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پيؾگفتاس
ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ١ٔٚ ،يشي اق وٕجٛؼ ٛٞـٔ ٖٛسيفٚييؽ لبثُ ؼـٔبٖ اوز و ٝؼـ ِٛـر ٠ؽْ سٍػيُ ثٍٙٞ ٝبْ ٚ
يب ؼـٔبٖ ٘بٔٙبوتٔ ،ي سٛا٘ؽ ٔٛخت ثفٚق ٠مت ٔب٘ؽٌي ٌؽيؽ  ٚاغشالَ ؼـ ـٌؽ وٛؼن ٌٛؼ٠ .ؽْ سٍػيُ  ٚؼـٔبٖ ٔٙبوت ٚ
ثٍٙٞٝبْ ثيٕبـي ؼـ ٔجشاليبٖ ،ثبـ ثيٕبـي وٍٙيٙي ـا ثف غب٘ٛاؼ ٚ ٜخبٔٚ ٝ١اـؼ ٔيوٙؽ  .ؼـ ضبِي و ٝؼـ ِٛـر سٍػيُ ثٝ
ٍٙٞبْ ،ؼـٔبٖ وبؼ ،ٜآوبٖ ،اـقاٖ ٛٔ ٚثف اوز  .ثب غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ٌٙ ٚبوبيي ثيٕبـاٖ  ٚؼـٔبٖ ٔٙبوت آ٘بٖٛ٠ ،اـْ خؽي
ثيٕبـي اسفبق ٘يفشبؼ ٚ ٜثب ضفٔ ٛفيت ٌٛٞي ٘جي١ي ؼـ ثيٕبـ ،ففؼي ِٔٛؽ  ٚوبِٓ ث ٝخبٔ ٝ١سطٛيُ ؼاؼٔ ٜيٌٛؼ.
اؼغبْ ثف٘بٔ ٝوٍٛـي غفثبٍِفي ٘ٛقاؼا ٖ ثفاي ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ ،ؼـ ٟٔف ٔب ٜوبَ  ،1384اخفاي  ٓٞقٔبٖ آٖ ؼـ ـٚوشبٞب ٚ
ٌٟفٞب ،ؼوشيبثي ث ٝد ًٌٛثيً اق  %97ؼـ وٕشفيٗ قٔبٖ ٕٔىٌٗ ،ف ٞٚؼـٔبٖ ؼـ وّي ٝثيٕبـاٖ ٌٙبوبيي ٌؽ ،ٜضفٔ ٛفيت
وشف وبقي ٔٙبوت ثفاي غفثبٍِفي ؼيٍف
ٌٛٞي ٘جي١ي ؼـ  ٕٝٞثيٕبـاٖ سطز ؼـٔبٖ ،ؼاـا ثٛؼٖ ٞكي ٝٙث ٝوٛؼ  1ث ٚ 22 ٝة
ثيٕبـيٞبي ٔ ٚ ٟٓلبثُ غفثبٍِفي ؼـ ٘ٛقاؼاٖ ،اق ٚيمٌيٞبي ٕٟٔي اوز و ٝايٗ ثف٘بٔ ٝـا ؼـ ؼ٘يب ثي٘ٝيف وفؼ ٜاوز.
سبو ٖٛٙثيً اق ٔ 12يّيٛ٘ ٖٛقاؼ غفثبٍِفي ٌؽ ٚ ٜس١ؽاؼ قيبؼي ثيٕبـ ٌٙبوبيي  ٚؼـٔبٖ ٌؽ ٜا٘ؽ .ثؽ ٖٚاخفاي ايٗ ثف٘بٔ٠ ٝمت
ٔب٘ؽٌي ؾٙٞي ؼـ ؼـخبر ٔػشّف ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ غيف لبثُ اخشٙبة ثٛؼ.
ي ثٟٛـقاٖ ،وبـؼا٘بٖ  ٚوبـٌٙبوبٖ ؼِىٛق
ٔٛفميز ايٗ ثف٘بٔ ،ٝده اق اِٙبف اِٟئ ،ؽي ٖٛساليٞب ٔ ٚفاـرٞبي ٌجب٘ ٝـٚقي وُٜ
ؼـ سٕبْ ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي  ّْٛ٠دكٌىي وٍٛـ ٕٞ ٚسٙيٗ وّئ ٝىئِٛيٙي اوز و ٝايٗ وبـٌٙبوبٖ ـا يبـي ؼاؼٜا٘ؽٚ .اِؽيٗ ٠كيك ٘يك،
و ٝثب ؼـايز  ٚسٟ١ؽ ث ٝوالٔز ففق٘ؽاٍ٘بٖ ث ٝؼٛ٠ر ٔدفيبٖ ثف٘بٔ ٝدبوع ؼاؼٛ٘ ٚ ٜقاؼاٍ٘بٖ ـا ثٔ ٝفاوك ٕ٘ٝ٘ٛ

ٌيفي آٚـؼٚ ٜ

ٔٛـؼ غفثبٍِفي لفاـ ؼاؼ٘ؽ  ٚؼـ ِٛـر ثيٕبـ ثٛؼٖ ٘ٛقاؼٌبٖ ،ثب ٕٞىبـي ِٕيٕب٘ ٝثب سيٓ ثٟؽاٌز  ٚؼـٔبٖ ،والٔشي ـا ث ٝففق٘ؽ
ؼِجٙؽٌبٖ اـٔغبٖ ؼاؼ٘ؽ٘ ،مً ثىكايي ؼـ ؼوشيبثي ث ٝايٗ ٔٛفميز ؼاٌشٝا٘ؽ.
دست دس دست ّن دُ يم بِ هْش

