيف ٣ ٙج٢يبت. 

  ٟيب يه ( وبق ـاٖ)٢ يب يه سىٝ ٔف( سىٝ ٌٌٛز غٛـٌي 3)ٌفْ ٌٌٛز وٓ زفثي  90وٟٓ اق ايٗ ٌفٜٚ غؿايي سِٛيٝ ٔي ٌٛؼ ٚ ٞف وٟٓ ثفاثف اوز ثب  2 -3ّٔفف ـٚقا٘ٝ  :ٕف٥٣ ٤ٌٕت ٣ خبيٖكي٠ ٧بي آ

 يب ّ٘ف ِيٛاٖ ضجٛثبر ٚ يب وٛيبي غبْ يب دىشٝ ٚ ٔغك ٞب يب ؼٚ ٠ؽؼ سػٓ ٔف٢ ،( يه ثفي ٠فٔي وبُٔ) ل١ٙٝ ٔبٞي 

 اِالش ٌي٥٤ مؿا غ٤ـؼٟ

  ،ٖس١ؽاؼ ٠ٚؽٜ ٞبي غؿاييافكايً ،آة لجُ اق غؿا؛ اخجبـي ٘ىفؼٖ ثف٘بٔٝ غؿايي  ٝي٘ ١ْفؼٟوٍيؽٖ  غؿا ؼـ ٜفف ثكـٌشف؛ ٔيُ وفؼٖ غؿا ؼـ خٕٟ ؼٚوشب. 
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 ـا٢٧ٞبي تنؿي٦ خ٤اٟ ٝجتال ث٦ زبٍي يب اضبى٦ ٣قٟ 

 ِجطب٘ٝ غٛـؼٖ ثٝ ٠ٙٛاٖ يه ٠ٚؽٜ اِّي غؿايي ؼـ ٞف ـٚق ثب ٞؽف وٕشف غؿا غٛـؼٖ ؼـ ٠ٚؽٜ غؿايي ث١ؽي 

 ّٜٔفف ٔيٜٛ ٚ وجكيدبر ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔيبٖ ٠ٚؽ 

  ٜٔطؽٚؼ وفؼٖ ّٔفف ٌيفيٙي ٚ ٌىالر ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔيبٖ ٠ٚؽ 

 وفؼٖ ّٔفف غؿا ٞبي زفة ٚ دف ا٘فلي اق لجيُ زيذه، ثىشٙي، وه ٔبيٛ٘ك، ٌىالر، ويه ٞبي غبٔٝ اي ٚ وفٜ ٚ غيفٜ ٔطؽٚؼ 

 ٌ٘ٛيؽٖ آة، ٔبوز ٞبي وٓ ٕ٘ه ٚ آة ٔيٜٛ ٞبي ٘جي١ي ثٝ خبي ٌ٘ٛبثٝ ٞبي ٌيفيٗ ٌبق ؼاـ 

  ٖآٚـي ٌؽٜوٟٓ ثٝ خبي ٔيٜٛ ٞبي وٙىفٚي ٚ آة ٔيٜٛ ٞبي فف 3-4ّٔفف ٔيٜٛ ٞبي سبقٜ ثٝ ٔيكا 

  ّٔفف ٔيٜٛ ثدبي آة ٔيٜٛ؛ 

  ٖوٟٓ ؼـ ـٚق 3-5ّٔفف وجكيدبر ثٝ ٔيكا 

  ٔيٜٛ ٞبي غٍه ٌؽٜ ٚ ٔيٜٛ ٚ وجكيدبر سبقٜ ( وٍٙه)ّٔفف غؿا ٞبي ثب فيجف قيبؼ ٔثُ ٘بٖ ٞبي وجٛن ؼاـ ٚ 

  ّٔفف ٔغك ٞب ٚ ٔيٜٛ ٞبي غٍه ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔيبٖ ٠ٚؽٜ ثٝ خبي سٙمالر 

  (ـوشٛـاٖ ٚ غؿا ٞبي آٔبؼٜ)دف وبِفي وبًٞ ّٔفف فىز فٛؼ ٚ غؿا ٞبي 

 ٜاِالش ٠بؼار غؿا يي غب٘ٛاؼ 

 آٔٛقي ا٠ٕبي غب٘ٛاؼٜ ثفاي ثٟجٛؼ ٠بؼار غؿايي 

  ّٔفف غؿاٞبي آة دك، ثػبـ دك ٚ سٙٛـي ثدبي غؿاٞبي وفظ ٌؽٜ ٚ دف زفة؛ 

  وبًٞ ٔٛاؼ غؿايي وٙىفٚ ٌؽٜ، ٕٞجفٌف، وٛويه ٚ وبِجبن؛ 

  ؼاـ ثدبي ثف٘ح ٚ ٔبوبـٚ٘ي؛اوشفبؼٜ اق ٘بٖ ٚ سفخيطب ٘بٖ وجٛن 

  ّٔفف ٌيف ٚ ِجٙيبر وٓ زفثي؛ 

  اوشفبؼٜ اق ٔبٞي ٚ ٔف٢ ثؽٖٚ دٛوز 

  ؛  (ؼَ، لّٜٛ، وّٝ ٚ دبزٝ ٚ ٔغك)اخشٙبة اق ّٔفف ا١ٔب ٚاضٍب 

 ّٔفف ا٘ٛاٞ وبالؼ ثؽٖٚ وه ٔػّٖٛ ثب ـٚغٗ قيشٖٛ ٚ وفوٝ لجُ يب ٕٞفاٜ غؿا ٚ ّٔفف وجكيدبر ثٟٕفاٜ غؿا

 (  ٔيبٖ ٠ٚؽٜ ٠ٚ2ؽٜ اِّي ٚ  3)سٛخٝ ثٝ س١ؽاؼ ٠ٚؽٜ ٞبي غؿايي 

 ١ّو ٙي٤اٟ ٝبّبـ١٣ي پػت٦; ١ّو ٙي٤اٟ مالت پػت٦ ; ١ّو ٙي٤اٟ ثف١ح پػت٦ ; ٣اضؽ ١بٟ ٤ٙاي  ث٦ ا١ؽاق٥ ّو ؼوت  4; تبىت٤ٟ  ث٦ ا١ؽاق٥ ّو ؼوت /و٢ِٖ/١بٟ ثفثفي; يِ و٨ٜ اق ٕف٥٣ ١بٟ ٣ مالت 

 وجكيدبت ث٦ ـ١ٔ قـؼ يب ١بـ١دي/ ٤٧يح / ١ّو ٙي٤اٟ ١ػ٤ؼ وجك پػت٦ ; يِ ويت قٝي٢ي ٝت٤وظ ; ١ّو ٙي٤اٟ وجكيدبت پػت٦ ثفٓ ؼاـ وجك; يِ ٙي٤اٟ وجكيدبت غبٛ ;يِ و٨ٜ اق ٕف٥٣ وجكيدبت

١ّهو ٙيه٤اٟ آة   ; ١ّو ٙي٤اٟ ا٤ٖ١ـ ؼا٦١ ٌؽ٥ يب ٝيه٥٤ ٧هبي ٍٝهبث٦     ;فؽؼ قـؼآ٤ٙ يب ٝي٥٤ ٧بي ٍٝبث٦  3; يِ ٍبذ ٢٧ؽ٣ا٦١ يب ٝي٥٤ ٧بي ٍٝبث٦ ; يِ پفتَبٗ يب ويت ٝت٤وظ ; يِ و٨ٜ اق ٕف٥٣ ٝي٥٤ 

 ٝي٥٤ عجيقي
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 يِ ثفي ففضي اق ٝب٧ي; ١ّو ٙي٤اٟ ضج٤ثبت غبٛ ; ١ّو ٙي٤اٟ پىت٦ يب ٝنك ٧بي ٍٝبث٦ ; ت٦ْ ٤ٌٕت ٍفٝك غ٤ـٌي  3; يِ وبً ـاٟ ; فؽؼ تػٜ ٝفك  2; يِ و٨ٜ اق ٕف٥٣ ٤ٌٕت ٣ پف٣تئي٠

 ؼ٣ و٤ٛ ٙي٤اٟ ٍِّ; ٙي٤اٟ ؼ٣ك  2; ٕفٛ پ٢يف  ٤ٍ60عي ّجفيت يب  2; يِ ٙي٤اٟ ٝبوت ;يِ ٙي٤اٟ ٌيف ; يِ و٨ٜ ٕف٥٣ ٌيف ٣ ٙج٢يبت 

 تنييف وجِ مؿاغ٤ـؼٟ

  ِفف غؿا ثب غب٘ٛاؼٜ ثب ٞؽف ؼوشيبثي ثٝ ويفيز ثٟشف غؿا 

  وٍيؽٖ غؿا ؼـ ٜفف وٛزىشف؛ 

  وبًٞ وف٠ز غؿا غٛـؼٖ ٚ افكايً ٔؽر خٛيؽٖ غؿا؛ 

 ٌٟ٘ٛبثٝ ٞبي ٌبق ؼاـ ٌيفيٗ؛ ... ٔٛاؼ غؿايي زبق وٙٙؽٜ ٔثُ زيذه، ٌيفيٙي ٚ  غفيؽاـي ١ْفؼ ٚ 

 ٌ٘ٛيؽٖ ضؽالُ يه ِيٛاٖ آة لجُ اق غؿا . 

  ٜدفٞيك اق غٛـؼٖ سٙمالر ضيٗ سٕبٌبي سّٛيكيٖٛ ٚيب وبـثب ـايب٘ٝ ٚسّفٗ ٕٞفا 

 سِٛيٝ ٞبي ف١بِيز ثؽ٘ي 

 ٙبا٘دبْ ٚـقي ٞبيي اق لجيُ ؼٚزفغٝ وٛاـي، دفي، ؼٚ ٚ ٌ .1

 ٍٔبـوز ؼـ وبـ ٞبي ٔٙكَ ٚ أٛـ ثبغجب٘ي .2

 وب٠ز ؼـ ـٚق 2سٕبٌبي ثف٘بٔٝ ٞبي سّٛيكيٛ٘ي ٚ ثبقي ٞبي وبٔذيٛسفي ثٝ ٔؽر ضؽاوثف  .3

 ثبال ـفشٗ اق دّٝ ثٝ خبي اوشفبؼٜ اق آوب٘ىٛـ .4

 ديبؼٜ ـفشٗ سبٔمّؽ .5

 اق لجيُ فٛسجبَ، ٚاِيجبَ، سٙيه ٚ ثىىشجبَٞبيي ا٘دبْ ٚـقي  .6

 ٖ اق ٔٙكَ ٔثُ دبـن ٚ ديه ٘يها٘دبْ ف١بِيز ٞبي ثيفٚ .7

سدب   5ؼليمٝ ٚ افكايً آٖ ؼـ زٙدؽ ؼٚـٜ   30ب فٛسجبَ ؼوز وٓ ا٘دبْ ف١بِيز ثؽ٘ي اق ٘ٛٞ ف١بِيز ثب ٌؽر ٔشٛوٗ ٔب٘ٙؽ ـاٜ ـفشٗ، اوىيز، ؼٚزفغٝ وٛاـي، ٌٙب، ثبقي ٌفٚٞي ٚ يب ف١بِيز ٌؽيؽ ٔب٘ٙؽ ؼٚ ي .8

 .ؼليمٝ 60ؼليمٝ اي ثٝ  10

  5ؼليمٝ اي سمىيٓ ٌٛؼ ثب ٌؽر ٔشٛوٗ سب ٌؽيؽ، ٞف ـٚق ٚ ؼوز وٓ  10 -20ؼليمٝ وٝ ٔي سٛا٘ؽ ثٝ وٝ ٘ٛثز 30 -60ثٝ ٔؽر ....... فيكيىي ٔثُ سٙؽ ـاٜ ـفشٗ، ؼٚزفغٝ وٛاـي، آٞىشٝ ؼٚيؽٖ ٚثفاي خٛا٘بٖ ف١بِيز 

ثفاي آ٘بٖ وٝ ٔي غٛاٞٙؽ ٚقٍ٘بٖ وٓ ٌٛؼ يب اق أبفٝ .. ثبـ ؼـ ٞفشٝ سِٛيٝ ٔي ٌٛؼ 2 -3ثبـ ثفاي  10 -15 ـٚق ؼـ ٞفشٝ ٚ ٚـقي ٞبي وٍٍي ثبقٚٞب، ٌب٘ٝ ٞب، لفىٝ ويٙٝ، سٙٝ، دٍز ٍِٗ ٚ وبق دبٞب ٞف وؽاْ

 ..ٌؽٖ ٚقٍ٘بٖ خٌّٛيفي ٌٛؼ ف١بِيز ثؽ٘ي ثيٍشفي سِٛيٝ ٔي ٌٛؼ
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 تَصيِ ّای فعاليت تسًی

 3 زّيس هتٌاعة تا رزُ عٌی، ًىات آهَسشی را زر هاللات ّای زٍرُ ای ارائِ              

٢٢ّؽ ىقبٙيت ثؽ١ي ثيً تفي ت٤ِي٦  ؼٍي٦َ ثؽ١٣ؽ تب ىقبٙيت ثؽ١ي ٝت٤وظ ؼاٌت٦ ثب٢ٌؽ، ثفاي آ١بٟ ٦ّ ٝي غ٤ا٢٧ؽ اضبى٦ ٣ق١ٍبٟ ـا ّب٧ً ؼ٢٧ؽ يب اق اضبى٦ ٌؽٟ ٣ق١ٍبٟ خ٤ٕٚيفي 30ثكـٕىبالٟ ضؽاٍ٘ ـ٣قي   -

 .ٝي ٤ٌؼ

ىقبٙيت ٧بي اىكايً يبىت٦ . ؼٍي٦َ اي اىكايً ؼ٧ؽ 10تب   5ؼٍي٦َ ؼـ ز٢ؽ ؼ٣ـ٥  60ؼٍي٦َ ٣ تب  30ثبيؽ ثفاي ىقبٙيت ثؽ١ي ثف١ب٦ٝ اي ٙؿت ثػً ٣ ٍبث٘ اخفا ؼاٌت٦ ثب٢ٌؽ ٣ ٝؽت قٝبٟ ىقبٙيت ىقٚي ـا ١يك ؼوت ّٜ  اىفاؼ

 .ـي، ٢ٌب، ثبقي ٕف٧٣ي ٣ يب ىقبٙيت ٌؽيؽ ٝب٢١ؽ ؼ٣ يب ى٤تجبٗ ثبٌؽثبيؽ اق ٤١ؿ ىقبٙيت ثب ٌؽت ٝت٤وظ ٝب٢١ؽ ـا٥ ـىت٠، اوْيت، ؼ٣زفغ٦ و٤ا

 ...ؼٍي٦َ ؼـ ٌجب٦١ ـ٣ق ّب٧ً ؼ٧ؽ 30وبفت ٝطؽ٣ؼ ٢ّؽ ٣ ٝؽت قٝبٟ آٟ ـا ؼوت ّٜ  2ثبيؽ  ؼيؽٟ ت٤ٚيكي٤ٟ ٣ ثبقي ٧بي ّبٝپي٤تفي ـا ٝطؽ٣ؼ ٢ّؽ، تٞبٌبي ت٤ٚيكي٤ٟ ـا ث٦ ـ٣قا٦١ ّٜ تف اق  خ٤اٟ

 .٣ـقٌْبـ ثبيؽ ث٦ ع٤ـ ؼٍيٌ تقيي٠ ٤ٌؼ خ٤اٟاٟ ّبٙفي، آ٠٧ ٣ ّٚىيٜ ٣ تقبؼٗ ٣ ت٤٢ؿ مؿايي ١يبق٧بي تنؿي٦ اي، ٝيك

 .٧ٞي٦ٍ ثبيؽ ؼـ ١ؾف ؼاٌت ٦ّ ىقبٙيت خىٞي خكيي اق ق١ؽٕي ـ٣قٝف٥ اوت ٣ ١يبق ث٦ ٙجبن غبَ ٣ يب ٌفّت ؼـ ّالن ٣يم٥ ١ؽاـؼ

ثبـ ؼـ ٧يت٦ ت٤ِي٦ ٝي ٤ٌؼ، ٧ٞس٢ي٠ ىقبٙيت خىٞي   5ثب ٌؽت ٝت٤وظ تب ٌؽيؽ، ٧ف ـ٣ق ٣ ؼوت ّٜ ( ؼٍي٦َ اي تَىيٜ ٤ٌؼ 10 -20ث٦ و٦ ٤١ثت٦ّ ٝي ت٤ا١ؽ )ؼٍي٦َ  30 -60ؼـ خ٤ا١بٟ ىقبٙيت ىيكيْي ث٦ ٝؽت   -

 .ثبـ ؼـ ٧يت٦ ت٤ِي٦  ٝي ٤ٌؼ 2 -3ـ ثفاي ثب 10 -15ـ٣قا٦١، ت٢ؽ ـا٥ ـىت٠، ؼ٣زفغ٦ و٤اـي، آ٧ىت٦ ؼ٣يؽٟ ٣ ٣ـقي ٧بي ٍٍّي ثبق٧٣ب، ٌب٦١ ٧ب، ٍيى٦ وي٦٢، ت٦٢، پٍت ٠ٖٙ ٣ وبً پب٧ب ٧ف ّؽاٛ 