ميّي خَيش سا كييم آباد

دكتش احوذ كَضا
هذيشكل رفتش هذيشيت بيواسي ّاي غيشٍاگيش
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٠اليٓ ّٔفف ثيً اق ا٘ؽاق ٜلفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ؼـ ٌيفغٛاـ سطز ؼـٔبٖ وؽأٙؽ؟ 19 ........................................................
ديً آٌٟي ثيٕبـي ؼـ ٔجشاليبٖ زٍ ٝ٘ٛاوز؟ 19 ...............................................................................................
زفا ٘ٛقاؼاٖ ٔجشال ث ٝثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ ؼـ ثؽ ٚسِٛؽ ٠الٔز ٞبي ثيٕبـي ـا ٍ٘بٖ ٕ٘ي ؼٙٞؽ؟ 19 .....................................
آيب ّٔفف لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ؼـ ٔبؼـاٖ ثبـؼاـ ثالٔب٘ ٟاوز؟ 19 ...............................................................................
ٌفش ٜٚبيف ثٟٛـق  ٚوبـٌٙبن ٔفالت والٔز غب٘ٛاؼ20 .......................................................................................ٜ
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تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى :ؼوشٛـاِٚ ُٕ١يم ٜثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز
اّذاف آهَصؿي ايي متاب
ثب ٔٙبِ ٝ١ؼليك  ٚوبُٔ ايٗ وشبة ،ؼاً٘  ٚآٌبٞي ثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز ؼـ اـسجبٖ ثب ٔٙبِت قيف اـسمب ٔييبثؽ :
 )1غؽ ٜسيفٚييؽ  ٚإٞيز آٖ ؼـ والٔز
 )2يؽ ٘ ٚمً آٖ ؼـ والٔز سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ
 )3ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ٛ٠ ٚاـْ آٖ
ٛ٠ )4أُ غٙف ثفٚق ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ
 )5ا٘ٛا ٞثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ
 )6إٞيز غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ
ٌ )7فايٗ ٔٙبوت ٘ٛقاؼ ثفاي غفثبٍِفي
 )8ـٚي اوشفبؼ ٜاق لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ
 )9زٍٍ٘ٛي ٔفالجز اق ثيٕبـاٖ سطز ؼـٔبٖ
 )10ـٚي ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب ثف وبغؿ فيّشف (ٌبسفي)  ٚاـوبَ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ث ٝآقٔبيٍٍب ٜغفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ
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تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى :ؼوشٛـاِٚ ُٕ١يم ٜثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز
تيشٍييذ چيؼت؟
سيفٚييؽ غؽ ٜوٛزىي ٌجي ٝدفٚا٘ ٝاوز و ٝؼـ خّٛي ٌفؼٖ ،ـٚي ٘بي  ٚدبييٗ سف اق غٕفٚف سيفٚييؽ (ويت آؼْ )  ،لفاـؼاـؼ ٚ
ثكـيسفيٗ غؽؼ ؼـٖٚـيك ثؽٖ ثٍٕبـ ٔيـٚؼ .غؽ ٜسيفٚييؽ ؼِٛ ٚة (ـاوز  ٚزخ)  ٚيه لىٕز ٔيب٘ي ث٘ ٝبْ ايهٔٛن ؼاـؼ .

سّٛيف ٌٕبـٔ :2 ٜطُ لفاـ ٌففشٗ ٘جي١ي سيفٚييؽ ؼـ ثؽٖ

ًقؾ غذُ تيشٍييذ دس تذى چيؼت؟
سيفٚييؽ ؼـ افكايً وٛغز  ٚوبق ثؽٖ ،سىبُٔ ويىشٓ ٔغكي ّ٠جي ٕٞ ٚسٙيٗ ـٌؽ ٘ ٕٛ٘ ٚمً اوبوي ؼاـؼ.
اثفار ٛٞـٔ ٖٛسيفٚييؽ (سيفٚوىيٗ) ؼـ ـٌؽ  ٚسىبُٔ ٔغك ثىيبـ ٔٔ ٚ ٟٓفٚـي اوز.
اٌف ثٞ ٝفّ٠شي ٛٞـٔ ٖٛسيفٚييؽ ؼـ ثؽٖ سِٛيؽ ٍ٘ٛؼ ،يب سِٛيؽ آٖ وٓ ثبٌؽ  ،بيواسي كنكاسي تيشٍييذ ثٚٝخٛؼ ٔيآيؽ ٛ٠ ٚاـْ
ٔػشّفي ؼـ ثؽٖ دؽيؽاـ ٔيٌفؼؼ .ايٗ ٛ٠اـْ ؼـ وٙيٗ ٔػشّف ٔشفبٚر ٞىشٙؽ.
اٌف ثٞ ٝفّ٠شي سفٌص ٛٞـٔ ٖٛسيفٚييؽ ؼـ ثؽٖ ثيً اق ضؽ ٘جي١ي ٌٛؼ ٔٛخت بيواسي پشكاسي تيشٍييذ ْ يٌٛؼ ٛ٠ ٚاـْ
ٔػشّفي ؼـ ثؽٖ دؽيؽاـ ٔيٌفؼؼ.

يذ چِ ًقـي دس ػالهت تيشٍييذ ٍ عولنشد آى داسد؟
يؽ يىي اق ـيكٔغؿي ٞبي ٔ ٟٓثفاي سِٛيؽ ٛٞـٔ ٖٛسٛوٗ سيفٚييؽ اوز  ٚاق ٘فف ؼيٍف ،غؽ ٜسيفٚييؽ يىي اق ٔ ٟٓسفيٗ غؽٜٞبي
ؼـٖٚـيك ثؽٖ ٔي ثبٌؽ و ٝوٕجٛؼ ٛٞـٔٞ ٖٛبي آٖ ٔي سٛا٘ؽ ثب٠ث ثٛخٛؼ آٔؽٖ ٍٔىالر قيبؼي ٌٛؼ  .ؼـ ٘شيد ٝوٕجٛؼ يؽ ؼـ
ـليٓ غؿايي ـٚقا٘ٔ ٝي سٛا٘ؽ ثب٠ث ثفٚق ثيٕبـيٞبي ٕٟٔي اق خٌّٕٛ ٝاسف (ثكـيٌؽٖ غؽ ٜسيفٚييؽ) ،وٓوبـي سيفٚييؽ ،وٛسبٞي
لؽ ٠ ٚمتٔب٘ؽٌي ؾٙٞي ٌٛؼ.
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تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى :ؼوشٛـاِٚ ُٕ١يم ٜثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز
چِ غزاّايي يذ داسًذ؟
وّي ٝغؿاٞبي ؼـيبيي (ا٘ٛأ ٞبٞيٞبٔ ،يٍ ،)... ٚ ٛسػٓ ٔفِ ،٢جٙيبر (ثػٌّ َٛيف ٌبٔ ٚ ٚبوز وٓ زفة) ،وجكيٞب (ثػَّٛ
ويت قٔيٙي ثب دٛوز حغشٌ ٝؽٌٌٛ ،) ٜزٞب ،ضجٛثبر ٔ ٚيٜٞٛب ٔٙبث٘ ٟجي١ي يؽ ٞىشٙؽ.

آيا صًاى تاسداس تِ يذ تيـتشي ًياص داسًذ؟
ثّ٘ ،ٝيبق ث ٝيؽ ؼـ ق٘بٖ ثبـؼاـ ثيٍشف اق ق٘بٖ غيفثبـؼاـ اوز .ـليٓ غؿايي قٖ ثبـؼاـ ثبيؽ ضبٚي ٔٛاؼ غٛـاوي غٙي اق يؽ ثبٌؽ.