 

 هترصصيي ٍرسشی

ت٤اٛ ثب والٝتي ـا ١ؽاـ١ؽ ٣ ث٦ ٧ٞي٠ ؼٙي٘  ثب٢ٙؽٕي٤ٍّـ ٝب ىقبٙيت ثؽ١ي ٢ٝبوت ثفاي  خ٤ا١بٟثىيبـي اق . ١يك ـ٣اج يبىت٦ اوت خ٤ا١بٟثب ٕىتفي ٨ٌف١ٍي٢ي ٣ ـىتبـ٧بي ٣يم٥ آٟ، ّٜ تطفّي ؼـ ثي٠ 

ِّٞ ٢٢ّؽ تب ا٧ٞيت ىقبٙيت ثؽ١ي ٣ تبثيف آٟ ثف ثؽ١ٍبٟ ٣ والٝتي ـا ثي٢ٞ٨ؽ ٣ ث٦ ىقبٙيت  خ٤ا١بٟيت ثؽ١ي ٣ اـتجبط آٟ ثب والٝتي آ٤ٝقي ؼاؼ٥ ١٤ٌؽ ٣ ٝفثيبٟ ٣ـقٌي ثبيؽ ث٦ ؼـ ٤ٝـؼ ىقبٙ خ٤ا١بٟثبيؽ 

 اوتطْبٛ اوتػ٤اٟ ٧ب ٣ ت٤َيت فضالت ثؽٟ :      * ٤ٝخت ث٦ ِّٞ ٝفثيبٟ ثت٤ا٢١ؽ ىقبٙيت ثؽ١ي ـا ٦ّ خ٤ا١بٟ ثفاي اي٠ ٦ّ. ثؽ١ي ىْف ٢٢ّؽ ٣ ـىتبـٌبٟ ـا تنييف ؼ٢٧ؽ

 ـٌؽ ٣ ت٤وق٦ ٨ٝبـت ٧بي ىفؼي* ا١قغبه پؿيفي                                       * 

 اىكايً افتٞبؼ ث٦ ١يه* ٢ّتفٗ ٣قٟ ثؽٟ                                      *       

 اىكايً آـاًٝ* ت٢بوت ا١ؽاٛ                                           *       

 اىكايً ـٌؽ ت٤اٛ ثب والٝتي* ت٤َيت ٍٚت                                             *       

فبت ؼـوي تَىيٜ ٤ٌؼ ٣ اق اي٠ عفيٌ اعالفبت ٝفتت يبىت٠ ؼ٣وتبٟ خؽيؽ ٣ ِّٞ ث٦ اختٞبفي ٌؽٟ آٟ ٧ب ٝي ١٤ٌؽ ـا ؼـ وبغتبـ ق١ؽٕي غ٤ؼ ث٢ٖدب٢١ؽ، ثبيؽ ىقبٙيت ثؽ١ي ث٦ ٤ِـت تقؽاؼي اق ٤ٝض٤

 . تْفاـ ٤ٌؼ

 :ؼـ قٝي٦٢ ىقبٙيت ثؽ١ي ِّٞ ٢٢ّؽ خ٤ا١بٟيف ـىتبـاوتفاتمي قيف ث٦ تني 5ٝي ت٤ا٢١ؽ ثف اوبن  ؼوت ا١ؽـّبـاٟ اٝف٣ـقي ثػ٤َ ٝفثيبٟ

ؼـ اي٠ ٦ّ ثؽا٢١ؽ ز٦ َٝؽاـ ىقبٙيت ثؽ١ي ثفاي ضيؼ والٝتي غ٤ؼ ثبيؽ ا١دبٛ ؼ٢٧ؽ ٣ ز٦ َٝؽاـ ٣ ز٦١٤ٖ اق ٣ضقيت ّٜ  خ٤ا١بٟ ثفاي اي٠ ّبـ ٍٝبـّت. ؼـ قٝي٦٢ ىقبٙيت ثؽ١ي خ٤ا١بٟ ثىظ إٓب٧ي ٣ ؼا١ً -

 . ّب٧ً ؼ٢٧ؽ، ضف٣ـي اوت( ّبٝپي٤تفي اوتيبؼ٥ ٝي ٢٢ّؽ يب ت٤ٚيكي٤ٟ تٞبٌب ٝي ٢٢ّؽ ب٦ٝ ٧بيثف١ٝب٢١ؽ قٝب١ي ٦ّ اق )تطفّي غ٤ؼ 

، ؼ٣زفغ٦ و٤اـي ٣ ضتي ِّٞ ث٦ ا١دبٛ ّبـ٧بي ٢ٝكٗ خكء ىقبٙيت ٧بي ثؽ١ي اوت َّٝؽآٟ ٧ب ثبيؽ ثؽا٢١ؽ ثفاي ىقبٗ ث٤ؼٟ ضف٣ـي ١يىت ؼـ يِ ـٌت٦ ٣ـقٌي ٌفّت ٢٢ّؽ ث٦ْٚ پيبؼ٥ ـ٣ي اق ٢ٝكٗ تب  -
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 .ثفاي ضيؼ والٝتي ٝييؽ اوت ٣

 .ثفاي اي٠ ٦ّ ث٦ ىقبٙيت ثؽ١ي فال٢ٍٞؽ ١٤ٌؽ ثبيؽ ىقبٙيت ٧بي ثؽ١ي ٝت٤٢في ٦ّ اق ١ؾف آٟ ٧ب خبٙت اوت، ا١تػبة ٢ّيؽ -

 .ٝب٢١ؽ ٣ـقي ى٤تجبٗ، ؼ٣ ٣ ٝيؽا١ي ٣ ٢ٌب. ٣ فٞيٌ تف ٤ٌؼفال٥٣ ثف ا١دبٛ ىقبٙيت ٧بي ثؽ١ي ٝت٤وظ، ثبيؽ ىقبٙيت ٧بي ثؽ١ي ٌؽيؽ ١يك ا١دبٛ ؼ٢٧ؽ تب ٍٚت ثب وففت ثيً تفي ثتپؽ ٣ ١يه ٧ب ت٢ؽتف  -

 .٣ ٍٝبـّت آٟ ٧ب ؼـ ا١تػبة ـا٥ ٧بي ٢ٝبوت خ٤ا١بِّٟٞ ث٦ اىكايً إٓب٧ي  -

ؼٍي٦َ ىقبٙيت  10ي٦َ ىقبٙيت ٝت٤وظ، ؼٍ 20ٝثالً ٝب٥ ا٣ٗ ضؽاٍ٘ . ِّٞ ٝي ٢ّؽ تب پيٍفىت ّبـي غ٤ؼ ـا ثى٢د٢ؽ خ٤ا١ب٧ٟؽه ٕؿاـي ث٦ . يبؼ ثؽ٢٧ؽ ٦ّ ٧ؽه ٍٝػّي ـا تقيي٠ ١ٞبي٢ؽ خ٤ا١بٟث٦  -

ؼٍي٦َ اق قٝبٟ ّٜ  45ؼاٌت٦ ثب٢ٌؽ ٣ ( ؼٍي٦َ ىقبٙيت ثؽ١ي 45)ؼٍي٦َ ىقبٙيت ٌؽيؽ 15ؼٍي٦َ ىقبٙيت ٝت٤وظ،  30ٝب٥ ؼ٣ٛ . ؼٍي٦َ اق قٝبٟ ّٜ تطفّي ٣ ثي ضفّتي غ٤ؼ ثْب٢٧ؽ 30ٌؽيؽ ؼاٌت٦ ثب٢ٌؽ ٣

 .......تطفّي ٣         ثي تطفّي غ٤ؼ ثْب٢٧ؽ ٣ ٝب٥ و٤ٛ 

ؼاؼ٥ ٤ٌؼ ٦ّ ىقبٙيت ثؽ١ي ز٦  آ٤ٝقي خ٤ا١بٟث٦ . ٤ٌؼ ثب ت٤خ٦ ث٦ اي٠ ٦ّ ىقبٙيت ثؽ١ي ـ٣ي فضالت، اوتػ٤اٟ ٧ب ٣ وبيف ا١ؽاٛ ٧بي ا١ىبٟ تبثيف ٝي ٕؿاـؼ يِ پ٤وتف اق ثؽٟ ا١ىبٟ ـ٣ي ؼي٤اـ ١ّت

 تبثيفي ـ٣ي ٧ف ٍىٞت ثؽٟ ؼاـؼ 

 تَصيِ ّای تغذيِ ای    

 .، ّبٝ٘ ٣ ٝغٞئ٠ يق٢ي وفٌبـ اق ٣يتبٝي٠ ٧ب، پف٣تئي٠ ٧ب ٣ ٤ٝاؼ ٝقؽ١ي ثبٌؽثبيؽـليٜ مؿايي ثبيؽ اق ٙطبػ ٤ٝاؼ مؿايي القٛ  -

 :٦ ٌفش قيف ت٨ي٦ ٤ٌؼث٦ ٧بي ٌيفي٠ ثـليٜ ٝت٤٢ؿ اق ٦ٞ٧ ٥٤ٕ ٧بي مؿايي ثبيؽ ـ٣قا٦١ ث٦ خبي ٤ٝاؼ پف ّبٙفي ٝب٢١ؽ او٢ِ ٧بي پف ١ِٞ، ثىت٢ي، مؿا٧بي وفظ ٌؽ١ي، ٌيفي٢ي ٣ ٤١ٌب -

وب١تي ٝتف يب ١ّو ٙي٤اٟ ثف١ح پػت٦  10ؼـ  10يِ ٍغق٦ ١بٟ ث٦ ا١ؽاق٥ تَفيجي : ٣اضؽ ّٝفه ٤ٌؼ ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ٝثبٗ ٧ف ٣اضؽ ثفاثف اوت ثب 6ثبيؽ ـ٣قا٦١ ث٦ ٝيكاٟ ( ٢ٕؽٛ، خ٤ ٣ ميف٥)ٝط٤ّالت ت٨ي٦ ٌؽ٥ اق مالت : ٕف٥٣ مالت ٣ ٤ٝاؼ ١ٍبوت٦ اي   

 .ت پػت٦يب ١ّو ٙي٤اٟ مال

 .وجكيدبت ؼاـاي ـ١ٔ قـؼ ٝبي٘ ث٦  ١بـ١دي٣اضؽ ؼـ ـ٣ق غ٤ـؼ٥ ٤ٌؼ ٦ّ ٧ف ٣اضؽ ثفاثف اوت ثب ١ّو ٙي٤اٟ وجكيدبت غفؼ ٌؽ٥ غبٛ يب پػت٦، يب يِ ٙي٤اٟ وجكيدبت ثفٓ ؼاـ غبٛ ث٦ غ٤َّ  3ثبيىتي : ٕف٥٣ وجكيدبت

يب و٦ ( ثف٦ٕ قـؼآ٤ٙ يب ٤ٚ٧، ا١ديف غٍِ يب ًٍّٞ)اٟ ٝي٥٤ غٍِ ٣اضؽ ؼـ ـ٣ق غ٤ـؼ٥ ٤ٌؼ ٦ّ ٧ف ٣اضؽ آٟ ثفاثف اوت ثب يِ ٝي٥٤ ث٦ ا١ؽاق٥ ٝت٤وظ يب يِ ٍبذ ٢٧ؽ٣ا٦١ يب ٝي٥٤ ٧بي ٍٝبث٦، يب يِ ز٨بـٛ ٙي٤ 2ثبيىتي ث٦ ٝيكاٟ   :ٕف٥٣ ٝي٥٤ خبت

 .ز٨بـٛ ٙي٤اٟ آة ٝي٥٤ ٦ّ تفخيطبً عجيقي ثبٌؽ

 .اوت( ٤ٍعي ّجفيت 2ٝقبؼٗ )ٕفٛ پ٢يف  ٣60اضؽ ؼـ ـ٣ق ٝي ثبٌؽ ٦ّ ٧ف ٣اضؽ ٌبٝ٘ يِ ٙي٤اٟ ٌيف يب ٝبوت يب  2ّٝفه آٟ  :ٙج٢يبت ٕف٥٣ ٌيف ٣

ٕفٛ  30يب ٝب٧ي يب ١ّو ٙي٤اٟ ٤ٙثيب ٣ يب و٤يبي غبٛ يب يِ فؽؼ تػٜ ٝفك ث٦ خبي ٕفٛ ٤ٌٕت ّٜ زفثي يب ٝفك  90يب  ٣60اضؽ اق اي٠ ٕف٥٣ مؿايي ت٤ِي٦ ٝي ٤ٌؼ ٦ّ ٧ف ٣اضؽ ثفاثف اوت ثب  2ّٝفه ـ٣قا٦١  :ٕف٥٣ ٤ٌٕت ٣ خبيٖكي٠ ٧بي آٟ    

 .ثبيؽ وقي ٤ٌؼ اق اي٠ ٤ٝاؼ ٝطؽ٣ؼ ّٝفه ٤ٌؼ: ٕف٥٣ ٤ٝاؼ زفة ٣ ٌيفي٠   ،  .ٕفٛ ٤ٌٕت ٤ٕ30ٌت ّٜ زفثي ٣ يب ؼ٣ ٍبٌٌ مؿاغ٤ـي ّف٥ ثبؼاٛ قٝي٢ي ث٦ خبي 

َٝؽاـ زفثي ٣ ّبٙفي ّٝفىي ث٦ ؼٍت ثفـوي ٤ٌؼ ٣ ٤١ؿ ـ٣م٠ ّٝفىي ١جبيؽ اق ا٤١اؿ   - ّٝفه ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ت٨ي٦ ٌؽ٥ اق آـؼ وج٤ن ؼاـ ٝي ت٤ا١ؽ ؼـ والٝتي ىفؼ ثىيبـ ٤ٝثف ثبٌؽ،  - ٦ اوت،ِجطب١ خ٤ا١ي اِٚي تفي٠ ٣فؽ٥ مؿا ثفاي و٢ي٠  -

 ٟ ٣فؽ٥ ؼٍت ٤ٌؼ ٣ خ٤ٚي ّٝفه ٝيبٟ ٣فؽ٥ ٧بي مؿايي ١بٝغ٤ٚة ثبيؽ ٕفىت٦ ٤ٌؼ، ث٦ زبٌت يب ٝيب  -ّٝفه وجكيدبت ٣ ٝي٥٤ خبت ثبيؽ ث٦ خ٤ا١بٟ يبؼآ٣ـي ٤ٌؼ،   -٧يؽـ٣ل٦١ ثبٌؽ، 

 ٧ىت٢ؽ،  خ٤ا١بٌٟيف ٣ ٙج٢يبت اق اخكاي اوبوي مؿاي   -ت٤ٍيٌ ١٤ٌؽ، ( ؼوت ّٜ ؼ٣ ثبـ ؼـ ع٤ٗ ٧يت٦)خ٤ا١بٟ ثبيؽ ث٦ ّٝفه ْٝفـ ٝب٧ي   -

 ـا ثبيؽ آ٤ٝقي ؼاؼ ث٦ ٢٧ٖبٛ ٕفو٦٢ ٌؽٟ مؿا ـا ث٦ آ٧ىتٖي ثػ٤ـ١ؽ،  خ٤ا١بٟ  -

 ١٤ٌؽ، ث٨تف اوت اق ّٝفه وبيف ٤١ٌيؽ١ي ٧ب ث٦ ؼٙي٘ ٤ٝاؼ اىك٣ؼ١ي پف٧يك ٤ٌؼ، ٣ؼ٣كثبيؽ ت٤ٍيٌ ث٦ غ٤ـؼٟ آة ٣ ٌيف خ٤ا١بٟ  -اىفاؼ غب٤١اؼ٥ وقي ٢٢ّؽ ثب ٧ٜ مؿا ثػ٤ـ١ؽ،   -
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 تَصيِ ّای آهَسشی زر ّپاتيت

 B ٍCّپاتيت 

 
اٙجته٦  . آٟ ا٧ٞيت ثيً تفي يبىته٦ اوهت   ٦ّ ث٦ ١بٛ ٧بي قـؼي ٣ يفٍبٟ ؼـ ٕؿٌت٦ ٧بي ؼ٣ـ ٢ٌبغت٦ ٌؽ٥ ث٤ؼ، ؼـ ز٢ؽ ؼ٦٧ اغيف ث٦ ؼٙي٘ پيٍفىت ؼـ تٍػيُ ٣ ـا٥ ٧بي پيٍٖيفي ٣ ؼـٝبٟ ثيٞبـي ٣يف٣وي ٧پبتيت

 .٣ ٧ٞس٢ي٠ ثفغي ثيٞبـي ٧بي اـثي ٧ىت٢ؽ ٦ّ ؼـ اي٢دب ث٦ آٟ ٧ب   ١ٞي پفؼاقيٜ ١يك ٣خ٤ؼ ؼاـ١ؽ ٦ّ ١بٌي اق ّٝفه ؼاـ٧٣ب ٣ ٍٝف٣ثبت اْٙٚي( اٙت٨بة يب ٣ـٛ ّجؽ)ا٤١اؿ ؼيٖفي اق ٧پبتيت 

غ١٤فيكي، پبُ ّفؼٟ غ٤ٟ اق و٤ٞٛ ٣ ؾغيف٥ ا١هفلي ؼـ ثهؽٟ ١َهً    ّجؽ فض٤ي اوت اق ثؽٟ ٦ّ ؼـ وٞت ـاوت ثبالي ٌْٜ ٍفاـ ؼاٌت٦ ٣ ؼـ ثىيبـي اق ىقبٙيت ٧بي ضيبتي ثؽٟ ٝب٢١ؽ ـ٣يبـ٣يي ثب في١٤ت ٧ب، ت٤ٍو 

 .ي ز٤ٟ وفعبٟ ٣ ويف٣ق٧پبتيت ثب ٌؽت ٧بي ٝػتٚو ؼيؽ٥ ٝي ٤ٌؼ، اق ث٨ج٤ؼي ّبٝ٘ ٕفىت٦ تب ١بٍ٘ ث٤ؼٟ ٧ٞيٍٖي ٣ ضتي ٝفٓ ثفً آوب ٣ يب اثتالء ث٦ ف٤اـْ ٢ٍّؽ٥ ٧ب. ي ثبقي ٝي ٢ّؽ٨ٝٞ

 ١ٍب٦١ ٧ب، ٦١٤ٕ ٧ب، ٦ٞ٧ ٕيف ٢ٌبوي 

 .اٝب اي٠ اىفاؼ ٝي ت٤ا٢١ؽ ٣يف٣ن ثيٞبـي ـا ث٦ ؼيٖفاٟ ا١تَبٗ ؼ٢٧ؽ. ٦ ثبٙي٢ي ١ؽاـؼاثتالء ث٦ ٧پبتيت ٕب٥ ت٨٢ب آ٤ٙؼٕي ث٦ ٣يف٣ن ث٤ؼ٥ ٣ ٧يس٦١٤ٖ ١ٍب١

قـؼي قـؼي ؼزهبـ ٝهي ٌه٤ؼ، ؼـ پ٤وهت ٣ زٍهٜ ٧هب ايه٠         ؼـ اي٠ ضبٙت ثيٞبـ ثب ١ٍب٦١ ٧بيي ز٤ٟ تت، فالئٜ ٌجي٦ وفٝب غ٤ـؼٕي، ثي اٌت٨بيي، ت٤٨ؿ، اوتيفاك، ؼـؼ ٌْٜ، ؼـؼ ٝيبِ٘ ٣ اؼـاـ تيف٥ ث٦ :٧پبتيت ضبؼ

ٝه٤اـؼ ٝهك٠ٝ ٝهي    % 10تب  ٣Cٙي ؼـ ٦١٤ٕ % B ،1ؼـ ٦١٤ٕ . )ٝب٥ غ٤ٟ اق ٣يف٣ن پبُ ٝي ٤ٌؼ ٣ٙي ؼـ ثفغي ٤ٝاـؼ، ثيٞبـي ٝك٠ٝ ٝي ٕفؼؼ 6اي٠ ثيٞبـي ؼـ ثيً تف ٤ٝاـؼ غ٤ؼث٦ غ٤ؼ ث٨ج٤ؼ يبىت٦ ٣ عي . ثبـقتف اوت

 (  ١٤ٌؽ

ث٦ ١ؽـت قـؼي غييو يب غبـي ؼـ ثيٞهبـاٟ ٣خه٤ؼ ؼاٌهت٦ ٣ تٍهػيُ آٟ     . وبيي ّجؽ ٣ وفعبٟ ٠ْٞٝ اوت اق ف٤اـْ پيٍفىت ثيٞبـي ثب٢ٌؽ١بـ. ٌبيـ تفي٠ ١ٍب٦١، ضقو ٣ غىتٖي ع٤ال١ي اوت :٧پبتيت ٝك٠ٝ

 .ت٨٢ب ثب آقٝبيً غ٤ٟ ٠ْٞٝ اوت

 . اق ـا٥ ا١تَبٗ غ٤ٟ ٣ تٞبن خ٢ىي ٣D ٧B ،Cپبتيت اق ـا٥ آة ٣ مؿا ٢ٝتَ٘ ٍٕت٦ ٣ ٦١٤ٕ ٧بي  E ٣ ٦١٤ٕA ٧بي 

ؼـ اي٠ خك٥٣ ثيً تهف ثه٦ ١٤ٕه٦    . اق ـا٥ ا١تَبٗ غ٤ٟ ٣ تٞبن خ٢ىي ٣D B ،Cاق ـا٥ آة ٣ مؿا ٢ٝتَ٘ ٍٕت٦ ٣ ٦١٤ٕ ٧بي  E ٣ ٦١٤ٕA ٧بي . ٧ٜ ا٤٢ّٟ ّبٝالً ٢ٌبغت٦ ٌؽ٥ ا١ؽ Eتب  ٦١٤ٕA ٧بي  :ٚو ٧پبتيت٦١٤ٕ ٧بي ٝػت

 Bاوت ، اق آ١دب ٦ّ تَفيجبً ٤ٞ٧اـ٥ ٧ٞفا٥ ثب ٧پبتيت  ٣C  ١Bيك، إفز٦ ـا٥ ا١تَبٗ آٟ ٌجي٦  ٧Dپبتيت . غ٤ا٧يٜ پفؼاغت ٦ّ ثفاي ٝب اق ١ؾف ا٧ٞيت ؼـ پيٍٖيفي، ؼـٝبٟ ٣ ثبـ ثيٞبـي ا٤ٙ٣يت ثيً تفي ؼاـ١ؽ ٣C ٧Bبي 

 . ؼيؽ٥ ٌؽ٥ ٣ ٌي٤ؿ ّٜ تفي ؼاـؼ، ١يبق ث٦ ثطث خؽإب٦١ ١ؽاـؼ

٣ ؼـ اىهفاؼ ٝىه٠   % 1ٝيكاٟ ٢ٍّؽٕي آٟ . ثفآ٣ـؼ ٝي ٤ٌؼ% 3ٝفؼٛ خ٨بٟ ث٦ ٌْ٘ ١بٍ٘ ٝك٠ٝ ٣خ٤ؼ ؼاـؼ ٦ّ اي٠ ـٍٜ ؼـ ايفاٟ % 5ب ٦١٤ٕ ثيٞبـي اوت ٦ّ ثب ٣اّى٠ ٍبث٘ پيٍٖيفي ٝي ثبٌؽ، ؼـ ١كؼيِ ث٦ ت٨٢ B)٧پبتيت

ٝيٚيه٤ٟ   2تقؽاؼ ١بٍٚي٠ ثؽ٣ٟ فالٝت ثيٞبـي ؼـ ايفاٟ ضؽ٣ؼ . ٝقفْ اي٠ ثيٞبـي ٍفاـ ؼاـ١ؽ، ث٦ ١ؽـت ٣اّىي٦٢ ١ٍؽ٥ ا١ؽ وبٗ ٣ ّىب١ي ٦ّ ث٦ ؼالي٘ ٌنٚي ؼـ 11غ٤ٌجػتب٦١ ؼـ ٤ٍّـ ٝب اىفاؼ قيف . غغف١بُ تف اوت

 . نيف اوتٝب٥ ٝت ٧6يت٦ تب  6ثي٠ ( ىب٦ِٚ قٝب١ي ثي٠ ٣ـ٣ؼ في١٤ت ث٦ ثؽٟ تب ؽ٤٨ـ فالئٜ)ؼ٣ـ٥ پ٨٢ب١ي ثيٞبـي .٧كاـ ١يف تػٞي٠ قؼ٥ ٝي ١٤ٌؽ ١300يف ٣ تقؽاؼ ثيٞبـاٟ ضؽ٣ؼ 

اق % 10. تقؽاؼ ثيً تفي ث٦ ىبق ٝك٠ٝ ثيٞبـي ٝي ـ١٣ؽ ٣ پبوع ث٦ ؼـٝبٟ ثؽتفي ١يك ؼاـؼ ١Bىجت ث٦ ٧پبتيت . اوت ٤ٝCاـؼ ١بٌي اق ٣يف٣ن ٧پبتيت % 90اثتالء ث٦ ٧پبتيت په اق تكـيٌ غ٤ٟ ؼـ  C)٧پبتيت
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ثيً تف ٝجتاليبٟ اق ١ؾف ؽب٧في وبٜٙ ث٤ؼ٥ ٣ ث٦ ٧ٞي٠ ؼٙي٘، پيٍٖيفي ١ًَ ثىيبـ ٨ٝٞي ؼـ ٕىتفي ١يبىت٠ . ٝي ١٤ٌؽ( ويف٣ق)ؼزبـ ١بـوبيي ّجؽ %  20، ٝك٠ٝ ٌؽ٥ ٣ ؼـ ٨١بيت Cٝجتاليبٟ ث٦ ٣يف٣ن ٧پبتيت

 . ثيٞبـي ؼاـؼ

 ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ٣ پيٍٖيفي   

ف٤ٞٝبً اق ـا٥ غ٤ٟ ٢ٝتَ٘ ٕفؼيؽ٥ اٝب اق اق عفيٌ وبيف ٝبيقبت ثؽٟ ١يك ٝي ت٤ا١ؽ ا١تَبٗ يبثؽ  ٣B  ٧Cپبتيت . اق ـا٥ غ٤ٟ ٣ ٝبيقبت ثؽٟ، اق ٝبؼـ ث٦ ٤١قاؼ ٣ ثب تٞبن خ٢ىي ٢ٝتَ٘ ٝي ١٤ٌؽ ٣D ٧B ،Cپبتيت ٧بي  

اوتيبؼ٥ اق وف١ٔ ٍٝتفُ ؼـ ٝقتبؼاٟ ثىيبـ . ف تيل ٣ ٝى٤اُ ٝي ت٤ا٢١ؽ ٣يف٣ن ٧پبتيت ـا ث٦ ىفؼ ؼيٖفي ا١تَبٗ ؼ٢٧ؽ٧ٞس٢ي٠ ثفيؽٕي، غفاي ٣ اوتيبؼ٥ اق ٣وبي٘ ٌػّي يْؽيٖف ١ؾي......(. اؼـاـ، اٌِ، ثكاً ٣ )

 .غغف١بُ اوت

يْىبٟ  ٣B  C ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ٧پبتيت . ي١٤ت ٕفؼؼ، ؼ١ؽا١پكٌْي، عت و٤ق١ي ٣ ضدبٝت ٣ ز٦ ؼـ آـايٍٖب٥ ٝي ت٤ا١ؽ ٢ٝدف ث٦ ا١تَبٗ ف(تبت٤)٧ف ٦١٤ٕ اوتيبؼ٥ اق تيل يب و٤قٟ ٧بي ميف اوتفي٘ ز٦ ؼـ غب٤ْٙثي 

 .٤ٝاـؼ ايدبؼ اي٢ٞي ٝي ٢ّؽ% ٣95 ؼـ ( ٝب٥ ٤١6ثت ؼـ ع٤ٗ  3)٣اّى٠ ٣خ٤ؼ ؼاـؼ ٦ّ ث٦ ّٚي٦ ٤١قاؼاٟ ٣ اىفاؼي ٦ّ ٍٝبم٘ پف غغف ؼاـ١ؽ ١ؾيف ّبؼـ ؼـٝب١ي، تكـيٌ ٌؽ٥  Bاوت اٝب غ٤ٌجػتب٦١ فٚي٦ ٧پبتيت 

        پف٧يك اق ـىتبـ٧بي خ٢ىي ٝػبعف٥ آٝيك ث٦ ف٤٢اٟ ٝثبٗ اـتجبط خ٢ىي غبـج اق اقؼ٣اج، ثب اىفاؼي ٦ّ ث٦ ؼـوتي . ١يك ٧پبتيت ٝي ت٤ا١ؽ ٢ٝتَ٘ ٤ٌؼ( اوتيبؼ٥ ١ْفؼٟ اق ّب١ؽ٣ٛ)٥ اق عفيٌ تٞبن خ٢ىي ضيبؽت ١ٍؽ

غ٤ؼث٦ غ٤ؼ ث٨ج٤ؼ ٝي  Bإفز٦ ثيً تف ثيٞبـاٟ ث٦ ٣يم٥ ؼـ ٧پبتيت . ثتالء ث٦ اي٠ ثيٞبـي ثىيبـ ٤ٝثف١ؽ١ٞي ٢ٌبويٜ، ثب ٝقتبؼاٟ تكـيَي ٣ ٧ٞس٢ي٠ اىفاؼي ٦ّ ز٢ؽ ٌفيِ خ٢ىي ؼاـ١ؽ، ٧ٖٞي ؼـ پيٍٖيفي اق ا

٢ٚؽ ٝؽت ٧پبتيت ٝك٠ٝ ث٤ؼ٥ ٣ اثتالء ث٦ وفعبٟ ّجؽ ١يك ٕب٥ اق ف٤اـْ ث%(. 20)٣ اق آٟ ٝيبٟ ٕف٧٣ي ؼـ ٨١بيت ؼزبـ ويف٣ق ّجؽ ٝي ١٤ٌؽ ( Cؼـ ٧پبتيت % 10)يبث٢ؽ، اٝب ؼـِؽ ثباليي ١يك ؼزبـ ٧پبتيت ٝك٠ٝ ٌؽ٥ 

 .٧پبتيت ضبؼ ضتي ث٦ ٦١٤ٕ اي ثفً آوب ٝي ت٤ا١ؽ ؼـ ٝؽت ٤ّتب٧ي ثيٞبـ ـا ث٦ ّبٛ ٝفٓ ٍّؽ

 .٣ غ١٤فيكي ٤ٕاـٌي ١بٌي اق اىكايً ىٍبـ ٣ـيؽ پ٤ـت اق ؼيٖف ف٤اـْ ٧پبتيت ٝك٠ٝ ٧ىت٢ؽ( آة آ٣ـؼٟ ٌْٜ)امٞبي ّجؽي، ١بـوبيي ّٚي٤ي، آويت 

إف ـغؽاؼي ثبفث ١ٖفا١ي ٌٞب اق اثتالء ث٦ ٧پبتيت ٍٕت٦ اوت، ٝفاخق٦ ى٤ـي ٌٞب ث٦ پكٌِ اي٠ اْٝبٟ  .ضبؼ ٣ ٝك٠ٝ ٝتيب٣ت ث٤ؼ٥ ٣ ٝفاخق٦ ث٦ پكٌِ ٣ اؼا٦ٝ ؼـٝبٟ قيف ١ؾف ا٣ ضف٣ـي اوت ؼـٝبٟ ثيٞبـاٟ ؼـ ىبق

پبتيت ث٦ ّبـ ٝي ـ١٣ؽ ثيً تف ثفاي ٝفض٦ٚ ىبق ٝك٠ٝ ثيٞبـي ّبـثفؼ ؼاٌت٦ ٣ ؼـ ىبق ضبؼ ثىت٦ ث٦ ١ٍب٦١ ٧بيي ٦ّ ؼاـ٧٣بيي ٦ّ ؼـ ؼـٝبٟ ٧. ٝي ؼ٧ؽ ٦ّ غغف ٝجتال ٌؽٟ ث٦ ٧پبتيت ـا تب ضؽ قيبؼي ّب٧ً يبثؽ   ـا 

 . ثيٞبـ اق غ٤ؼ ثف٣ق ٝي ؼ٧ؽ، ٤١ؿ ؼـٝبٟ ضٞبيتي ث٤ؼ٥ ٣ ؼاـ٣ي ٍغقي ثفاي ٢ّتفٗ ىبق ضبؼ ثيٞبـي ٣خ٤ؼ ١ؽاـؼ
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 ًىات آهَصضی دسآسن

 تیواسیاتی

خْت ٍاوىيٌبويَى ، ؼـ وٌيي هؽـوِ ثِ ٌّگبم تىويل ٌٌبوٌبهِ والهت  ثؽیي َِـت وِ ؼـ وي یه وبلگي ؼـ هفاخقِ ثِ غبًِ ثْؽاٌت. ایي ثفًبهِ ثف اوبن ثيوبـیبثي ففِت علجبًِ اوتٌٌبوبیي ثيوبـاى ؼـ 

 .وبلگي ؼـ قهبى اـقیبثي ؼٍـُ اي فٍبـ غَى ٍ لٌؽ غَى ایي ثفـوي اًدبم هي ٌَؼ30ؼاًً آهَق ٍ ؼـ وي 

 :هشالثت تیواساى گیشی ٍپی

په اق . پيگيفي ٍ هفالجت ثيوبـاى هجتال ثِ آون ثف ضىت وغص وٌتفل ثيوبـي هتفبٍت اوت. ثَْـق اًدبم هي ٌَؼ/اگف ففؼ هجتال ثِ ثيوبـي آون اوت، آهَقي ٍ پيگيفي ثيوبـ تَوظ هفالت والهت

وبـٌٌبن هفالت / زٌبًسِ وغص وٌتفل ثيوبـي وبهل ثبٌؽ ثيوبـ هبّبًِ تَوظ ثَْـق. ثيوبـي ـا تقييي هي وٌؽ ٌفٍؿ ؼـهبى تَوظ پكٌه، ؼٍ هبُ ثقؽ ؼـ ٍیكیت هدؽؼ ، پكٌه وغص وٌتفل