موثَد يذ دس سطين غزايي صًاى تاسداس چِ هـنالتي تَجَد هيآٍسد؟
وٕجٛؼ يؽ ؼـ ـليٓ غؿايي ق٘بٖ ثبـؼاـ ٔي

سٛا٘ؽ ٍٔىالر ثىيبـي ثٛخٛؼ آٚـ ؼ اق خّٕ ٝومٗ خٙيٗٔ ،فؼ ٜقايي  ،ثفٚق

٘بٙٞدبـيٞبي ٔبؼـقاؼي ؼـ خٙيٗ  ٚسِٛؽ ٘ٛقاؼ ٔجشال ث ٝوٓ وبـي سيفٚييؽ .ؼـ ٔٛاـؼ وٕجٛؼ ٌؽيؽ يؽٌ ،ب٘ه ٔفي قٖ ثبـؼاـ
افكايً ٔي يبثؽ.

آيا صًاى دس دٍساى ؿيشدّي تِ يذ تيـتشي ًياص داسًذ؟
ثّ٘ ،ٝيبق ث ٝيؽ ؼـ ق٘بٖ ٌيفؼ ٜثيٍشف اق ق٘بٖ غيفٌيفؼ ٜاوز .ـليٓ غؿايي قٖ ٌيفؼ ٜثبيؽ ضبٚي ٔٛاؼ غٛـاوي غٙي اق يؽ ثبٌؽ.

موثَد يذ دس سطين غزايي صًاى دس دٍساى ؿيشدّي چِ هـنالتي تَجَد هيآٍسد؟
وٕجٛؼ يؽ ؼـ ـليٓ غؿايي ق٘بٖ ؼـ ؼٚـاٖ ٌيفؼٞي ٔي سٛا٘ؽ ثب٠ث سِٛيؽ ٌيف ثب ٔيكاٖ ٘بوبفي يؽ ٌٛؼ  .ؼـ ٘شيد ٝؼـ ثٕ١ي اق
ٔٛاـؼ ٔي سٛا٘ؽ ْ ٚخت ثفٚق ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ ،وٛسبٞي لؽ  ٚافكايً ٔفي ٔ ٚيف ٌيفغٛاـ ٌفؼؼ.

موثَد يذ دس ًَصاداى چِ عَاسضي داسد؟
وٕجٛؼ يؽ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ ٔي سٛا٘ؽ ٔٙدف ث ٝثفٚق ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ  ،اثشال ث٘ ٝبٙٞدبـ ي ٞبي ٔبؼـقاؼي  ٚؼـ ٔٛاـؼ ٌؽيؽ
ٔفي ؼـ ٖٚـضٕي ٌٛؼ.
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تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى :ؼوشٛـاِٚ ُٕ١يم ٜثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز
موثَد يذ دس مَدماى چِ عَاسضي داسد؟
وٕجٛؼ يؽ ؼـ وٛؼوبٖ ٍٔىُ ثىيبـ ٕٟٔي اوز ٔ ٚي سٛا٘ؽ ٔٛخت اغشالَ ؼـ ـٌؽ ١ٔ ،ٕٛ٘ ٚف  ٚثيطبِي ،اق ؼوز ؼاؼٖ ٍ٘بٖ
 ٚا٘فلي ،غٛاة آ ِٛؼٌي ،وٙؽي ؼـ ِطجز وفؼٖ  ٚسطفن ثؽ٘ي ،افكايً ٚقٖ ،وؽـ ٌ ٚىٙٙؽٌ ٜؽٖ ٔٞٛب ٘ ٚبغٗ ٞب ،وٛسبٞي لؽ،
افىفؼٌي ،افز سطّيّي ٠ ٚمتٔب٘ؽٌي ؾٙٞي ٌٛؼ.

چِ هـنلي تَجَد هيآيذ اگش تيؾ اص هقذاس هَسد ًياص يذ هصشف ؿَد؟
اٌف يؽ ثيً اق ٔمبؼيف ٔٛـؼ ٘يبق ٚاـؼ ثؽٖ ٌٛؼ {اق ٘فيك غٛـاوي ،اق ٘فيك دٛوز (ّٔفف ثشبؼيٗ)  ٚيب اق ٘فيك ٔٛاؼ ـٍ٘ي وٝ
ثفاي ثٕ١ي اق ـاؼيٌٛفافي ٞب ّٔفف ٔي ٌٛؼ} ٔي سٛا٘ؽ ٍٔىالر قيف ـا ثٛخٛؼ آٚـؼ:
ؼـ ٘ٛقاؼاٖ:
 oثفٚق ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ
 oثفٚق ٌٛاسف
ؼـ اففاؼ ثب وٗ ثيٍشف:
 oسِٛيؽ ثيً اق ا٘ؽاقٛٞ ٜـٔ ٖٛسيفٚييؽي  ٚؼـ ٘شيد ٝدفوبـي سيفٚييؽ
ٌٛ oاسف (ثكـٌي غؽ ٜسيفٚييؽ)
ٟٔ oبـ سِٛيؽ ٛٞـٔ ٖٛسيفٚييؽ  ٚؼـ ٘شيد ٝوٓ وبـي سيفٚييؽ
 oؼـ ٔٛاخ ٟٝثب ٔمبؼيف ثىيبـ قيبؼ يؽ ثٛٙـ ضبؼ (ٔىٕٔٛيز ثب يؽ) :وٛقي ؼـ ؼٞبٖ١ٔ ٚ ٌّٛ ،ؽ ،ٜس ،ٟٞٛست،
ؼَ ؼـؼ ،اوشففا ،٢اوٟبَ  ٚؼـ ٟ٘بيز وٕب
o

افكايً ٌب٘ه ثفٚق وف٘بٖ سيفٚييؼ

تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى چيؼت؟
ث ٝوٕجٛؼ ٛٞـٔ ٖٛسيفٚوىيٗ ؼـ ثؽٖ ٘ٛقاؼ ،ثٞ ٝف ّ٠شي" ،بيواسي كن كاسي تيشٍييد ًَصاداى " ٔيٌٛيٙؽ.
ايٗ ثيٕبـي ؼـ ثؽ ٚسِٛؽ ٕٔٛ١ال " ٠الٔز ٍٔػّي ٘ؽاـؼ  ٚثٟشفيٗ ـٚي ٌٙبوبيي ثيٕبـاٖ ا٘دبْ غشبالگشي ًَصاداى اوز .
إٞيز ايٗ ثيٕبـي ؼـ ايٗ اوز و ٝاٌف ثيٕبـي سٍػيُ ؼاؼٌٖٛ ٜؼ يب ؼـٔبٖ ؼيف ٌفٌٛ ٞٚؼ  ٚيب وٙشفَ ثيٕبـي ٔٙبوت
٘جبٌؽ ،ثيٕبـ ث٠ ٝمتٔب٘ؽٌي ؾٙٞي ؼزبـ ٔيٌٛؼ.
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آيا تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى اًَاع هختلف داسد؟
ثّ .ٝثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ٔي سٛا٘ؽ ثِٛ ٝـر دايوی  ٚگزسا ثبٌؽ.
ؼـ ًَع گزسا ثيٕبـ سب ٔؽسي (ايٗ ٔؽر ٔي سٛا٘ؽ اق ضؽٚؼ ٞ 2فش ٝسب  3وبَ ٘ َٛثىٍؽ) ٘يبق ث ٝؼـٔبٖ ؼاٌش ٝثبٌؽ  ٚث١ؽ اق آٖ
ثب ٌف ٞٚث ٝوبـ سيفٚييؽ  ٚسِٛيؽ ٔمؽاـ وبفي ٛٞـٔ ٖٛؼـٔبٖ لٌ ٟٙؽ ٚ ٜؼيٌف ٘يبق ثّٔ ٝفف لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ٘جبٌؽ.
ؼـ ًَع دايوی ثيٕبـ سب دبيبٖ ٕ٠ف ٘يبق ثّٔ ٝفف لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ؼاـؼ ٘ ٚجبيؽ ؼاـ ٚـا لٕ٘ ٟٙبيؽ