ت هي ٌَؼ تب وبـٌٌبن هفالت والهت پيگيفي ٍ هفالج/ ؼـ هَاـؼ آون وٌتفل ًٍؽُ یب وٌتفل ًىجي، ثيوبـ ّف ؼٍ ّفتِ یىجبـ تَوظ ثَْـق. والهت ٍ ّف ؼٍ هبُ یىجبـ تَوظ پكٌه هفالجت هي گفؼؼ

 . وبـٌٌبن هفالت والهت ٍ ّف ؼٍ هبُ یىجبـ تَوظ پكٌه اؼاهِ هي یبثؽ/ قهبًي وِ ثِ وغص وٌتفل وبهل ثفوؽ ٍ په اق آى پيگيفي ٍ هفالجت ثيوبـ هبّبًِ تَوظ ثَْـق

 :پیطگیشی دس آسن 

م اوت آهَقي ّبي القم ؼـ غََّ ٌٌبغت فَاهل غغف ایدبؼ وٌٌؽُ ثيوبـي آون وِ هَخت ثفٍق ٍ یب تٍؽیؽ فالین ثيوبـي یىي اق هْن تفیي اَِل اٍليِ وٌتفل آون اًدبم الؽاهبت پيٍگيفاًِ اوت، ثٌبثف ایي الق

ل ضىبويت قاي ضيَاًبت هبًٌؽ پف، پٍن ٍ ّيفُ هَخَؼ ؼـ گفؼ ٍ غبن غبًِ، فَاه: هْن تفیي فَاهل غغف ثيوبـي آون فجبـتٌؽ اق. هي ًٌَؽ ٍ ـاّْبي پيٍگيفي ٍ وٌتفل ایي فَاهل ثِ ثيوبـ ٍ غبًَاؼُ ٍي ؼاؼُ ٌَؼ

ثبیؽ ثِ ثيوبـاى تَِيِ . في ٍ ٌَیٌؽُ ّب، گفؼُ ّبي گيبّبى ٍ لبـذ ّبهَي ضيَاًبت غبًگي، ؼٍؼ ويگبـ ٍ وبیف ؼغبًيبت، ؼٍؼ ٍ ثػبـات ٌيويبیي هَخَؼ ؼـ هطيظ وبـ، آلَؼگي َّا، ثَّبي تٌؽ ًؾيف ثَي فغف ٍ اوپ

غل هٌبقل، اق اوتفبؼُ اق وَغت ّبي اـ گففتي ؼـ هقفْ ؼٍؼ ويگبـ وبیف اففاؼ غَؼؼاـي ًوبیٌؽ ٍ ثِ ٌّگبم آلَؼگي َّا اق هٌكل غبـج ًًٍَؽ ٍ خْت خلَگيفي اق آلَؼگي َّاي ؼاٌَؼوِ اق هّفف ؼغبًيبت ٍ یب لف

ّوسٌيي ثبیؽ ؼـ .  وبًّ ؼٌّؽ% 50ًوَؼُ ٍ وغص ـعَثت  فضبي هٌكل یب هطل وبـ ـا ثِ ووتف اق  اق ًگْؽاـي ضيَاًبت غبًگي ؼـ هطيظ ؼاغل هٌكل غَؼؼاـي. ثيَلَلیه هثل زَة، فضَالت ٍ قثبلِ اختٌبة ًوبیٌؽ

 . هَـؼ فالئن ٍّؽاـ ؼٌّؽُ ثفٍق ضوالت آون ٍ ًطَُ ثفغَـؼ ٍ الؽاهبت اٍليِ ؼـ َِـت ثفٍق ضوالت ثِ ثيوبـ ٍ اعفافيبى ٍي آهَقي ؼاؼُ ٌَؼ
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 ٍسایل ووه دسهاًی ٍ تىٌیه ّای استٌطالی

 Metered dose( MID)، افٍبًِ یب (spacer)ِ هػََّ َخِ ثِ ایي وِ یىي اق هْن تفیي فلل فؽم وٌتفل ثيوبـي اوتفبؼُ ًبؼـوت اق ؼاـٍ هي ثبٌؽ، اوتفبؼُ ِطيص اق ٍوبیل ووه ؼـهبًي ٌبهل هطفؾثب ت

inhaler  ؼوتگبّْبي اوتٌٍبلي پَؼـ غٍه ٍ(DPI )Dry Powder Inhaler ثَْـق ًطَُ اوتفبؼُ ِطيص اق ایي ٍوبیل ـا ثِ عَـ فوَهي ثِ ثيوبـ آهَقي ؼّؽ/اوت هفالت والهت ثىيبـ هْن ثَؼُ ٍ القم. 

 (Monitoring)پایص تیواسی 

ؼـ پبیً ثيوبـي . ضولِ آون ـا پيً ثيٌي هي ًوبیؽؼـ هَاـؼي ٍلَؿ یىي اق هْن تفیي ـاّْبي وٌتفل ثيوبـي آون اوتفبؼُ اق اثكاـ پبیً ثيوبـي اوت وِ هَخت آگبّي ثيوبـ اق ٍضقيت وٌتفل ثيوبـي ٌؽُ ٍ ضتي 

یىي ؼیگف اق اًَاؿ ایي پفوٌٍبهِ ّب . وبل ٍ ثبالتف هَـؼ اوتفبؼُ لفاـ هيگيفؼ 12اوت وِ ثفاي اففاؼ ( ACT)آون هي تَاى اق پفوٌٍبهِ ّبي وٌدً ويفيت قًؽگي اوتفبؼُ وفؼ، یىي اق هقفٍفتفیي پفوٌٍبهِ ّب 

(C-ACT ) ى خفیبى یىي ؼیگف اق اثكاـّبي هْوي وِ ؼـ پبیً ثيوبـي آون هَـؼ اوتفبؼُ لفاـ هي گيفؼ ؼوتگبُ ًفه وٌح پيه فلَهتف اوت ایي ٍويلِ ضؽاوثف هيكا. وبل هي تَاى اوتفبؼُ وفؼ 4-5ثفاي وَؼوبى

لَهتف یب ًفه وٌح ثفاي تٍػيُ ثيوبـي، تقييي ٌؽت ثيوبـي، پبیً ثيوبـاى لجل ٍ ثقؽ اق ؼـهبى پيه ف( Peak Expiratory Flow: PEF). َّایي ـا وِ ثب لؽـت هي تَاى اق ـیِ ّب غبـج وبغت اًؽاقُ هي گيفؼ

ؼـ اثتؽاي ٍ ًيك  ثيي ِجص ٍ فّف ـا ًٍبى هي ؼّؽ( ؼـِؽ 20ثيً اق ) PEF افكایً ًَوبى اق ؼٍ تب وِ ـٍق لجل اق  ثفٍق ضولِ آون ، ًفه وٌح  فلت آًىِِ ث. ٍ ثِ غََّ پيً ثيٌي ٍلَؿ ضوالت آون وبـثفؼ ؼاـؼ

 .ؽاوتفبؼُ وٌٌ وبل هي تَاًٌؽ ثِ ٌىل هغوئي اق ًفه وٌح 4 وَؼوبى ثبالي. ثِ تٍػيُ ضولِ آون ؼـهفاضل اثتؽایي ووه وٌؽ ي تَاًؽه وبًّ هي یبثؽ، ًفه وٌح ي َّاثبقؼهضولِ آون، ضؽاوثف خفیبى 
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 3عالهت زّاى ٍ زًساى آهَسػ

 :ـا اق ٘ٝف والٔز ؼٞبٖ ٚ ؼ٘ؽاٖ ثٝ ٌفش قيف ثفـوي وٙيؽ 

 3رٍػ هعايٌِ

ـا  فا٢ لٜٛ فٕبي ؼٞبٌٖٛ٘ؽٜ ـا ـٚي يه ِٙؽِي ثٍٙب٘يؽ ٚ ؼـ ضبِي وٝ خّٛي اٚ ايىشبؼٜ ايؽ اق اٚ ثػٛاٞيؽ وٝ ؼٞبٖ غٛؼ ـا وبٔالً ثبق وٙؽ سب ثب اوشفبؼٜ اق ز ١ٔبيٙٝ. ؼوز ٞبيشبٖ ـا ثب آة ٚ ِبثٖٛ ثٍٛييؽ     

وٙٛش ؼ٘ؽا٘ي ثٝ وٕز ؼيٍف فه، ١ٔبيٙٝ ـا اؼأٝ  ؼاؼٜ ٚ ثفاي ايٙىٝ ِثٝ ٚ ٕٞٝ وٙٛش ؼ٘ؽاٖ ٞب ـا ثشٛا٘يؽ ثٝ غٛثي ١ٔبيٙٝ وٙيؽ، ثبيىشي اق يه ٘فف فه ثبال ٌفٚٞ ٚ ثٝ ٘ٛـ ٔٙٝٓ ثب ثفـوي وّيٝ .     ـٌٚٗ وٙيؽ

زٛة  وٙص قثب٘ي ؼ٘ؽاٖ ٞبي فه دبييٗ، ثبيؽ قثبٖ ٚ ثفاي ١ٔبيٙٝ ِثٝ ٚ وٙص ِجي ؼ٘ؽاٖ ٞبي فه ثبال ٚ دبييٗ، القْ اوز ِت ٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب ـا ثب ثفاي ١ٔبيٙٝ ِثٝ ٚ.وذه ثٝ ٕٞيٗ سفسيت ثفاي فه دبييٗ ٠ُٕ ٕ٘بييؽ

 .بْ وٙٛش آٖ ـا ثٝ ؼلز ٍ٘بٜ وٙيؽقثبٖ اق وٙص ِثٝ ؼٚـ ٕ٘بييؽ     ثفاي ١ٔبيٙٝ قثبٖ، ٘ٛن آٖ ـا ثب ٌبق سٕيك ٌففشٝ ٚ ثٝ وٕز غبـج اق ؼٞبٖ ي١ٙي ثٝ ٘فف غٛؼ ثىٍيؽ ٚ سٕ

وفؼ، ٌفْ يب ٚ يب غٛـؼٖ غؿا يب ٌ٘ٛيؽ٘ي ٞبي ؼ٘ؽاٖ ٞب ـٚي ٞٓ  ؼـ ِٛـر دبوع غيف ٔدؽؼاً وؤاَ وٙيؽ وٝ ؼـ ِٛـر فٍبـ ؼاؼٖاضىبن ؼـؼ ٝي ٢ّؽ ؼـ ؼ٘ؽاٖ يب ِثٝ  اق  وؤاَ وٙيؽ وٝ آيب ؼـ ضبَ ضبٔف: ؼـؼ

دبوع ثّي ثٝ ٞفيه اق ٔٛاـؼ فٛق ؼـؼ ٞبي ٌؽيؽ، ٔؽاْٚ ٚ غٛؼ ثٝ غٛؼ ؼـ ؼ٘ؽاٖ فمٗ ؼـ ٍٞٙبْ ٌت ؼاـؼ  ؼـ ِٛـر دبوع غيف ٔدؽؼاً وؤاَ وٙيؽ آيب ؼ٘ؽاٖ ٔي وٙؽٌيفيٗ يب سفي، اضىبن ٘بـاضشي ٚ ؼـؼ ؼـ 

  .يه ٠الٔز اسالق ٔي ٌفؼؼ

 .ـا ا١دبٛ ؼ٧يؽ ٖ افشبؼٖ ؼ٘ؽاٖ اق ؼٞبٖ الؽاْ القْثف اوبن ـإٞٙبي الؽاْ ديً اق اـخبٞ ؼـ ٔٛـؼ ثيفٚؼـ اي٠ ضبٙت : ثيف٣ٟ اىتبؼٟ ؼ١ؽاٟ اق ؼ٧بٟ

 .ؼـ قٔبٖ ٌبق قؼٖ ثٝ ويت ٚ يب ٔىٛان قؼٖ ؼ٘ؽاٖ ٞب ؼزبـ غٛ٘فيكي اق ِثٝ ٔي ٌٛؼ يه ٍ٘ب٘ٝ ٔطىٛة ٔي ٌٛؼ  زٙب٘سٝ: غ١٤فيكي اق ٙث٦

سٙفه ثؽ ِجطٍبٞي وٝ ضيٗ ثيؽاـ ٌؽٖ اق غٛاة سدفثٝ ٔي  ؼلز وٙيؽ. يب ويٍبـ وٍيؽٖ اوز اٌشجبٜ ٌٛؼ( فٔثُ وي)ثٛي ثؽ سٙفه ٘جبيؽ ثب ثٛي آقاـ ؼٞٙؽٜ قٚؼٌؿـي وٝ ٘بٌي اق غٛـؼٖ غؿا :  ث٤ي ثؽ ؼ٧بٟ

ٚ غٛؼ ثٝ غٛؼ ده اق ِفف ِجطب٘ٝ ٚ يب اوشفبؼٜ اق ٔىٛان ٚ ٘ع ؼ٘ؽاٖ ثف٘فف ٔي ٌٛؼ ثٙبثفايٗ زٙب٘سٝ ففؼ ثٝ ِٛـر ؼائٓ ؼزبـ ثٛي ثؽ  ، ٘بٌي اق وبًٞ خفيبٖ ثكاق ٚ افكايً سػٕيف ضيٗ ٌت ثٛؼٌٜٛؼ

 . يه ٍ٘ب٘ٝ ٠ٙٛاٖ ٔي ٌفؼؼؼٞبٖ ٚ سٙفه ٔي ثبٌؽ 

، وؤاَ وٙيؽ دبوع ثّي ثٝ ٞف يه اق ٔٛاـؼ فٛق يه ٍ٘ب٘ٝ (ؼ٘ؽاٖ لفٚزٝ)ٝ، فٍبـ ؼاؼٖ ؼ٘ؽاٖ ٞب ـٚي ٞٓ ؼـ ٔٛـؼ ٌبق ٌففشٗ ِت، لفاـٌففشٗ قثبٖ ثيٗ ؼ٘ؽاٖ ٞب، خٛيؽٖ ٘بغٗ، خٛيؽٖ ٌٛ٘ :٠بؼار غّٗ ؼٞب٘ي

 .ٔطىٛة ٔي ٌٛؼ

ا٘ي ثٝ وٕز ؼيٍف فه، ١ٔبيٙٝ ـا اؼأٝ  ؼاؼٜ ٚ وٙٛش ؼ٘ؽثفاي ايٙىٝ ِثٝ ٚ ٕٞٝ وٙٛش ؼ٘ؽاٖ ٞب ـا ثشٛا٘يؽ ثٝ غٛثي ١ٔبيٙٝ وٙيؽ، ثبيىشي اق يه ٘فف فه ثبال ٌفٚٞ ٚ ثٝ ٘ٛـ ٔٙٝٓ ثب ثفـوي وّيٝ  : ٌْىتٖي ؼ١ؽاٟ

 ..ٍٔبٞؽٜ ٌىىشٍي ؼ٘ؽاٖ يه ٍ٘ب٘ٝ ِطبٚ ٔي ٌفؼؼ. وذه ثٝ ٕٞيٗ سفسيت ثفاي فه دبييٗ ٠ُٕ ٕ٘بييؽ

ؼليمبً ( ٔطُ ٞبي ٌبيٟ دٛويؽٌي ؼ٘ؽاٖ)ُ اسّبَ ِثٝ ثٝ ؼ٘ؽاٖ ٕٞٝ وٙٛش ٔػشّف ؼ٘ؽاٖ ـا ؼـ سه سه ؼ٘ؽاٖ ٞب ثٛيمٜ وٙٛش ثيٗ ؼ٘ؽا٘ي، ٌيبـ ٞبي وٙص خٛ٘ؽٜ ٚ ٔط :تنييف ـ١ٔ ؼ١ؽاٟ ث٦ ويب٥ يب ٥٤٨ٍ اي

 .، يِ فالٝت ٝطى٤ة ٝي ٕفؼؼاي يب ويبٜ ـً٘ ٌففشٝ سب وٛـاظ ٌؽٌي ؼ٘ؽاٖ ـا ٍٔبٞؽٜ ٔي وٙيؽزٙب٘سٝ يه دالن ٔيىفٚثي، خفْ، دٛويؽٌي ؼ٘ؽاٖ اق يه ِه وٛزه لٟٜٛ. ٍٔبٞؽٜ ٚ ١ٔبيٙٝ وٙيؽ

ؼـ ثفغي اففاؼ وٝ ؼاـاي  ؼلز وٙيؽ .آٖ ـا يه ٠الٔز ِطبٚ وٙيؽاوت  ِىٝ ٞبي لٟٜٛ اي ـً٘ٞبي وبٔالً سيك زىجيؽٜ ثٝ ؼ٘ؽاٖ اوز ٚ يب ؼاـاي ١ٔبيٙٝ فبلؽ ـً٘ ِٛـسي ٚ يب  ِجٝزٙب٘سٝ ِثٝ ؼـ ٍٞٙبْ : ِثٝ ثيٕبـ

 .دٛوز سيفٜ اي ٞىشٙؽ، ٚخٛؼ ِىٝ ٞبي لٟٜٛ اي ـً٘ ـٚي ِثٝ آٟ٘ب ؼاَ ثف ثيٕبـي ِثٝ ٕ٘ي ثبٌؽ

 .ٌٛؼاي سجؽيُ ٌؽٜ وٝ خفْ ؼ٘ؽاٖ ٘بٔيؽٜ ٔياي وػز ثٝ ـً٘ قـؼ يب لٟٜٛاٌف دالن ٔيىفٚثي ٔؽر ٘ٛال٘ي ـٚي ؼ٘ؽاٖ ثبلي ثٕب٘ؽ ٚ سٛوٗ ٔىٛان ٚ ٘ع ؼ٘ؽاٖ اق وٙص ؼ٘ؽاٖ ٞب سٕيك ٍ٘فؼؼ ثٝ اليٝ :خفْ ؼ٘ؽاٖ
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 . سا یه ػالهت تِ حساب آٍسیذ دبـٜ ٌؽٖ  ٘ع ؼ٘ؽاٖ ؼـ ٍٞٙبْ اوشفبؼٜ اق آٍٖٔبٞؽٜ سغييف ـً٘ ؼـ ٔيٙبي ؼ٘ؽاٖ يب وٛـاظ ٌؽٖ ؼ٘ؽاٖ ٚ  يب ؼـيبفز دبوع ثّي ؼـ غَّٛ  ؼـ ِٛـر :پ٤ويؽٕي ؼ١ؽاٟ

ثٝ ؼلز ١ٔبيٙٝ وٙيؽ زٙب٘سٝ سٛـْ، قغٓ ٚ يب ٞف زيك غيف٘جي١ي ؼيٍف ٚخٛؼ ؼاـؼ، آٖ ـا يه ٞب ـا ٞب ٚ ِت، وبْ، ؼاغُ ٌٛ٘ٝ(قيف قثبٖ)سٕبْ لىٕز ٞبي ِثٝ، وف ؼٞبٖ : قغٓ يب ٔٛاـؼ غيف ٘جي١ي ؼـ ؼاغُ ؼٞبٖ

 .٠الٔز ٠ٙٛاٖ وٙيؽ

 تَصيِ ّای آهَسشی 

 ًحَُ اعتفازُ اس هغَان ٍ ذويز زًساى

آِٛؼٜ ٞىز ؼ٘ؽاٖ ٞب  ؼاـؼ قيفا ؼـ ثىيبـي اق ٔٛالٟ ففؼ ؼـ وب٠بر دبيب٘ي ٌت وٝ غىشٝ ٚ غٛاةايٗ ٘ىشٝ إٞيز قيبؼي . ا٘ؽ وٕشف غٛاٞؽ ثٛؼٞب ثٝ وٙٛش ؼ٘ؽا٘ي وٝ ثب ٔىٛان سٕيك ٌؽٜ أىبٖ زىجيؽٖ ٔيىفٚة

 وٙؽ، ؼـ ضبِي وٝ ثٟشف اوز ؼ٘ؽاٖ ٞب ـا ده اق ِفف ٠ٚؽٜ غؿايي اِّي ٔىٛان وٙٙؽ، ـا ٔىٛان ٔي

 :ٞب اِكأي اوزف ضبَ ؼـ ؼٚ قٔبٖ ٔىٛان وفؼٖ ؼ٘ؽاِٖٚي ؼـ ٞ. ٞب ٔىٛان قؼٜ ٌٛ٘ؽاَ آٖ اوز وٝ ث١ؽ اق ٞف ثبـ ّٔفف ٔٛاؼ غؿايي ؼ٘ؽاٖايؽٜ

 .ٌٛ٘ؽيبثؽ ٚ ؼ٘ؽاٖ ٞب ٔىش١ؽ دٛويؽٌي ٔيٌت لجُ اق غٛاة ثٝ ؼِيُ ايٙىٝ ؼـ قٔبٖ غٛاة، خفيبٖ ثكاق ٚ ضفوبر قثبٖ ٚ ٌٛ٘ٝ خٟز سٕيك وفؼٖ ٔطيٗ ؼٞبٖ وبًٞ ٔي-1

 ِجص لجُ ٚ يب ث١ؽ اق ِجطب٘ٝ -2

 هشرصات يه هغَان ذَب

 .ٌفؼؼِؿا اوشفبؼٜ اق ٔىٛان ثب خٙه ٔٛٞبي وػز ثٝ ٞير ٚخٝ سِٛيٝ ٕ٘ي. بي ٔىٛان اق خٙه ٘بيّٖٛ ٘فْ ٚ وف ٔٛٞبي آٖ ٌفؼ ثبٌؽٔٛٞ: خٙه •

وٙؽ وٝ ؼـ ايٗ ِٛـر ضشٕبً ً٘ ٔٛٞبي آٖ سغييف ٔيٌٛؼ يب ـزٖٛ ٔٛٞبي آٖ غٕيؽٜ ٚ ٘بٔٙٝٓ ٔي. ٔبٜ اق يه ٔىٛان اوشفبؼٜ ٕ٘ٛؼ 4اِي  3سٛاٖ ثيً اق ١ٕٔٛالً ٕ٘ي. ٔٛٞبي ٔىٛان ٔٙٝٓ ٚ ٔفست ثبٌؽ: ويفيز •

 .ق٘ؽزٙب٘سٝ ده اق ٔؽر وٛسبٞي ٌىُ ٔٛٞبي ٔىٛان سغييف وٙؽ ٍ٘ب٘ٝ ايٗ اوز وٝ ففؼ ٘بؼـوز ٚ غٍٗ ٔىٛان ٔي. ٔىٛان ـا ثبيؽ س١ٛيٓ ٕ٘ٛؼ

 .ثٍيفؼ ٚ ٍٞٙبْ اوشفبؼٜ ؼـ ؼوز آٟ٘ب ّ٘غكؼاي ثبٌؽ وٝ ثٝ غٛثي ؼـ ؼوز ٞبي آ٘بٖ لفاـ ا٘ؽاقٜ ؼوشٝ آٖ ثبيؽ ثٝ ٌٛ٘ٝ: ا٘ؽاقٜ ٔىٛان • 

 وٙؽ ٞبي غّفي ـا ثٟشف سٕيك ٔياِجشٝ ؼوشٝ ٔىٛان وٕي غٕيؽٜ، وٙٛش ؼ٘ؽاٖ. ثبٌؽٍٔػّبر ؼوشٝ ٔىٛان ثفاوبن وّيمٝ اففاؼ ٔي: ٌىُ ٔىٛان  •

 هغَان ّای تزلی

خبيٍكيٗ ٔٙبوجي ثفاي ٔىٛان ؼوشي ٔي( ٔىٛان ثفلي)ٞب ِٛـر سٕبيُ  ٔي سٛا٘ٙؽ اق ايٗ ٔىٛان ٞب اوشفبؼٜ وٙٙؽاي ٘ٛٞ ٔىٛانؼـ . ٌٛؼسف دالن ؼـ اففاؼ اوشفبؼٜ ٔيٞب خٟز ثفؼاٌشٗ وبؼٜايٗ ٔىٛان  

 .ثبٌؽ

 ذويززًساى

وٙٙؽ ٞىشٙؽ وٝ ثٝ اق ثيٗ ثفؼٖ دالن، ـٍ٘ؽا٘ٝ ٚ وٙشفَ ـوٛة وٕه ٔيغٕيف ؼ٘ؽاٖ ٞب ؼاـاي ٔٛاؼي . ٌٛؼأفٚقٜ اوثف غٕيف ؼ٘ؽاٖ ٞب ضبٚي فّٛـايؽ ٞىشٙؽ وٝ وجت ٔمبْٚ سف ٌؽٖ ؼ٘ؽاٖ ؼـ ثفاثف دٛويؽٌي ٔي     

 .ثبٌٙؽوٙٙؽٜ ؼٞبٖ ٘يك ٔيٚ ٠الٜٚ ثف غبِيز ٔؽ دٛويؽٌي ٚ ٔؽ ضىبويز، غٌٛجٛ ٚ غٛي ١٘ٓ 

 3ًىات هْن

سٛاٖ ٔىٛان ي ؼ٘ؽا٘ي وٕه ٔي وٙؽ ِٚي ؼـ ِٛـر ٠ؽْ ؼوشفوي ثٝ غٕيف ؼ٘ؽاٖ ثب آة غبِي ٞٓ ٔيغٕيف ؼ٘ؽاٖ ثٝ وٙشفَ دٛويؽٌي ٞبوز ٔىٛان وفؼٖ ضشٕبً ثب غٕيف ؼ٘ؽاٖ ا٘دبْ ٌٛؼ قيفا فّٛـايؽ ؼاغُ القْ ا •

ـي ّ٘ف لبٌك زبيػٛ)اق آة ٕ٘ه ـليك  اوشفبؼٜ. ٌفؼؼاوشفبؼٜ اق ٕ٘ه غٍه، خٛي ٌيفيٗ يب وبيف دٛؼـٞب خٟز ٔىٛان وفؼٖ ؼـوز ٘يىز، قيفا وجت وبييؽٌي ٔيٙبي ؼ٘ؽاٖ ٚ غفاٌيؽٜ ٌؽٖ ِثٝ ٔي. ٕ٘ٛؼ

 .وٙٙؽٜ اوزثٝ ِٛـر ؼٞبٍ٘ٛيٝ خٟز ٔؽ ٠فٛ٘ي وفؼٖ ٔطيٗ ؼٞبٖ، وٕه( ؼـ يه ِيٛاٖ آة خٌٛيؽٜ وفؼ
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 .ثبٌؽؼليمٝ ٔي 4سب  3قٔبٖ ايؽٜ اَ ثفاي ٔىٛان قؼٖ  •

 (.لجُ اق غٛاة)، ٌت ٞب (ث١ؽ اق ٘بٞبـ)، ٜٟفٞب (لجُ ٚ يب ث١ؽ اق ِجطب٘ٝ)ٞب ِجص: قٔبٖ ٞبي ٔٙبوت ثفاي ٔىٛان قؼٖ •

 .ٛان خكء ٚوبيُ ٌػّي ٔي ثبٌؽ ٚ ٞير وه ٘جبيؽ اق ٔىٛان ؼيٍفي اوشفبؼٜ ٕ٘بيؽٔى •

 رٍػ زرعت هغَان سزى 

 .اثشؽا ؼٞبٖ ـا ثب آة ثٍٛييؽ، وذه ثٝ ا٘ؽاقٜ يه ٘ػٛؼ غٕيف ؼ٘ؽاٖ ـٚي ٔىٛان لفاـ ؼاؼٜ ٚ غٕيف ؼ٘ؽاٖ ـا ثٝ ؼاغُ ٔٛٞبي ٔىٛان ثجفيؽ

 .ٔىٛان لفاـ ؼاؼ  وٝ ثٝ ؼاغُ ٔٛٞبي آٖ ففٚ ـٚؼاي ثف ـٚي غٕيف ؼ٘ؽاٖ ـا ثبيؽ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٌٛؼ ٚ ثٝ سفسيت وّيٝ وٙٛش غبـخي، ؼاغّي ٚ خٛ٘ؽٜ وّيٝ ؼ٘ؽاٖ ٞب ٔىٛان قؼٜ ٔي ٌٛؼ ثٝ ٘طٛي وٝ ٔىٛان وفؼٖ اق لىٕز ٠مت يه وٕز ؼٞبٖ ٌفٚٞ ٔي. ؼ٘ؽاٖ ٞبي ثبال ٚ دبييٗ ثبيؽ خؽاٌب٘ٝ ٔىٛان ٌٛؼ

 .ٔفضّٝ سٕيك ٕ٘بيؽوف ٔىٛان ؼٚ سب وٝ ؼ٘ؽاٖ ـا ؼـ ٞف 

ضفوبر وفيٟ ٚ )ث١ؽ اق لفاـ ؼاؼٖ ٔىٛان ـٚي ؼ٘ؽاٖ ٚ ِثٝ، اثشؽا ضفوز ِفقٌي . ؼـخٝ ٘ىجز ثٝ ٔطٛـ ِ٘ٛي ؼ٘ؽاٖ ؼـ ٔطُ اسّبَ ِثٝ ٚ ؼ٘ؽاٖ لفاـ ٌيفؼ 45ٍٞٙبْ ٔىٛان وفؼٖ ثبيؽ ٔٛٞبي ٔىٛان ثب قاٚيٝ 

ايٗ ضفوز ضؽٚؼ . ِٛـر ثٍيفؼ ٚ وذه ثب ضفوز ٔر ؼوز، ٔٛٞبي ٔىٛان ـٚي وٙص ؼ٘ؽاٖ اق وٕز ِثٝ ثٝ ٘فف وٙٛش خٛ٘ؽٜ زفغب٘ؽٜ ٌٛؼؼـ ٔطُ ثبيؽ ( وٛسبٜ  ثٝ وٕز ٠مت ٚ خّٛ ثؽٖٚ خبثدبيي ٔىٛان

 .ثبـ ثفاي ٞف ؼ٘ؽاٖ ثبيؽ ا٘دبْ ٌيفؼ 20سب  15

ؼ٘ؽاٖ ٞبي خّٛ، ٔىٛان ـا ثبيؽ ثٝ ِٛـر ٠ٕٛؼ ثف ـٚي وٙص ؼاغّي ؼ٘ؽاٖ ٞب لفاـ ؼاؼ ٚ ٌيفؼ ِٚي ثفاي وٙٛش ؼاغّي سٕيك وفؼٖ وٙٛش ؼاغّي ؼ٘ؽاٖ ٞب ٞٓ ٔب٘ٙؽ ٔىٛان وفؼٖ وٙٛش غبـخي آٖ ِٛـر ٔي

 . وٙيٓثب ٠ٕٛؼي  ٌففشٗ ٔىٛان ٚ ثبال ٚ دبييٗ ثفؼٖ آٖ وٙص ؼاغّي ؼ٘ؽاٖ ٞبي خّٛي فه ثبال ٚ دبييٗ ـا ٔىٛان ٔي. ثب ضفوبر ثبال ٚ دبييٗ ايٗ وٙٛش ـا سٕيك وفؼ

 .ا٘ؽ ثٝ ِٛـر افمي ٞٓ لفاـ  ٌيفؼاٌف وف ٔىٛان وٛزه ثبٌؽ ٔي سٛ

وذه زٙؽ ثبـ ٔىٛان ـا ثٝ . ٞبي وٙص خٛ٘ؽٜ ٚاـؼ ٌٛؼثفاي ٔىٛان وفؼٖ وٙص خٛ٘ؽٜ، ٔٛٞبي ٔىٛان ـا ؼـ سٕبن ثب وٙٛش خٛ٘ؽٜ لفاـ ؼاؼٜ ٚ وٕي فٍبـ ؼٞيؽ سب ٔٛٞبي ٔىٛان ثٝ غٛثي ثٝ ؼاغُ ٌيبـ

 .خّٛ ٚ ٠مت ثىٍيؽ سب ثٝ غٛثي سٕيك ٌٛؼ

 .ٞب ٌفؼؼسٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ سطّيُ ِثٝ ٚ ضىبويز ؼـ ٘ٛاضي ٘ٛق ؼ٘ؽاٖقؼٖ ثٝ ِٛـر افمي ٚ ثب ٌؽر قيبؼ ٔئىٛان  :١ْت٦

. ٌٛؼف خّٛ وٍيؽٜ ٔيٌيفؼ ٚ ثٝ ٘فثفاي ايٙىبـ ٔىٛان ؼـ ٠مت قثبٖ لفاـ ٔي. ٌٛ٘ؽ، ثٟشف اوز ـٚي قثبٖ ـا ٞٓ ثب ٔىٛان سٕيك ٕ٘ٛؼٞبي ٔٛاؼ غؿايي ٚ ٔيىفٚة ٞب ـٚي وٙص قثبٖ خٕٟ ٔيزٖٛ غفؼٜ     

ٚلشي ٔىٛان وفؼٖ ؼ٘ؽاٖ ٞب سٕبْ ٌؽ، ٔىٛان ـا غٛة ثٍٛييؽ ٚ . ده اق ٔىٛان وفؼٖ ؼ٘ؽاٖ ٞب ٚ قثبٖ، ثبيؽ ؼٞبٖ زٙؽيٗ ثبـ ثب آة ٌىشٝ ٌٛؼ. سٕيك وفؼٖ قثبٖ ٘مً ٟٕٔي ؼـ اق ثيٗ ثفؼٖ ثٛي ثؽ ؼٞبٖ ؼاـؼ

 .وٙؽبٜ ٔىٛان غيه ـا ؼـ خ١جٝ وفثىشٝ ٍ٘ؿاـيؽ؛ زٖٛ ـ٘ٛثز ٞٛاي ؼاغُ خ١جٝ قيبؼ ٌؽٜ ٚ ـٌؽ ٔيىفٚة ٞب ـا سىفيٟ ٔيسٛخٝ وٙيؽ وٝ ٞيسٍ. ؼـ خبيي ؼٚـ اق آِٛؼٌي ٍٟ٘ؽاـي وٙيؽ

 اعتفازُ اس ًد زًساى

. ؼ٘ؽاٖ، ٘ع ٘بيّٛ٘ي ٔػِّٛي اوز وٝ ثبيؽ آٖ ـا اق ؼاـٚغب٘ٝ سٟيٝ ٕ٘ٛؼ٘ع . سٛاٖ ايٗ وٙٛش ـا سٕيك وفؼٌٛ٘ؽ ٚ سٟٙب ثب اوشفبؼٜ اق ٘ع ؼ٘ؽاٖ ٔيوٙٛش ثيٗ ؼ٘ؽا٘ي ثٝ ٞير ٚخٝ ثب اوشفبؼٜ اق ٔىٛان سٕيك ٕ٘ي 