 .اِجش ٝؼٚق ؼاـٕٔ ٚىٗ

اوز ،ثف اوبن ٘يبق ثيٕبـ  ٚآقٔبيً ٞبي ٛٞـٔ٘ٛي ٚي ،وٓ  ٚقيبؼ ٌٛؼ ،أب ل ٟٙوبُٔ ٘ػٛاٞؽ ٌؽ.

آيا تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى فقط تِ علت هؾمل دس غذُ تيشٍييذ تَجَد هي آيذ؟
غيف .ؼـ اوثف ثيٕبـاٖ ٔجشال ث ٝثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ اغشالِي ؼـ وبغشٕبٖ  ٚيب ّٕ٠ىفؼ غؽ ٜسيفٚييؽ ٚخٛؼ ؼاـؼ ،وٝ
ث ٝايٗ ٔٛاـؼ بيواسي كن كاسي تيشٍييذ ًَصاداى اٍليِ ٔيٌٛيٙؽ.
ؼـ ثفغي اق ثيٕبـاٖ ٔجشال ث ٝثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ اغشالَ ؼـ وبغشٕبٖ  ٚيب ّٕ٠ىفؼ غؽ ٜسيفٚييؽ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ثّىٝ
ثّ٠ٝز اغشالَ ؼـ غؽٞ ٜيذٛفيك ٠ ٚؽْ سفٌص وبفي ٛٞـٔ ،TSH ٖٛغؽ ٜسيفٚييؽ سطفيه ٍ٘ؽ ٚ ٜؼـ ٘شيدٛٞ ٝـٔ ٖٛسيفٚييؽ
سِٛيؽ ٍ٘ؽ ٚ ٜثيٕبـي ثفٚق ٔيوٙؽ .ث ٝايٗ ٔٛاـؼ بيواسي كن كاسي تيشٍييذ ًَصاداى هشكضي  ٚيب ثاًَيِ ٔيٌٛيٙؽ.

علت ٍ يا علتّاي تَجَد آٍسًذُ تيواسي من ماسي تيشٍييذ ًَصاداى چيؼت؟
ثفٚق ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ّ٠زٞبي قيبؼي ؼاـؼ.
وٕجٛؼ يؽ
اقؼٚاجٞبي فبٔيّي
اثشال ٔبؼـ ث ٝثيٕبـيٞبيي ٔثُ ٍٔىالر سيفٚييؽ ،ؼيبثز ،فٍبـغ ٖٛثبال ؼـ ؼٚـاٖ ثبـؼاـي (دف ٜاوالٔذىي)
افكايً يؽ ؼـ ثؽٖ:
ّٔ oفف ثٕ١ي اق ؼاـٞٚبي ضبٚي يؽ ٔثُ ٌفثزٞبي اوىذىشٛـا٘ز
ّٔ oفف ثشبؼيٗ (ثفاي ٔؽ٠ف٘ٛي وفؼٖ ؼـ قٔبٖ ثبـؼاـي ،قايٕبٖ ٚ ،يب ٘بف ٘ٛقاؼ)
ّٔفف ثٕ١ي اق ؼاـٞٚب ٔثُ ؼٚدبٔيٗ ،وٛـسٗ ،آؼـ٘بِيٗ (ؼـ ٘ٛقاؼ ٔ ٚبؼـ )ِ ،يشي ،ْٛآٔيٛؼاـ( ... ٚ ٖٚؼـ ٔبؼـ)
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افضايؾ گزساي  TSHدس ًَصاداى چيؼت؟
ؼـ ثٕ١ي اق ٘ٛقاؼاٖ ٛٞـٔ( TSH ٖٛو ٝاق غؽٞ ٜيذٛفيك سفٌص ٔي ٌٛؼ ) ؼـ ثؽ ٚسِٛؽ ثبال ثٛؼ ٚ ٜؼـ ٞفش ٝؼ ْٚيب ده اق آٖ ثٝ
ضؽ ٘جي١ي ثفٔيٌفؼؼ ث ٝايٗ ٔٛاـؼ افضايص گزساي ٔ TSHيٌٛيٙؽ.
ـغي اق ٔٛاـؼ ٘يبق ثٌ ٝف ٞٚؼـٔبٖ ٘يىز ِٚي ؼـ ثٕ١ي ٔٛاـؼ ثبيؽ ؼـٔبٖ ٌفٞٚ
افكايً ٌؿـاي ٔ ُّ٠ TSHػشّفي ؼاـؼ .ؼـ ة
ٌٛؼ  ٚوذه ثب ٘ٝف دكٌه فٛوبَ دٛيٙز ثف٘بٔ ٝلٌ ٟٙفؼؼ.