 . ٞؽف اِّي اق سٕيك وفؼٖ ٘ٛاضي ثيٗ ؼ٘ؽا٘ي، ثفؼاٌشٗ دالن ٔيىفٚثي اوز. ثبٌؽ٘ٛٞ ٘ع ؼ٘ؽاٖ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ففؼ ثفاوبن وِٟٛز اوشفبؼٜ ٚ ٠اللٝ ٌػّي ففؼ ٔي

 :ثفاي اوشفبؼٜ ؼـوز اق ٘ع ؼ٘ؽاٖ ثبيؽ

 .وشفبؼٜ ؼوز ٞب ـا ثب آة ٚ ِبثٖٛ غٛة ثٍٛييؽلجُ اق ا •

 ايؽ  ؼـ ٞف ؼٚ ؼوز ثٝ ؼٚـ اٍٍ٘ز ٚوٗ ثذيسيؽ وب٘شيٕشف اق ٘ع ؼ٘ؽاٖ ـا ثجفيؽ ٚ ؼٚ ٘فف ٘ػي ـا وٝ ثفيؽٜ 45سب  30ضؽٚؼ  •
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وٝ اٍٍ٘ز آغف ـا ثجٙؽيؽ ٚ ؼٚ ؼوز  .وب٘شيٕشف اق ٘ع ؼ٘ؽاٖ ـا خؽا وٙيؽ 45سب  30ٖ ؼ٘ؽاٖ ٞب  ضؽالُ خٟز ٘ع وٍيؽ. ثفاي ـاضشي اوشفبؼٜ اق ٘ع ؼ٘ؽاٖ، ٔي سٛاٖ ؼٚ وف ٘ع ؼ٘ؽاٖ ثفيؽٜ ٌؽٜ ـا ثٝ ٞٓ ٌفٜ قؼ: ٘ىشٝ

ئب٘ؽ ثٝ ايٗ سفسيت اٍٍ٘ز ٍ٘ب٘ٝ ٚ ٌىز ٞف ؼٚ ؼوز آقاؼ ٔي. ـا اق ٞٓ ؼٚـ وٙيؽ سب ٘ع ٔطىٓ وٍيؽٜ ٌٛؼ ؼ قيفٔ  دبْ ٔٛـا ٝ ٌٕب ثفاي ٘ا ـ ثباليي ث بٛ٘  ؼٞؽٚ لؽـرٔ 

 .وب٘شيٕشف َ٘ٛ ؼاٌشٝ ثبٌؽ 5/2سب  2ٔب٘ؽ، وبفي اوز ثيٗ اٍٍ٘شبٖ ؼوز آقاؼ ثبلي ٔيَ٘ٛ ٘ػي وٝ  •

 .اوشفبؼٜ وٙيؽ ثفاي ٚاـؼ وفؼٖ ٘ع ثيٗ ؼ٘ؽاٖ ٞبي فه دبييٗ اق ؼٚ اٍٍ٘ز اٌبـٜ ٚ ثيٗ ؼ٘ؽاٖ ٞبي فه ثبال اق ؼٚ اٍٍ٘ز ٌىز يب يه ٌىز ٚ يه اٍٍ٘ز اٌبـٜ •

 أي ثٝ فٕبي ثيٗ ؼ٘ؽاٖ ٞب ٚاـؼ وٙيؽ ٔفالت ثبٌؽ فٍبـ ٘ع، ِثٝ ـا قغٕي ٘ىٙؽ ٘ع ـا ثب ضفوز ٌجيٝ اـٜ وٍيؽٖ ثٝ آـ •

دبييٗ ضفوز ؼٞيؽ ٚ آٖ ـا ثٝ ؼيٛاـٜ ؼ٘ؽاٖ زىجب٘ؽٜ ٚ زٙؽ ثبـ ثٝ ٘فف ثبال ٚ ده اق ايٙىٝ ٘ع ـا ٚاـؼ فٕبي ثيٗ ؼ٘ؽا٘ي وفؼيؽ اثشؽا  ٘ع ـا ثٝ وٙص وٙبـي ؼ٘ؽاٖ خّٛيي سىيٝ ؼاؼٜ ٚ ثب ٔاليٕز ثٝ قيف ِجٝ ِثٝ ثفؼٜ  •

 .ايٗ ٠ُٕ ـا ثٝ آـأي ا٘دبْ ؼٞيؽ سب ثٝ ِثٝ ٔدبٚـ ؼ٘ؽاٖ آويت ٘فوب٘يؽ

ايؽ آٖ لىٕز اق ٘ع ـا وٝ ثفاي ايٗ ؼ٘ؽاٖ ٞب اوشفبؼٜ وفؼٜ. ث١ؽ اق آٖ ٘ع ـا اق الي ؼ٘ؽاٖ ٞب غبـج وٙيؽ. وذه لىٕز سٕيك ٘ع ـا ؼـ ٕٞبٖ ٔطُ ثٝ وٙص وٙبـي ؼ٘ؽاٖ دٍشي ثسىجب٘يؽ ٚ ٕٞيٗ وبـ ـا سىفاـ وٙيؽ •

 .ْ وٙٛش ثيٗ ؼ٘ؽاٖ ٞب سىفاـ وٙيؽايٗ وبـ ـا ثفاي سٕب. خبثدب وٙيؽ ٚ ٘ع وٍيؽٖ ؼ٘ؽاٖ ث١ؽي ـا ٌفٚٞ وٙيؽ

 :ت٤خ٦ ٢ّيؽ

 .دٍز آغفيٗ ؼ٘ؽاٖ ٞف فه ـا ٘يك ٔثُ ؼ٘ؽاٖ ٞبي ؼيٍف ٘ع ثىٍيؽ •

 .ؼـ غيف ايّٙٛـر ضؽالُ ٌت ٞب لجُ اق غٛاة اثشؽا اق ٘ع ؼ٘ؽاٖ اوشفبؼٜ وفؼٜ، وذه ؼ٘ؽاٖ ٞب ـا ٔىٛان وٙيؽ. اق ٘ع ؼ٘ؽاٖ اوشفبؼٜ وٙيؽ( ٌجٟب لجُ اق غٛاة ٚ ِجطٟب ث١ؽ اق ِجطب٘ٝ)ثٟشف اوز ـٚقي ؼٚ ثبـ  •

اٌف ده اق يه . ـٚؼؼـ اوثف ٔٛالٟ ثب اؼأٝ ايٗ وبـ ٚ ثف٘فف ٌؽٖ اِشٟبة ِثٝ ؼـؼ ٚ غٛ٘فيكي ٞٓ اق ثيٗ ٔي. خبي ٍ٘فا٘ي ٘يىزاٌف ٍٞٙبْ ٔىٛان قؼٖ ٚ ٘ع وٍيؽٖ ؼ٘ؽاٖ ٞب، ؼـؼ ٚ غٛ٘فيكي ٚخٛؼ ؼاٌز،  •

 .ا٘دبٔؽؼليمٝ ثٝ َ٘ٛ ٔي 4اِي  3٘ع ؼ٘ؽاٖ وٍيؽٖ وّيٝ ؼ٘ؽاٖ ٞب ضؽٚؼ  •.ٞفشٝ ٠الئٓ ثف٘فف ٍ٘ؽ، ثبيؽ ثٝ ؼ٘ؽا٘ذكٌه ٔفاخ١ٝ ٌٛؼ 

ؼـ ٕٔٗ سٛخٝ ؼاٌشٝ ثبٌيؽ وٝ غالَ ؼ٘ؽاٖ ٚويّٝ . ؼ٘ؽاٖ ثفاي سٕيك وفؼٖ وٙٛش ثيٗ ؼ٘ؽاٖ ٞب اق ٞير ٘ٛٞ ٘ع ؼيٍف يب ٚوبيُ وػز ٚ ٘ٛن سيك ٔثُ وٙدبق ٚزٛة وجفيز اوشفبؼٜ  ٘ىٙيؽثٝ خبي ٘ع  :١ْت٦ ٨ٜٝ

 .ٌٛؼـوب٘ؽ ٚ ١ٕٔٛالً اوشفبؼٜ اق آٖ سِٛيٝ ٕ٘يايىز وٝ ثٝ آوب٘ي ثٝ ِثٝ آويت ٔي

 عيسگیعَاهل هؤثز تز پَ

لٙؽٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ٔٛاؼ غؿايي ٔػشّف يب ٌ٘ٛيؽ٘ي  ٞب ؼاـاي غبِيز دٛويؽٌي قايي ( . لٙؽٞب يب ٍ٘بوشٝ ٞبي دػشٝ)اق٠ٛأُ ٟٔٓ ايدبؼوٙٙؽٜ دٛويؽٌي ، وفثٛٞيؽـار ٞبي لبثُ سػٕيف ٞىشٙؽ  وفثٛٞيؽـار ٞب

لٙؽٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ففآٚـؼٜ ٞبي : ة . ضبٚي ٍ٘بوشٝ دػشٝ ٔثُ ثف٘ح ٚ ويت قٔيٙي ؼاـاي غبِيز دٛويؽٌي قايي دبييٗ ٔي ثبٌٙؽ لٙؽٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ٔيٜٛ ٞب ٚ وجكيدبر ٚ غؿاٞبي : اِف . ٔشفبٚسي ٔي ثبٌٙؽ 

 . ؽٌي قا ٔي ثبٌٙؽ ٌ٘ٛبثٝ ٞب ٚ ثيىىٛيز ٞب ثىيبـ دٛوي لٙؽٞبي ٔٛخٛؼ ؼـٔٛاؼ غؿايي ٔثُ ٠ىُ، آة ٔيٜٛ ، ٌىف، ٌيفيٙي ٞب ،: ج .غيفدٛويؽٌي قا ٞىشٙؽ ( ٌيفٍٚٔشمبر آٖ ) ِجٙي 

 :ثٙٛـوّي دٛويؽٌي قايي ٔٛاؼغؿايي سطز سبثيف ٠ٛأُ قيف لفاـ ٔي ٌيفؼ 

اقٔطيٗ ٔبي١بر ؼـٔمبيىٝ ثب غؿاٞبي خبٔؽٔب٘ٙؽ ثيىىٛيز ٚويه ٞب ثٝ وف٠ز . ، ٔؽر قٔبٖ سٕبن ؼ٘ؽاٖ ثب ٔبؼٜ غؿايي ـا ٍٔػُ ٔي وٙؽ(ثّٛـر خبٔؽيب ٔبيٟ ثٛؼٖ) ٌىُ ٔبؼٜ غؿايي  :ٌْ٘ ٝبؼ٥ مؿايي -1

 .ٔٛاؼلٙؽي ٔثُ آثٙجبر ، غٌٛجٛوٙٙؽٜ ٞبي ١٘ٙبيي ؼٞبٖ وٝ ثٝ آٞىشٍي ؼـ ؼٞبٖ ضُ ٔي ٌٛ٘ؽ ؼاـاي غبِيز دٛويؽٌي قايي ثيٍشفي ٔي ثبٌٙؽ . ؼٞبٖ دبن ٔي ٌٛ٘ؽ ِؿا غبِيز دٛويؽٌي قايي وٕشفي ؼاـ٘ؽ 

ثٙبثفايٗ ٔيكاٖ دٛويؽٌي قايي آٟ٘ب . ٔؽر قٔبٖ ٘ٛال٘ي سفي ؼـسٕبن ثب ؼ٘ؽاٖ ٔي ثبٌٙؽ ( ٔثُ زيذه ، ٌك، وٛٞبٖ، ٌىالر)  سٙمالسي وٝ لؽـر زىجٙؽٌي ثيٍشفي ثفوٙص ؼ٘ؽاٖ ٞب ؼاـ٘ؽ: ٤ٍاٛ ٝبؼ٥ مؿايي -2

 . ثيٍشفغٛاٞؽ ثٛؼ 
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وٕشف ثبٌؽ، اضشٕبَ اثشال ثٝ دٛويؽٌي دبييٗ سف ّفف ايٗ ٔٛاؼ ثٙبثفايٗ ٞفزٝ ؼف١بر ٔ. ثب ٞف ثبـ ّٔفف ٔٛاؼ لٙؽي، ٔطيٗ دالن ٔيىفٚثي، اويؽي ٌؽٜ ٚ ٔٙدفثٝ دٛويؽٌي ٔي ٌٛؼ: ؼىقبت ّٝفه ٤ٝاؼمؿايي -3

 . ٘ي ٞب  ٚ سٙمالر ٌيفيٗ ؼـ فٛاُِ ٠ٚؽٜ ٞبي اِّي غؿايي ثبيؽ غٛؼؼاـي ٌٛؼاق سىفاـ اوشفبؼٜ اق غٛـؼ. ٔي آيؽ

ثٙٛـ ٔثبَ اوشفبؼٜ اق ٌ٘ٛبثٝ ٞب ٚ غؿاٞبي ضبٚي ٔٛاؼ لٙؽي ٕٞفاٜ ثب وبيف ٔٛاؼ غؿايي ؼيٍف، . ؽّٔفف غؿاٞب ثب ٞٓ ٔي سٛا٘ٙؽ اثفار دٛويؽٌي قايي ـا وبًٞ يب افكايً ؼٞٙ: تفّيت ٣تفتيت مؿا٧بي ّٝفىي -4

ٚ ٘يك غؿاي وفز ٚ (  ٔثُ اوفٙبج دػشٝ ٌؽٜ، دٙيف ٚ ؾـر وٙىفٚ ٌؽٜ) يب فّٛـايؽ ( ٔثُ ٔبوز ثؽٖٚ زفثي ٚدٙيف ) ؼـضبِي وٝ اوشفبؼٜ اق غؿاٞبي ضبٚي وّىيٓ . ففِز ٔٙبوت ثفاي سِٛيؽ اويؽ ـا ففاٞٓ ٔي وٙٙؽ

 . ٕٞكٔبٖ ثب وبيف ٔٛاؼ غؿايي سبثيف ٔثجشي ـا ؼـوبًٞ دٛويؽٌي قايي ؼاـؼ ( ٔثُ ٔيٜٛ ٚوجكيدبر غبْ ٚ ٔفوجبر ) ضبٚي فيجف 

 زرعالهت زّاى ٍزًساى ایتَصيِ ّای تغذيِ

 . اوشفبؼٜ ٌٛؼ...( ثبؼاْ، ٌفؼٚ ٚ )ثٟشف اوز ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔيبٖ ٠ٚؽٜ ثٝ خبي ٌيفيٙي اق ٔيٜٛ ٞبي سبقٜ ٚ وجكيدبر، ٔبوز وبؼٜ ٚ ٔغكٞب  •

 . ٌفؼؼ وٝ ده اقآٟ٘ب ٔىٛان قؼٜ  ٌٛؼ( ِجطب٘ٝ، ٟ٘بـ، ٌبْ ) ّٔفف ٔٛاؼ لٙؽي ٔطؽٚؼ ثٝ ٠ٚؽٜ ٞبي اِّي غؿايي  •

 . ٛ ؼاؼؼـِٛـر ّٔفف ٞف ٘ٛٞ ٔبؼٜ لٙؽي، القْ اوز ثالفبِّٝ ؼ٘ؽاٖ ٞب ـا ٔىٛان قؼ ٚ ؼـِٛـر ٠ؽْ ؼوشفوي زٙؽ ٔفسجٝ ؼٞبٖ ٚ ؼ٘ؽاٖ ـا ثب آة ٌىشٍ •

 . ٌ٘ٛبثٝ ٞب ٚ سٙمالر ٌيفيٗ ٘جبيىشي ثٝ ِٛـر ـٚقٔفٜ ٚاـؼ ثف٘بٔٝ غؿايي  ٌفؼؼ  فىز فٛؼ، •

 . ٚ سمٛيشي ٌيفيٗ ث١ؽ اق ٞف ثبـ ّٔفف خٟز دبن ٌؽٖ اقوٙص ؼ٘ؽاٖ ٞب ٔيكاٖ وبفي آة غٛـؼٜ ٌٛؼ ؼـِٛـر اوشفبؼٜ اقٌفثز ٞبي ؼاـٚيي  •

٠بؼر غؿايي ٔٙبوت ٌبيؽ الؽاْ ثٝ غٛـؼٖ ِمٕٝ اي ٘بٖ ٚ دٙيف ؼـآغف ٞف ٠ٚؽٜ غؿايي ٔب٘ٙؽ ٌؿٌشٍبٖ . ؼـدبيبٖ ٠ٚؽٜ غؿايي ثب٠ث وبًٞ ٔيكاٖ اويؽ ؼـؼٞبٖ ٔي ٌفؼؼ( ٔثُ دٙيف ) اوشفبؼٜ اق ٔطّٛالر ِجٙي  •

 .ثبٌؽ

 .ٌيفيٙي سِٛيٝ ٔي ٌفؼؼ اوشفبؼٜ ٕٞكٔبٖ ٌيف ثٝ ؼِيُ ؼاٌشٗ فىفف ٚ وّىيٓ وٝ يٟٛ٘بي القْ ـا ثفاي آٞىي ٌؽٖ ٔدؽؼ ٔيٙب ؼـ اغشيبـ ؼ٘ؽاٖ لفاـ ٔي ؼٞٙؽ ثب ّٔفف  •

 . ىبقي غؿا اق وٙص ؼ٘ؽاٖ ٞب ثٝ افكايً خفيبٖ ثكاق ٘يكوٕه ٔي وٙؽ ٠الٜٚ ثف دبو( ٠ٚؽٜ اِّي غؿايي) ثب غؿاٞبي دػشٝ ( وجكي ) اوشفبؼٜ اق ٔٛاؼ غؿايي غبْ  •

 . اوشفبؼٜ اق آة ثيٗ ٠ٚؽٜ ٞبي اِّي غؿايي سِٛيٝ ٔي ٌفؼؼ •

 .ثٟشف اوز ده اق ٠ٚؽٜ غؿايي ٌبْ ٚ لجُ اق غٛاثيؽٖ اق ٔيبٖ ٠ٚؽٜ ٞبي ضبٚي وفثٛٞيؽـار اوشفبؼٜ ٍ٘ٛؼ •

 . آؼأه ٞبي ثؽٖٚ لٙؽ سِٛيٝ ٔي ٌفؼؼ ؼـِٛـر سٕبيُ ثٝ ّٔفف آؼأه، اوشفبؼٜ اق  •

 . قيفا ٔي سٛا٘ؽ ثب٠ث وبيً ثف ـٚي ؼ٘ؽاٖ ٞب ٌفؼؼ، ده ثبيؽ ٔؽسي ده اق ّٔفف ايٗ ٌ٘ٛيؽ٘ي ٞب ٔىٛان قؼ . ثالفبِّٝ ده اق ّٔفف ٌ٘ٛيؽ٘ي ٞبي اويؽي ٔثُ آة دفسمبَ ٘جبيؽ ؼ٘ؽاٖ ٞب ـا ٔىٛان وفؼ •
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 هساذالت آهَسشی عل

 هساذالت آهَسشی هزالثت اس تيواری عل 

 سِٛيٝ ٞبي وّي

  (سبثً ٔىشميٓ ٘ٛـ آفشبة ؼـ وب٠بسي اق ـٚق ؼـ اسبق ثيٕبـ)ثفغٛـؼاـي اق سٟٛيٝ ٚ ٘ٛـ وبفي 

 وٙشفَ ـاٜ ٞبي ا٘شمبَ ثيٕبـي ، سغؿيٝ ٔٙبوت 

 پيگيزی فزز اس ًظز اتتال تِ عل 

 .وففٝ ـا ده اق يه ٔبٜ ثٝ ٌفش قيف ديٍيفي وٙيؽ ففؼ ؼـ سٕبن ثب ففؼ ٔجشال ثٝ وُ اوٕيف ٔثجز ٚ ثؽٖٚ

 : اق  ؼـ ٔٛـؼ ٍ٘ب٘ٝ ٞبي ثيٕبـي وؤاَ وٙيؽ

  ٝ٘٘جك ثف٘بٔٝ ٔٙبثك ٔشٗ ؼٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼيٍف اق غّٗ ٚي ٘يك سٟيٝ ٌٛؼ ٚ ثٝ ٔفوك ثٟؽاٌشي ؼـٔب٘ي ٚ يب آقٔبيٍٍبٜ ثف . اوز، يه ٕ٘ٛ٘ٝ غّٗ اق ٚي سٟيٝ ٌٛؼ( وففٝ َ٘ٛ وٍيؽٜ)ؼـ ِٛـسي وٝ ففؼ ؼاـاي ٍ٘ب

ؼـ غيف ايٗ ِٛـر  ٚ ٕٞفاٜ ٚي ـا ٔدؽؼاً . اق  ؼـ غَّٛ ٠ُٕ ثٝ سِٛيٝ ٞب وؤاَ وٙيؽ زٙب٘سٝ ٠ّٕىفؼ ِطيطي ؼاٌشٝ اوز، ٚي ـا ثٝ اؼأٝ ٠ُٕ سٍٛيك وٙيؽ. وٍٛـي ديٍٍيفي ٚ وٙشفَ وُ اـوبَ ٌٛؼ

 .آٔٛقي ٚ  ثٝ دكٌه اـخبٞ غيف فٛـي ؼٞيؽ

اٌف ٠ّٕىفؼ ِطيطي ؼاٌشٝ اوز، ٚي ـا ثٝ اؼأٝ ٠ُٕ سٍٛيك وٙيؽ ٚ ؼـ غيف ايٗ ِٛـر،  ٚ . اق  ؼـ غَّٛ ٠ُٕ ثٝ سِٛيٝ وؤاَ وٙيؽ. ٔبٜ ث١ؽ ديٍيفي وٙيؽ 6ـا  ؼـ ِٛـسي وٝ ففؼ فبلؽ ٍ٘ب٘ٝ اوز ٚي

 ففؼ ـا ثٝ ٔفاخ١ٝ ؼـ ِٛـر ثفٚق ٍ٘ب٘ٝ يب سٕبن ٔدؽؼ ثب ففؼ ٔجشال ثٝ وُ سٍٛيك وٙيؽ. ٕٞفاٜ ٚي ـا ٔدؽؼاً آٔٛقي ؼٞيؽ

 تزرعی اس ًظز عل ريَی

 :ـي٤ي  ث٦ ٌفش قيف اـقيبثي ٢ّيؽ خ٤اٟ ـا اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘

 .يب ثؽ٣ٟ غٚظ ثبٌؽ( غ١٤ي يب ثؽ٣ٟ غ٤ٟ)ؼٍت ٢ّيؽ وفى٦ ٝي ت٤ا١ؽ ث٦ ٧ٞفا٥ غٚظ . ٧يت٦ وفى٦ ٝي ٢ّؽ آٟ ـا ث٦ ف٤٢اٟ يِ ١ٍب٦١ ٝطى٤ة ٢ّيؽ 2ز٢ب١س٦ ىفؼ ثيً اق  :٥وفى٦ ع٤ٗ ٍّيؽ

ؼـ ٤ِـت پبوع ثٚي، ز٢ب١س٦ ٝغٞئ٠ ٌؽيؽ ٦ّ خ٤اٟ ثب ىفؼ ٝجتال ؼـ خٞـ ؼ٣وتبٟ يب ا٤ٍاٛ . اق ىفؼؼـ غ٤َّ اىفاؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ غب٤١اؼ٥، ا٤ٍاٛ ٣ ؼ٣وتبٟ وؤاٗ ٢ّيؽ :٘بن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ ووبث٦َ تٞ

 .تٞبن ؼاٌت٦ اوت آٟ ـا ث٦ ف٤٢اٟ يِ فبٝ٘ غغف ٝطى٤ة ٢ّيؽ

. ٧يت٦ يب ّٜ تف، ؼـ ٧ٞبٟ ٝفاخق٦ ثبـ ا٣ٗ ثب ١ؾبـت ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ٝفث٤ع٦ يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ت٨ي٦ ٤ٌؼ 2يؽ٥ يب ثب وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ث٦ ٧ٞفا٥ وفى٦ غٚظ ؼاـ اق ىفؼ ثب وفى٦ غٚظ ؼاـ ع٤ٗ ٍّ

ٝفث٤ع٦ تط٤ي٘ ؼ٧ؽ ٣ ؼـ قٝبٟ تط٤ي٘، و٤ٝي٠ ٦١٤ٞ١ اق غٚظ خ٤اٟ ؼـ ٣اضؽ ث٨ؽاٌتي،  اق خ٤اٟ ثػ٤ا٧يؽ ٦ّ ىفؼا ِجص ٍج٘ اق ث٢ٚؽ ٌؽٟ اق ـغتػ٤اة يِ ٦١٤ٞ١ اق غٚظ غ٤ؼ ثٖيفؼ ٣ ث٦ ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي

 . ٤ؼتطت ١ؾبـت ٧ٞبٟ ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ت٨ي٦ ٤ٌؼ ٣ ث٦ ٝفّك ث٨ؽاٌتي ؼـٝب١ي ٣ يب آقٝبيٍٖب٥ ثف عجٌ ثف١ب٦ٝ ٤ٍّـي پيٍٖيفي ٣ ٢ّتفٗ و٘ اـوبٗ ٌ

 . ٢يؽخ٤اٟ ـا اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـي٤ي عج٦َ ث٢ؽي ّ

 :ىفؼ ـا ثب ت٤خ٦ ث٦ ١ٍب٦١ ٣ فبٝ٘ غغف اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـي٤ي ث٦ ٌفش قيف عج٦َ ث٢ؽي ٢ّيؽ

  ث٦ ىفؼ ٣ . ٍفاـ ٝي ٕيفؼ "(اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘)ٍْٝ٘ "يب ثب وفى٦ ٝىب٣ي يب ّٜ تف اق ؼ٣ ٧يت٦ ث٦ ٧ٞفا٥ وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ عج٦َ ث٢ؽي ( ٧يت٦ 2وفى٦ ثيً اق )خ٤اٟ ؼاـاي يِ ١ٍب٦١

 .خ٤اٟ ـا ث٦ پكٌِ اـخبؿ ميف ى٤ـي ؼ٧يؽ. ٧ٞفا٥ ٣ي ؼـ قٝي٦٢ تنؿي٦ ٣ ـا٥ ٧بي ٢ّتفٗ ا١تَبٗ ثيٞبـي ث٦ وبيفي٠ آ٤ٝقي ؼ٧يؽ
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  خ٤اٟ ٣ ٧ٞفا٥ ٣ي تنؿي٦ ٢ٝبوت، ت٤٨ي٦ ٣ تبثً  ٝىتَيٜ ٤١ـ ث٦ . ٍفاـ ٝي ٕيفؼ "ؼـ ٝقفْ غغف اثتال ث٦ و٘"وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘، ؼـ عج٦َ ث٢ؽي)ىفؼ ثؽ٣ٟ وفى٦ ث٦ ٧ٞفا٥ فبٝ٘ غغف

 .خ٤اٟ ـا يِ ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ. ـا آ٤ٝقي ؼ٧يؽ آىتبة ؼـ وبفبتي اق ـ٣ق ؼـ اتبً ٣ ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي

  فاخق٦ ؼـ ٤ِـت ثف٣ق ١ٍب٦١ يب تٞبن ثب ىفؼ ٝى٤ٚٗ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽىفؼ ـا ث٦ ٝ. ٍفاـ ٝي ٕيفؼ "ىبٍؽ ٍْٝ٘ "ز٢ب١س٦ ىفؼ ثؽ٣ٟ ١ٍب٦١ ٣ ثؽ٣ٟ فبٝ٘ غغف اوت، ؼـ عج٦َ ث٢ؽي. 

  .١تبيح اوٞيف ثفؼاـي ثفاي پكٌِ خ٨ت عج٦َ ث٢ؽي ّبـثفؼ ؼاـؼؼٍت ٢ّيؽ 

 ٝؽاغالت آ٤ٝقٌي ث٦ ٢ٝؾ٤ـ ٝفاٍجت اق ثيٞبـي و٘ 

 ت٤ِي٦ ٧بي ّٚي

  (اتبً ثيٞبـتبثً ٝىتَيٜ ٤١ـ آىتبة ؼـ وبفبتي اق ـ٣ق ؼـ )ثفغ٤ـؼاـي اق ت٤٨ي٦ ٣ ٤١ـ ّبىي 

 ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي 

 تنؿي٦ ٢ٝبوت 

 .خ٤اٟ ؼـ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ اوٞيف ٝثجت ٣ ثؽ٣ٟ وفى٦ ـا په اق يِ ٝب٥ ث٦ ٌفش قيف پيٖيفي ٢ّيؽ: پيٖيفي

 :اق خ٤اٟ ؼـ ٤ٝـؼ ١ٍب٦١ ٧بي ثيٞبـي وؤاٗ ٢ّيؽ

 ٝغبثٌ ٝت٠ ؼ٣ ٦١٤ٞ١ ؼيٖف اق غٚظ ٣ي ١يك ت٨ي٦ ٤ٌؼ ٣ ث٦ ٝفّك ث٨ؽاٌتي ؼـٝب١ي ٣ يب آقٝبيٍٖب٥ ثف عجٌ ثف١ب٦ٝ ٤ٍّـي . ٤ٌؼ ؼـ ٤ِـتي ٦ّ خ٤اٟ ؼاـاي ١ٍب٦١ اوت، اق ٣ي يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ت٨ي٦

اي٠ ٤ِـت خ٤اٟ ٣ ٧ٞفا٥ ٣ي  ؼـ ميف. اق خ٤اٟ ؼـ غ٤َّ فٞ٘ ث٦ ت٤ِي٦ ٧ب وؤاٗ ٢ّيؽ ز٢ب١س٦ ٣ي فْٞٚفؼ ِطيطي ؼاٌت٦ اوت، ا٣ ـا ث٦ اؼا٦ٝ فٞ٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ. پيٍٖيفي ٣ ٢ّتفٗ و٘ اـوبٗ ٤ٌؼ

 .خ٤اٟ ـا  ث٦ پكٌِ اـخبؿ ميف ى٤ـي ؼ٧يؽ. ـا ٝدؽؼاً آ٤ٝقي ؼ٧يؽ

  ٠ إف فْٞٚفؼ ِطيطي ؼاٌت٦ اوت، ا٣ ـا ث٦ اؼا٦ٝ فٞ٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ ٣ ؼـ ميف اي. اق خ٤اٟ ؼـ غ٤َّ فٞ٘ ث٦ ت٤ِي٦ وؤاٗ ٢ّيؽ. ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ 6ؼـ ٤ِـتي ٦ّ خ٤اٟ ىبٍؽ ١ٍب٦١ اوت ٣ي ـا

 .خ٤اٟ ـا ث٦ ٝفاخق٦ ؼـ ٤ِـت ثف٣ق ١ٍب٦١ يب تٞبن ٝدؽؼ ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ. ٤ِـت، ا٣ـا ٝدؽؼاً آ٤ٝقي ؼ٧يؽ
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 ـ٣ي ت٨ي٦ ٦١٤ٞ١ غٚظ ؼـ اىفاؼ ٤ٍُْٝ ث٦ و٘

 

  ٦١٤ٞ١ ا٣ٗ ـا اق ثيٞبـ ؼـ ا٣ٙي٠ ٝفاخق٦ ث٦ غب٦١ ث٨ؽاٌت يب ٧ف ٣اضؽ

قيف ١ؾف ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي  ث٨ؽاٌتي ؼـٝب١ي ؼيٖف ؼـ ىضبي آقاؼ ٣

 .ت٨ي٦ ١ٞبئيؽ

  ٦١٤ٞ١ ؼ٣ٛ ـا ثيٞبـ ِجص ـ٣ق ثقؽ، ٍج٘ اق ثفغبوت٠ اق ثىتف ت٨ي٦

ؼـ ٧ٞبٟ ـ٣ق ا٣ٗ يِ ؽفه خٞـ آ٣ـي غٚظ ث٦ ثيٞبـ ؼاؼ٥ ٝي . ١ٞبيؽ

٤ٌؼ تب ِجص ق٣ؼ ـ٣ق ثقؽ غٚظ ِجطٖب٧ي غ٤ؼ ـا ؼـ آٟ خٞـ 

 .آ٣ـي ّفؼ٥ ٣ ث٦ ٣اضؽ ث٨ؽاٌتي ثيب٣ـؼ

 ا اق ثيٞبـ ٧ٞكٝبٟ ثب تط٤ي٘ ٦١٤ٞ١ ؼ٣ٛ ٣ ثب ٧ٞبٟ ٦١٤ٞ١ و٤ٛ ـ

ؼـ ٤ِـتي . ـ٣ي ٦١٤ٞ١ ا٣ٗ ؼـ ٣اضؽ ث٨ؽاٌتي ؼـٝب١ي ت٨ي٦ ١ٞبئيؽ

 .٦١٤ٞ١ اق غٚظ ِجطٖب٧ي ت٨ي٦ ٤ٌؼ ٦ّ3 ثيٞبـ ثىتفي ثبٌؽ ٧ف 

  ٝيٚي ٙيتف ثبٌؽ 5تب  3ضدٜ ٧ف ٦١٤ٞ١ غٚظ ثبيؽ. 