عاليم تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى مذاهٌذ؟
ثيٕبـاٖ ؼـ ثؽ ٚسِٛؽ ٕٔٛ١ال " ٠الٔشي ٘ؽاـ٘ؽ  ٚثشؽـيح ٠اليٓ ٍ٘ ٚب٘ٞٝبي ثيٕبـي ثفٚق ٔي وٙٙؽ .ايٗ ٠اليٓ ٍ٘ ٚب٘ٞ ٝب ٠جبـسٙؽ اق :
٘ٛقاؼاٖ ثب ٚقٖ غيف٘جي١ي (٘ٛقاؼاٖ ثب ٚقٖ ثيً اق  ٚ 4000يب وٕشف اق ٌ 2500فْ) ،سِٛؽ ث١ؽ اق ٞفش 42 ٝثبـؼاـي ،ف٘ٛشبُ٘ غّفي
ي غٛـؼٖ (وٓ اٌشٟبييٌ ،يفوفؼٖ ٔىفـ غؿا ؼـ ٌّ١ٔ ،ٛف ؼـ ٔهيؼٖ  ،)... ٚاغشالالر سٙفهي (آد ،ٝٙسٙفه
ثكـي ،اغشالَ ؼـ يـ
يوفؼٖ ،وٓ سطفني ،يثٛوز ٌؽ يؼٌ ،ىٓ
يٖي) ٘بيي اق ثكـيي قثبٖ ،اغشالَ سٙفهي ،غٛاةآِٛؼيي ،وٓ ٌف ٜ
ِؽاؼاـ ٌ ٚففشًي ة
ثكـي ،فشك ٘بفي ،وٓ ثٛؼٖ ؼٔبي ثؽٖ (ؼـخ ٝضفاـر ثؽٖ اغّت وٕشف اق  35ؼـخ ٝاوز) ،وفؼ ي  ٚويب٘ٛق ا٘شٟبٞب ،اؼْ ا٘ؽاْ
سٙبوُي ٘ ٚجٓ وٙؽ ٌبيٞ ٞىشٙؽ.
ؼـ ٔجشالياٖ ٕٔٛ١ال" ٚقٖ  ٚلؽ ؼـ ضؽ ٘فٔبَ اوز ،أب ٕٔىٗ اوز ؼٚـ وف ٔػشّفي افكايي ؼاٌش ٝثبٌؽ.
ي ؼـ ـٚقٞبي ا َٚسِٛؽ ثىيبـوٓ  ٚغيفاغشّبِي ٞىشٙؽ .فمٗ ٛ٘ %5قاؼاٖ ٔجشال ث ٝوٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ؼـ ٞفشٝ
ايٗ ٠ال ْ
٠الي ثبِيٙي لبثُ سٍػيُ ٞىشٙؽ .
ا َٚثف اوبن ْ
خؽٌٕ َٚبـ٠ 1 ٜاليٓ ٌبي ٟثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجشال ث ٝوٓ وبـي سيفٚييؽ ـا ؼـ نٔ ٜب ٜا َٚق٘ؽٌي ٍ٘بٖ
ٔي ؼٞؽ.
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ن ٔب ٜا َٚق٘ؽٌي
جذٍل ٠ :1اليٓ ٌبي ٟثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ؼـ ثيٕبـاٖ ؼـ ٜ
ؼـاثشؽاي ٘ٛقاؼي

دس اٍليي هاُ صًذگی

دس سِ هاُ اٍل صًذگی

قـؼي ٘ َٛوًيؼ( ٜثيً اق ٞ 2ف)ٝٙ
اغشالَ ؼـ ٌيفغٛـؼٖ
دف آِٛؼٌي ؼـ ِٛـر  ٚثؽٖ
ٔؽر ضبٍّٔي ثيً اق ٞ 42فشٝ
ٚقٖ قٔبٖ سِٛؽ ثيً اق  4ويٌّٛفْ
ثكـٌي قثبٖ
ـً٘ دفيؽٌي
ؼٔبي وٓ ثؽٖ (اغّت قيف  35ؼـخ)ٝ
وٓ سطفوي  ٚضفوبر آٞىشٝ
اسىبٌ ٞىٕي  ٚيجٛوز
ف٘ٛشبُ٘ غّفي ثكـي
اغشالالر سٙفىي
غٛاة آِٛؼٌي

ويب٘ٛق اٍٍ٘شبٖ
ٚـْ ؼوشٍب ٜسٙبوّي غبـخي
اغشالالر سٙفىي
ٚقٖ ٍ٘ففشٗ ٔ ٚه قؼٖ ٔ١يف
يجٛوز
ثفآٔؽٌي ٌىٕي
ٔفثبٖ لّت وٙؽ
وب ًٞف١بِيز
غٛاة آِٛؼٌي

فشك ٘بفي
يجٛوز
دٛوز غٍه
ثكـٌي قثبٖ
ٚـْ وُ ثؽٖ
ٌفي ٝغٍٗ
وٓ غ٘ٛي
ـٌؽ خىٕي وٓ

سّٛيف ٌٕبـٛ٘ :4 ٜقاؼ ٔجشال ث ٝثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ
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عَاسض تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى مذاهٌذ؟
ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ثىيبـ خؽي اوز٠ .ؽْ سٍػيُ ثٍٙٞ ٝبْ ثيٕبـي  ٚيب ٌف ٞٚؼيف ٍٙٞبْ ؼـٔبٖ ٛ٠اـْي ثىيبـ
ٔ ٚ ٟٓغيف لبثُ ثفٌٍز ايدبؼ ٔيوٙؽ .ايٗ ثيٕبـي ٔي سٛا٘ؽ ثب٠ث ٛ٠اـْ ٕٟٔي  ٓٞذ٠ ٖٚمت ٔب٘ؽٌي ؾٙٞي ،وٛسبٞي لؽ

ٚ

افز سطّيّي ٌٛؼ .ؼـ ثٕ١ي ٔٛاـؼ ،ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ وٓ ٌٛٙايي ٘يك ٚخٛؼ ؼاـؼ.
ث ٝؼِيُ ٚخٛؼ ٖؼ اٌشٗ ٠اليٓ ٍٔػُ ثيٕبـي ؼـ ثؽ ٚسِٛؽ ،غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ؼـ وٙيٗ  3-5ـٚق ث١ؽ اق سِٛؽ إٞيز ثىيبـ
قيبؼي ؼاـؼ  ٚفمٗ ثب غفثبٍِفئ ،ي سٛاٖ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت ثيٕبـي ـا سٍػيُ ؼاؼ ٚ ٜثب ؼـٔبٖ ثٍٙٞ ٝبْ اق ثفٚق ٛ٠اـْ آٖ
ديٍٍيفي وفؼ.

آيا صسدي طَل مؾيدُ دس ًَصاداى تا تيواسي من ماسي تيشٍييذ استثاط داسد؟
ثّ .ٝقـؼي ٘ َٛوًيؼ ٜؼـ ٘ٛقاؼاٖ ٔي سٛا٘ؽ ثب ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ اـسجبٖ ؼاٌش ٝثبٌؽ

 .قـؼي فيكيِٛٛليه ٘ٛقاؼاٖ ثٝ

ِٛـر قـؼـً٘ ثٛؼٖ دٛوز ؼـ اثف اق ثيٗ ـفشٗ ٘جي١ي ٌّجٞ َٛبي لفٔك غٛ٘ ٖٛقاؼاٖ  ٚثبال ـفشٗ ثيّيفٚثيٗ غ ٖٛآ٘بٖ ثٛخٛؼ
ٔيآيؽ .ؼـ ايٗ ٔٛاـؼ ،قـؼي غفيف ثٛؼ ٚ ٜؼـ وٓ سف اق ٞ 2فش ٝثٟجٛؼ ٔي يبثؽ  ٚثفاي ٘ٛقاؼاٖ ثي ٔفـ اوز  .أب اٌف قـؼي
ٔشٛوٗ  ٚيب ٌؽيؽ ٌؽ ٚ ٜثيٍشف اق ٞ 2فش َٛ٘ ٝثىٍؽ ثبيؽ ث ٝوٕجٛؼ ٛٞـٔ ٖٛسيفٚوىيٗ ؼـ اثف وٓ وبـي سيفٚييؽ ٍٔىٛن
ٌؽ .ؼـ ِٛـر سٍػيُ قٚؼـن ثيٕبـي ٌ ٚف ٞٚؼـٔبٖ قـؼي اق ثيٗ ـفشٍٔ ٚ ٝىّي ايدبؼ ٕ٘يٌٛؼ.

تشاي جلَگيشي اص تشٍص عَاسض تيواسي منماسي تيشٍييد دس ًَصاداى چِ تايذ مشد؟
ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؼ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ يىي اق ٌبيٟسفيٗ  ُّ٠لبثُ ديٍٍيفي ٠متٔب٘ؽٌي ؾٙٞي اوز  ٚثفاي ديٍٍيفي اق ثفٚق
ايٗ ٠بـٔ ٟٓٔ ٝثبيؽ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ؼـ ـٚقٞبي  3-5سِٛؽ ثفاي ٛ٘ ٕٝٞقاؼاٖ ا٘دبْ ٌؽٛٔ ٕٝٞ ،ٜاـؼ ٍٔىٛن ثيٕبـي ففاغٛاٖ
ٌفؼيؽ ،ٜآقٔبيًٞبي سبييؽ سٍػيُ ؼـ آقٔبيٍٍبٞ ٜبي ٔٙشػت ا٘دبْ ٌؽ ٚ ٜؼـ ِٛـر سٍػيُ ثيٕبـي،

ؼـٔبٖ ثب لفَ

ِٚٛسيفٚوىيٗ ٌفٌٛ ٞٚؼ.
ايٗ ف١بِيزٞب ثبيؽ ثؽٞ ٖٚؽـؼاؼٖ ٚلز ا٘دبْ ٌ٘ٛؽ .ثبيؽ ٌف ٞٚؼـٔبٖ ديً اق  28ـٚقٌي ٘ٛقاؼ ثبٌؽ.

آيا تشٍص تيواسي كم ماسي تيشٍييذ دس ًَصاد تا سٍؽ صًذگي ٍالذيي استثاط داسد؟
غيفٚ ،خٛؼ ٞيذ ٌ ٝ٘ٛاـسجب٘ي ثيٗ ـٚي ق٘ؽٌي ٚاِؽيٗ ثب ثفٚق ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ اثجبر ٍ٘ؽ ٜاوز  .ؼـ قٔبٖ
آٔٛقي ٚاِؽيٗ ثيٕبـ ثبيؽ ث ٝايٗ ٘ىش ٝاٌبـٕٛ٘ ٜؼ سب اضىبن ٌٙب ٜؼـ ٚاِؽيٗ (ثػّ َٛؼـ ٔبؼـ) ايدبؼ ٍ٘ٛؼ.
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چشا تايذ ّوِ ًَصاداى دس سٍص  3-5تَلذ غشتالگشي ؿًَذ؟
٘ٛقاؼاٖ ٔجشال ث ٝثيٕبـي وٓوبـي ريـ ٚييؽ ؼـ اٚايُ سِٛؽ ٕٔٛ١ال " ثؽ٠ ٖٚالٔز ٞىشٙؽ  ٚأىبٖ سٍػيُ ثيٕبـاٖ ؼـ ٞ 4فش ٝاَٚ
سِٛؽ ،ثب اوشفبؼ ٜاق ٠اليٓ ثبِيٙي ثىيبـ وٓ اوز٠ .اليٓ ثبِيٙي ثشؽـيح  ٚسب ضؽٚؼ ٔ 6بٍٞي ٌيفغٛاـ ثفٚق ٔي وٙٙؽ  .ؼـ ٘شيدٝ
ثباوشفبؼ ٜاق ٠اليٓ ثبِيٙي ( ٚثؽ ٖٚا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ) سٍػيُ ثيٕبـي ؼيفٍٙٞبْ ا٘دبْ ٌؽ ٚ ٜوٕجٛؼ ٛٞـٔ ٖٛسيفٚييؽ
اثفار ٔٙفي غٛؼ ـا ثف ٌيفغٛاـٌؿاٌش٠ ٚ ٝمتٔب٘ؽٌي ؾٙٞي ارفاق غٛاٞؽ افشبؼ.
اق ايٗ ـ ،ٚثبيؽ سٕبْ ٘ٛقاؼاٖ ؼـ ـٚقٞب ي  3-5سِٛؽ غفثبٍِفي ٌ٘ٛؽ سب اٌف ث ٝايٗ ثيٕبـ ي ٔجشال ٞىشٙؽ ،ثب ٌف ٞٚؼـٔبٖ ثٛٔ ٝل ٟاق
٠مت ٔب٘ؽٌي ؾٙٞي ديٍٍيفي ٌفؼؼ.

آيا عذم ٍجَد ػاتقِ تيواسيّاي تيشٍييذي دس خاًَادُ ،تِ ايي هعٌي اػت مِ ًَصاد ًياص تِ غشتالگشي ًذاسد؟
غيف٠ ،ؽْ ٚخٛؼ وبثم ٝثيٕبـيٞبي سيفٚييؽ ي ؼـ غب٘ٛاؼ ،ٜؼِيّي ثفاي ا٘دبْ ٘ؽاؼٖ غفثبٍِفي ؼـ ٘ٛقاؼ ٘يىز ٚ

٘جبيؽ ٞير

٘ٛقاؼي ـا اق ٕ٘١ز غفثبٍِفي ٔطف ْٚوفؼ.

آيا اًجام غشتالگشي ًَصاداى تا ًوًَِ گيشي اص پاؿٌِ پا ،تشاي ًَصاد خطش داسد؟
ا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ثب ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب ثف وبغؿ فيّشف ٞيرٌ ٝ٘ٛغٙفي ثفاي ٘ٛقاؼ ٘ؽاٌش ٚ ٝوبٔآل ثئفـ اوز.

آيا اگش ًَصاد ٍامؼي صدُ يا هختصشي تة ٍ ػشهاخَسدگي داؿتِ تاؿذ ،هيتَاى ًوًَِگيشي اص پاؿٌِ پا سا اًجام
داد؟
ثّ ،ٝسكـيك ٚاوىٗ يب اثشال ث ٝوفٔبغٛـؼٌي ٔػشّفٔ ،ب٘ ٟاق ا٘دبْ غفثبٍِفي ٕ٘ي ٌٛؼ (ؼـ ٔٛـؼ ٘ٛقاؼي و ٝؼـ ثيٕبـوشبٖ ثىشفي
اوز يب وبثم ٝثىشفي ؼـ ثيٕبـوشبٖ ؼاـؼ ثبيؽ ٘جك ؼوشٛـاِ ُٕ١ثف٘بٔ ُٕ٠ ٝوفؼ).