 شىل زارٍيی mg/kgهمسار رٍساًِ  زارٍ

 5(4-6) ايك١٣يبقيؽ
 ٝيٚي ٕفٝي ٣300  100ٍفَ 

 10(1-12) ـييبٝپي٠
 ٝيٚي ٕفٝي  ٣300  150ّپى٤ٗ 

 ٣ ٍغف٥

 25( 20-30) پيفاقي٢بٝيؽ
 ٝيٚي ٕفٝي 500ٍفَ 
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 تزرعی اس ًظز عل ريَی

ـي٤ي  ث٦ ٌفش قيف اـقيبثي  ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـا اقخ٤اٟ 

 :٢ّيؽ

 .يب ثؽ٣ٟ غٚظ ثبٌؽ( غ١٤ي يب ثؽ٣ٟ غ٤ٟ)ؼٍت ٢ّيؽ وفى٦ ٝي ت٤ا١ؽ ث٦ ٧ٞفا٥ غٚظ . ٧يت٦ وفى٦ ٝي ٢ّؽ آٟ ـا ث٦ ف٤٢اٟ يِ ١ٍب٦١ ٝطى٤ة ٢ّيؽ 2ثيً اق ىفؼ ز٢ب١س٦  :٥وفى٦ ع٤ٗ ٍّيؽ

ثب ىفؼ ٝجتال ؼـ خٞـ ؼ٣وتبٟ يب ا٤ٍاٛ خ٤اٟ ؼـ ٤ِـت پبوع ثٚي، ز٢ب١س٦ ٝغٞئ٠ ٌؽيؽ ٦ّ . ؼـ غ٤َّ اىفاؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ غب٤١اؼ٥، ا٤ٍاٛ ٣ ؼ٣وتبٟ وؤاٗ ٢ّيؽىفؼاق  :٘وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و

 .تٞبن ؼاٌت٦ اوت آٟ ـا ث٦ ف٤٢اٟ يِ فبٝ٘ غغف ٝطى٤ة ٢ّيؽ

. ٧يت٦ يب ّٜ تف، ؼـ ٧ٞبٟ ٝفاخق٦ ثبـ ا٣ٗ ثب ١ؾبـت ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ٝفث٤ع٦ يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ت٨ي٦ ٤ٌؼ 2جتال ث٦ و٘ ث٦ ٧ٞفا٥ وفى٦ غٚظ ؼاـ ثب وفى٦ غٚظ ؼاـ ع٤ٗ ٍّيؽ٥ يب ثب وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝىفؼ اق 

ؼـ ٣اضؽ ث٨ؽاٌتي، خ٤اٟ ط٤ي٘، و٤ٝي٠ ٦١٤ٞ١ اق غٚظ ثػ٤ا٧يؽ ٦ّ ىفؼا ِجص ٍج٘ اق ث٢ٚؽ ٌؽٟ اق ـغتػ٤اة يِ ٦١٤ٞ١ اق غٚظ غ٤ؼ ثٖيفؼ ٣ ث٦ ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ٝفث٤ع٦ تط٤ي٘ ؼ٧ؽ ٣ ؼـ قٝبٟ تخ٤اٟ اق 

 . ٤ؼتطت ١ؾبـت ٧ٞبٟ ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ت٨ي٦ ٤ٌؼ ٣ ث٦ ٝفّك ث٨ؽاٌتي ؼـٝب١ي ٣ يب آقٝبيٍٖب٥ ثف عجٌ ثف١ب٦ٝ ٤ٍّـي پيٍٖيفي ٣ ٢ّتفٗ و٘ اـوبٗ ٌ

  .ـا اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـي٤ي عج٦َ ث٢ؽي ٢ّيؽخ٤اٟ 

 :٣ فبٝ٘ غغف اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـي٤ي ث٦ ٌفش قيف عج٦َ ث٢ؽي ٢ّيؽ ـا ثب ت٤خ٦ ث٦ ١ٍب٦١ىفؼ 

  ٟ٣ ىفؼ ث٦ . ٍفاـ ٝي ٕيفؼ "(اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘)ٍْٝ٘ "يب ثب وفى٦ ٝىب٣ي يب ّٜ تف اق ؼ٣ ٧يت٦ ث٦ ٧ٞفا٥ وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ عج٦َ ث٢ؽي ( ٧يت٦ 2وفى٦ ثيً اق )ؼاـاي يِ ١ٍب٦١ خ٤ا

 .ـا ث٦ پكٌِ اـخبؿ ميف ى٤ـي ؼ٧يؽخ٤اٟ . ٣ي ؼـ قٝي٦٢ تنؿي٦ ٣ ـا٥ ٧بي ٢ّتفٗ ا١تَبٗ ثيٞبـي ث٦ وبيفي٠ آ٤ٝقي ؼ٧يؽ ٧ٞفا٥

  ت٤٨ي٦ ٣ تبثً  ٝىتَيٜ ٤١ـ ٣ ٧ٞفا٥ ٣ي تنؿي٦ ٢ٝبوت، خ٤اٟ ث٦ . ٍفاـ ٝي ٕيفؼ "ؼـ ٝقفْ غغف اثتال ث٦ و٘"وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘، ؼـ عج٦َ ث٢ؽي)ثؽ٣ٟ وفى٦ ث٦ ٧ٞفا٥ فبٝ٘ غغف ىفؼ

 .ـا يِ ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽخ٤اٟ . ـا آ٤ٝقي ؼ٧يؽ آىتبة ؼـ وبفبتي اق ـ٣ق ؼـ اتبً ٣ ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي

  تٞبن ثب ىفؼ ٝى٤ٚٗ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽىفؼ ـا ث٦ ٝفاخق٦ ؼـ ٤ِـت ثف٣ق ١ٍب٦١ يب . ٍفاـ ٝي ٕيفؼ "ىبٍؽ ٍْٝ٘ "ز٢ب١س٦ ىفؼ ثؽ٣ٟ ١ٍب٦١ ٣ ثؽ٣ٟ فبٝ٘ غغف اوت، ؼـ عج٦َ ث٢ؽي. 

  .١تبيح اوٞيف ثفؼاـي ثفاي پكٌِ خ٨ت عج٦َ ث٢ؽي ّبـثفؼ ؼاـؼؼٍت ٢ّيؽ 

 ٝؽاغالت آ٤ٝقٌي ث٦ ٢ٝؾ٤ـ ٝفاٍجت اق ثيٞبـي و٘ 

 ت٤ِي٦ ٧بي ّٚي

  (تبثً ٝىتَيٜ ٤١ـ آىتبة ؼـ وبفبتي اق ـ٣ق ؼـ اتبً ثيٞبـ)ثفغ٤ـؼاـي اق ت٤٨ي٦ ٣ ٤١ـ ّبىي 

 تَبٗ ثيٞبـي٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١ 

 تنؿي٦ ٢ٝبوت 

 15(15-20) *اتبٝج٤ت٤ٗ
 ٝيٚي ٕفٝي 400ٍفَ 

 15(12-11) **اوتفپت٤ٝبيىي٠
 ٝيٚي ٕفٝي 1000( آٝپ٤ٗ)٣يبٗ 
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 .خ٤اٟ ؼـ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ اوٞيف ٝثجت ٣ ثؽ٣ٟ وفى٦ ـا په اق يِ ٝب٥ ث٦ ٌفش قيف پيٖيفي ٢ّيؽ: پيٖيفي

 :اق خ٤اٟ ؼـ ٤ٝـؼ ١ٍب٦١ ٧بي ثيٞبـي وؤاٗ ٢ّيؽ

 ؼيٖف اق غٚظ ٣ي ١يك ت٨ي٦ ٤ٌؼ ٣ ث٦ ٝفّك ث٨ؽاٌتي ؼـٝب١ي ٣ يب آقٝبيٍٖب٥ ثف عجٌ ثف١ب٦ٝ ٤ٍّـي ٝغبثٌ ٝت٠ ؼ٣ ٦١٤ٞ١ . ؼـ ٤ِـتي ٦ّ خ٤اٟ ؼاـاي ١ٍب٦١ اوت، اق ٣ي يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ت٨ي٦ ٤ٌؼ

 ؼـ ميف اي٠ ٤ِـت خ٤اٟ ٣ ٧ٞفا٥ ٣ي. اق خ٤اٟ ؼـ غ٤َّ فٞ٘ ث٦ ت٤ِي٦ ٧ب وؤاٗ ٢ّيؽ ز٢ب١س٦ ٣ي فْٞٚفؼ ِطيطي ؼاٌت٦ اوت، ا٣ ـا ث٦ اؼا٦ٝ فٞ٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ. پيٍٖيفي ٣ ٢ّتفٗ و٘ اـوبٗ ٤ٌؼ

 .خ٤اٟ ـا  ث٦ پكٌِ اـخبؿ ميف ى٤ـي ؼ٧يؽ. ـا ٝدؽؼاً آ٤ٝقي ؼ٧يؽ

  إف فْٞٚفؼ ِطيطي ؼاٌت٦ اوت، ا٣ ـا ث٦ اؼا٦ٝ فٞ٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ ٣ ؼـ ميف اي٠ . اق خ٤اٟ ؼـ غ٤َّ فٞ٘ ث٦ ت٤ِي٦ وؤاٗ ٢ّيؽ. ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ 6ؼـ ٤ِـتي ٦ّ خ٤اٟ ىبٍؽ ١ٍب٦١ اوت ٣ي ـا

 .خ٤اٟ ـا ث٦ ٝفاخق٦ ؼـ ٤ِـت ثف٣ق ١ٍب٦١ يب تٞبن ٝدؽؼ ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ. ؼ٧يؽ ٤ِـت، ا٣ـا ٝدؽؼاً آ٤ٝقي

 تزرعی اس ًظز عل ريَی

 :ـي٤ي  ث٦ ٌفش قيف اـقيبثي ٢ّيؽ خ٤اٟ ـا اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘

 .يب ثؽ٣ٟ غٚظ ثبٌؽ( غ١٤ي يب ثؽ٣ٟ غ٤ٟ)ؼٍت ٢ّيؽ وفى٦ ٝي ت٤ا١ؽ ث٦ ٧ٞفا٥ غٚظ . ٧يت٦ وفى٦ ٝي ٢ّؽ آٟ ـا ث٦ ف٤٢اٟ يِ ١ٍب٦١ ٝطى٤ة ٢ّيؽ 2ز٢ب١س٦ ىفؼ ثيً اق  :٥وفى٦ ع٤ٗ ٍّيؽ

ثب ىفؼ ٝجتال ؼـ خٞـ ؼ٣وتبٟ يب ا٤ٍاٛ خ٤اٟ ؼـ ٤ِـت پبوع ثٚي، ز٢ب١س٦ ٝغٞئ٠ ٌؽيؽ ٦ّ . ؼـ غ٤َّ اىفاؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ غب٤١اؼ٥، ا٤ٍاٛ ٣ ؼ٣وتبٟ وؤاٗ ٢ّيؽىفؼاق  :٘وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و

 .تٞبن ؼاٌت٦ اوت آٟ ـا ث٦ ف٤٢اٟ يِ فبٝ٘ غغف ٝطى٤ة ٢ّيؽ

. ٧يت٦ يب ّٜ تف، ؼـ ٧ٞبٟ ٝفاخق٦ ثبـ ا٣ٗ ثب ١ؾبـت ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ٝفث٤ع٦ يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ت٨ي٦ ٤ٌؼ 2جتال ث٦ و٘ ث٦ ٧ٞفا٥ وفى٦ غٚظ ؼاـ ثب وفى٦ غٚظ ؼاـ ع٤ٗ ٍّيؽ٥ يب ثب وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝىفؼ اق 

ؼـ ٣اضؽ ث٨ؽاٌتي، خ٤اٟ ط٤ي٘، و٤ٝي٠ ٦١٤ٞ١ اق غٚظ ثػ٤ا٧يؽ ٦ّ ىفؼا ِجص ٍج٘ اق ث٢ٚؽ ٌؽٟ اق ـغتػ٤اة يِ ٦١٤ٞ١ اق غٚظ غ٤ؼ ثٖيفؼ ٣ ث٦ ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ٝفث٤ع٦ تط٤ي٘ ؼ٧ؽ ٣ ؼـ قٝبٟ تخ٤اٟ اق 

 . ٤ؼتطت ١ؾبـت ٧ٞبٟ ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ت٨ي٦ ٤ٌؼ ٣ ث٦ ٝفّك ث٨ؽاٌتي ؼـٝب١ي ٣ يب آقٝبيٍٖب٥ ثف عجٌ ثف١ب٦ٝ ٤ٍّـي پيٍٖيفي ٣ ٢ّتفٗ و٘ اـوبٗ ٌ

  .ـا اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـي٤ي عج٦َ ث٢ؽي ٢ّيؽخ٤اٟ 

 :٣ فبٝ٘ غغف اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـي٤ي ث٦ ٌفش قيف عج٦َ ث٢ؽي ٢ّيؽ ـا ثب ت٤خ٦ ث٦ ١ٍب٦١ىفؼ 

  ٟ٣ ىفؼ ث٦ . ٍفاـ ٝي ٕيفؼ "(اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘)ٍْٝ٘ "يب ثب وفى٦ ٝىب٣ي يب ّٜ تف اق ؼ٣ ٧يت٦ ث٦ ٧ٞفا٥ وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ عج٦َ ث٢ؽي ( ٧يت٦ 2وفى٦ ثيً اق )ؼاـاي يِ ١ٍب٦١ خ٤ا

 .ـا ث٦ پكٌِ اـخبؿ ميف ى٤ـي ؼ٧يؽخ٤اٟ . ٧ٞفا٥ ٣ي ؼـ قٝي٦٢ تنؿي٦ ٣ ـا٥ ٧بي ٢ّتفٗ ا١تَبٗ ثيٞبـي ث٦ وبيفي٠ آ٤ٝقي ؼ٧يؽ

  ٢ٝبوت، ت٤٨ي٦ ٣ تبثً  ٝىتَيٜ ٤١ـ ٣ ٧ٞفا٥ ٣ي تنؿي٦ خ٤اٟ ث٦ . ٍفاـ ٝي ٕيفؼ "ؼـ ٝقفْ غغف اثتال ث٦ و٘"وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘، ؼـ عج٦َ ث٢ؽي)ثؽ٣ٟ وفى٦ ث٦ ٧ٞفا٥ فبٝ٘ غغف ىفؼ

 .ـا يِ ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽخ٤اٟ . ـا آ٤ٝقي ؼ٧يؽ آىتبة ؼـ وبفبتي اق ـ٣ق ؼـ اتبً ٣ ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي

  ٦١ يب تٞبن ثب ىفؼ ٝى٤ٚٗ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽـا ث٦ ٝفاخق٦ ؼـ ٤ِـت ثف٣ق ١ٍبىفؼ . ٍفاـ ٝي ٕيفؼ "ىبٍؽ ٍْٝ٘ "ثؽ٣ٟ ١ٍب٦١ ٣ ثؽ٣ٟ فبٝ٘ غغف اوت، ؼـ عج٦َ ث٢ؽي ىفؼ ز٢ب١س٦. 

  .١تبيح اوٞيف ثفؼاـي ثفاي پكٌِ خ٨ت عج٦َ ث٢ؽي ّبـثفؼ ؼاـؼؼٍت ٢ّيؽ 
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 ٝؽاغالت آ٤ٝقٌي ث٦ ٢ٝؾ٤ـ ٝفاٍجت اق ثيٞبـي و٘ 

 ت٤ِي٦ ٧بي ّٚي

  تنؿي٦ ٢ٝبوت، ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي٢ّتفٗ ،  (تبثً ٝىتَيٜ ٤١ـ آىتبة ؼـ وبفبتي اق ـ٣ق ؼـ اتبً ثيٞبـ)ثفغ٤ـؼاـي اق ت٤٨ي٦ ٣ ٤١ـ ّبىي 

 .ؼـ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ اوٞيف ٝثجت ٣ ثؽ٣ٟ وفى٦ ـا په اق يِ ٝب٥ ث٦ ٌفش قيف پيٖيفي ٢ّيؽ خ٤اٟ :پيٖيفي

٦١٤ٞ١ ؼيٖف اق غٚظ ٣ي ١يك ت٨ي٦ ٤ٌؼ ٣ ث٦ ٝفّك ث٨ؽاٌتي  ٝغبثٌ ٝت٠ ؼ٣. ٤ِـتي ٦ّ خ٤اٟ ؼاـاي ١ٍب٦١ اوت، اق ٣ي يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ت٨ي٦ ٤ٌؼؼـ :ؼـ ٤ٝـؼ ١ٍب٦١ ٧بي ثيٞبـي وؤاٗ ٢ّيؽ خ٤اٟاق 

اق خ٤اٟ ؼـ غ٤َّ فٞ٘ ث٦ ت٤ِي٦ ٧ب وؤاٗ ٢ّيؽ ز٢ب١س٦ ٣ي فْٞٚفؼ ِطيطي ؼاٌت٦ اوت، ا٣ ـا ث٦ اؼا٦ٝ فٞ٘ . ؼـٝب١ي ٣ يب آقٝبيٍٖب٥ ثف عجٌ ثف١ب٦ٝ ٤ٍّـي پيٍٖيفي ٣ ٢ّتفٗ و٘ اـوبٗ ٤ٌؼ

 .خ٤اٟ ـا  ث٦ پكٌِ اـخبؿ ميف ى٤ـي ؼ٧يؽ. ٞفا٥ ٣ي ـا ٝدؽؼاً آ٤ٝقي ؼ٧يؽؼـ ميف اي٠ ٤ِـت خ٤اٟ ٣ ٧. ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ

  إف فْٞٚفؼ ِطيطي ؼاٌت٦ اوت، ا٣ ـا ث٦ اؼا٦ٝ فٞ٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ ٣ ؼـ ميف اي٠ . اق خ٤اٟ ؼـ غ٤َّ فٞ٘ ث٦ ت٤ِي٦ وؤاٗ ٢ّيؽ. ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ 6ؼـ ٤ِـتي ٦ّ خ٤اٟ ىبٍؽ ١ٍب٦١ اوت ٣ي ـا

 .خ٤اٟ ـا ث٦ ٝفاخق٦ ؼـ ٤ِـت ثف٣ق ١ٍب٦١ يب تٞبن ٝدؽؼ ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ. آ٤ٝقي ؼ٧يؽ ٤ِـت، ا٣ـا ٝدؽؼاً
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