آيا ٌّگام ًوًَِگيشيًَ ،صاد تايذ ًاؿتا تاؿذ؟
غيفٌٕٝ٘ٛ٘ ،يفي اق دبٌ ٝٙدب ثفاي غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ٘يبقي ث٘ ٝبٌشب ثٛؼٖ ٘ٛقاؼ ٘ؽاـؼ.
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آيا پغ اص ًوًَِگيشي اص پاؿٌِ پا تش ماغز فيلتشً ،ياص تِ هشاقثت خاصي اػت؟
ده اق ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب ثف وبغؿ فيّشف ،ـٚي ٔطُ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي ٌبق دبويك ٜاي لفاـ ؼاؼٔ ٚ ٜػشّفي فٍبـ ؼٞيؽ ٌ .بق ـا ثٝ
ٔؽر  5ؼليم ٝؼـ ٔطُ ٍ٘ب ٜؼاٌش ،ٝده اق آٖ ثفؼاـيؽ  .ثدك ايٗٔ ،فالجز غبَ ؼيٍفي ٖياق ٖؼاـؼ  .ضٕبْ ؼاؼٖ ٘ٛقاؼ ده اق
غفثبٍِفي ٍٔىّي ٘ؽاـؼ.
ؼـ ِٛـسيو ٝزىت (ٔؽ ضىبويز) ؼايفٜاي ٚخٛؼ ؼاـؼ ٔي سٛاٖ آٖ ـا ثف ٔطُ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي زىجب٘ؽ  ٚث١ؽ اق ٘يٓ وب٠ز
ثفؼاٌز.

آيا هثثت ؿذى آصهايؾ غشتالگشي (آصهايص ًوًَِ خَى پاضٌِ پا بش كاغز فيلتش)ً ،ـاى دٌّذُ اتتالي ًَصاد تِ
تيواسي منماسي تيشٍييذ اػت؟
ٔثجز ٌؽٖ آقٔبيً غفثبٍِفي (آقٔبيً ٕ٘ ٝ٘ٛغ ٖٛدبٌ ٝٙدب ثف وبغؿ فيّشف) ٍ٘بٖ ٔيؼٞؽ و ٝهوکي است ايٗ ٘ٛقاؼ ٔجشال ثٝ
ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ثبيؼ  .فمٗ ثب ا٘دبْ آقٔبيي ٞبي سبييؽ سٍػيُ (و ٝثب اوشفبؼ ٜاق غٚ ٖٛـيؼي ا٘دبْ ٔيٌٛؼ) ٔيسٛاٖ
ي ثٛ٘ ٝـ وفي ٟا٘دبْ يٚؼ  ٚثهياـ ٔٔ ٚ ٟٓفٚـي اوز .
سٍعيَ ل١ٙي ؼاؼ .ايٖ آقٔب يي ثب ؼ

آيا دسهاى تٌِّگام ٍ هٌاػة هيتَاًذ اص تشٍص عقةهاًذگي رٌّي دس ًَصاد هثتال تِ منماسي تيشٍييذ پيؾگيشي
مٌذ؟
ثّ ،ٝغٌٛجػشبٌ٘ ٝف ٞٚؼـٔبٖ ثٍٙٞٝبْ (لجُ اق  28ـٚقٌي ٘ٛقاؼ) اق ثفٚق ٠متٔب٘ؽٌي ؾٙٞي ؼـ ٘ٛقاؼ ٔجشال ث ٝثيٕبـي وٓ وبـي
سيفٚييؽ خٌّٛيف ي ٔيوٙؽ٠ .ال ٜٚثف قٔبٖ ٌف ٞٚؼـٔبّٖٔ ،فف ِطيص ؼاـ ٚثف اوبن ؼوشٛـ دكٌه ،ـ٠بيز سِٛيٞٝبي ٍٙٞبْ
ّٔفف لفَ  ،ا٘دبْ آقٔبيٍبر ٛٞـٔ٘ٛي ؼـ فٛاُِ ٔ١يٗ ٚ ٚيكيز ٔىشٕف ثفاوبن ؼوشٛـاِ ُٕ١وٍٛـي ٠ ٚؽْ سٛخ ٝثٝ
سِٛيٞٝبي غيف ّٕ٠ي ا٘فافيبٖ ؼـ اـسجبٖ ثب ّٔفف ؼاـٔ ٚبٔٗ ضفٔ ٛفيت ٌٛٞي ٌيفغٛاـ ثيٕبـ اوز.

چشا تشاي دسهاى تيواسي منماسي تيشٍييذ فقط اص قشف لٍَتيشٍمؼيي اػتفادُ هيؿَد؟
ثؽِيُ ايٗ و ٝـاضز سفيٗ ـا ٜخؿة ٛٞـٔ ٖٛسيفٚييؽ (سيفٚوىيٗ) اق ٘فيك ويىشٓ ٌٛاـي اوز ،ؼاـ ٚثٌ ٝىُ لفَ ّٔفف
ٔيٌٛؼ .ايٗ ٛٞـٔٔ ٖٛثُ ا٘ىِٛيٗ  ٚيب ٛٞـٔ ٖٛـٌؽ ٘يىز و ٝثبيؽ اق ٘فيك سكـيك اوشفبؼٌ٘ٛ ٜؽ.
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سّٛيف ٌٕبـ :5 ٜثفاي ؼـٔبٖ ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ فمٗ اق لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ اوشفبؼٔ ٜيٌٛؼ.

سٍؽ هصشف قشف لٍَتيشٍمؼيي چگًَِ اػت؟
ًکتِ بسياس هْن :ثبيؽ لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ثٔ ٝمؽاـ (ؼٚق) سدٛيك ٌؽ ٜسٛوٗ دكٌه ٔ١بِح ّٔفف ٌٛؼ ٘ ٚجبيؽ ث ٝسِٛيٝ
ا٘فافيبٖ ٔمؽاـ ؼاـ ٚـا سغييـ ؼاؼ  ٚيب ّٔفف ؼاـ ٚـا ل ٟٙوفؼ .
ًنات تؼياس هْن
فمٗ اق لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ثبيؽ اوشفبؼٌٛ ٜؼ .وبيف ففْ ٞبي ؼاـٚيي ِٚٛسيفٚوىيٗ سِٛيٕ٘ ٝي ٌ٘ٛؽ.
ضشٕب ٞف ـٚق ؼٚق ؼاـٚي سدٛيك ٌؽ ٜسٛوٗ دكٌه ث ٝوٛؼن ؼاؼٌٛ ٜؼ ٘ .جبيؽ ٔمؽاـ لفَ ،ثؽٍٔ ٖٚبٚـ ٜثب دكٌه ٔ١بِح ،وٓ
 ٚيب قيبؼ ٌٛؼ.
ؼـ ٍٙٞبْ سٟي ٝلفَ ٞبي سدٛيك ٌؽ ،ٜث ٝسبـيع ّٔفف  ٚـً٘ لفَ ٞب سٛخٌٛ ٝؼٔ .جبؼا سبـيع ّٔفف ؼاـٌ ٚؿٌش ٝثبٌٙؽ
ٖ (اِجش ٝسبـيع ا٘مٕبء آٖ
ٕٞيٍ ٝس١ؽاؼي اق لفَ ٞب  ،خٟز ّٔفف ؼـ ٔٛاـؼ أٙفاـي ،ؼـ ويف ٚوبيُ وٛؼن ٍٟ٘ؽاـي ٌ ٛؼ
ٞب ـا ؼـ ٘ٝف ٌففشٌٛ ٝؼ).
ثفاي خٌّٛيفي اق ففأٛي ٌؽٖ ّٔفف ؼاـ ،ٚثٟشف اوز يه سمٛيْ ؼيٛاـي ثفاي ايٗ ٔٛٝٙـ سٟي ٚ ٝؼـ خبيي ٔثُ اسبق
وٛؼن  ٚيب آٌذكغبّ٘٘ ٝت ٘ٓٚؼ ٚ ٜده اق ٞف ثبـ ّٔفف ؼاـ ٚـٚي آٖ ٠الٔز قؼٌٛ ٜؼ.
ؼـ ٞف ثبـ ٚيكيز (ثٞ ٝف ّ٠شي) سٛوٗ دكٌه٘ ،طّٔ ٜٛفف ؼاـ ٚ ٚؼٚق آٖ ؾوف ٌٛؼ.
ؼاـ ٚـا ٞف ـٚق ؼـ يه ٚلز ٔ١يٗ ث ٝوٛؼن ثؽٖ ٜؼ ٔ( .ثالً ٞف ـٚق ِجص ٞب لجُ اق غٛـؼٖ ِجطب٘.)ٝ
ثٟشف اوز ثيٕبـيه وب٠ز لجُ اق ّٔفف لفَ سب يه وب٠ز ث١ؽ اق آٖ زيكي ٘ػٛـؼ ٜثبٌؽ.
٘جبيؽ ؼاـ ٚـا ؼـ آة ضُ ٕ٘ٛؼ ٚ ٜثفاي وب٠ز ٞب  ٚيب ـٚقٞبي ث١ؽ ٍ٘ ٝؼاٌز.
ٍٙٞبٔي و ٝوٛؼن ثكـي سف ٔي ٌٛؼٌ ،بيؽ ثٟشف ثبٌؽ لفَ ٞب سى ٝسىٌٛ ٝؼ سب وٛؼن ـاضز سف لفَ ٞب ـا ثػٛـؼ.
اٌف وٛؼن ده اق غٛـؼٖ ؼاـ ٚاوشففا ٢وفؼ (لجُ اق ضؽٚؼ يه وب٠ز ) القْ اوز ٔدؽؼا"ٕٞ ،بٖ ؼٚق ؼاـ ٚثٚ ٝي غٛـا٘ؽٜ
ٌٛؼ.
ؼـ ِٛـر ثفٚق اوٟبَ ،ثي لفاـي ،وٓ غٛاثي ّ٠ ٚجب٘يز ٔىشٕف ،ثبيؽ ثب دكٌه  ٚيب وبـوٙبٖ ثٟؽاٌشي -ؼـٔب٘ي سٕبن ٌففشٝ
ٌٛؼ.
ٚيكيز ٔىشٕف وٛؼوشبٖ ؼـ قٔبٖ ٞبي سِٛيٌ ٝؽ ٜسٛوٗ دكٌه ٔ١بِح ثفاي وٙشفَ ثيٕبـي ٚي ثىيبـ إٞيز ؼاـؼ  .ضشٕب
آٔٛقي وبفي ؼـ ايٗ قٔي ٝٙؼاؼٌ ٜؽ ٜسب ضشي يه ٚيكيز  ٓٞففأٛي ٍ٘ٛؼ.

سٍش هصشف قشظ لٍَتيشٍكسيي:
ٔمؽاـ لفَ سدٛيك ٌؽ ٜؼـ لبٌك غفؼ ٌؽ ٚ ٜؼـ آة خٌٛيؽ ٜضُ ٌفؼيؽ ٚ ٜثٛ٘ ٝقاؼ غٛـا٘ؽٌٛ ٜؼ.
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ثٟشف اوز ٘ٛقاؼ يه وب٠ز لجُ اق ّٔفف لفَ سب يه وب٠ز ث١ؽ اق آٖ زيكي ٘ػٛـؼ.
اٌف سب ضؽٚؼ يه وب٠ز ده اق ّٔفف لفَ ِٚٛسيفٚوىيٌٗ ،يفغٛاـ اوشففا ٢وٙؽ ،ثبيؽ ٔدؽؼا " ٔمؽاـ لفَ سدٛيك
ٌؽ ٜؼـ لبٌك غفؼ  ٚؼـ آة ضُ ٌؽ ٚ ٜثٛ٘ ٝقاؼ غٛـا٘ؽٌٛ ٜؼ.
٘جبيؽ ؼاـ ٚـا ؼـ آة ضُ ٕ٘ٛؼ ٚ ٜثفاي وب٠ز ٞب  ٚيب ـٚقٞبي ث١ؽ ٍ٘ ٝؼاٌز.

سّٛيف ٌٕبـٔ :6 ٜمؽاـ لفَ سدٛيك ٌؽ ٜؼـ لبٌك غفؼ  ٚؼـ آة ضُ ٌؽ ٚ ٜثٛ٘ ٝقاؼ غٛـا٘ؽ ٌٛ ٜؼ
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آيا قشف لٍَتيشٍمؼيي تا داسٍّاي ديگش تذاخل داسد؟
ثّ ،ٝلفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ًبايذ ٕٞكٔبٖ ثب لٙف ٜآ ،ٗٞؼاـٞٚبي ضبٚي وّىيٓ ِٛٔ ٚشيٚيشبٔيٗ ّٔفف ٌٛؼ .ثبيؽ ثيٗ ّٔفف ايٗ
ؼاـٞٚب ّٔ ٚفف لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ضؽالُ 3-4وب٠ز فبِّ ٝثبٌؽ.

آيا هيتَاى قشف لٍَتيشٍمؼيي سا ّنصهاى تا ؿيشّاي داساي تشميثات ػَيا (هثل ايضٍهيل) اػتفادُ مشد؟
ّٔفف ٓٞقٔبٖ ٌيفٞبي ؼاـاي سفويجبر وٛيب (ٔثُ ايكٔٚيُ) ثب لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗٔ ,يسٛا٘ؽ خؿة ِٚٛسيفٚوىيٗ ـا ٔػشُ
ٕ٘بيؽ .ثٕٞٝيٗؼِيُ ,ثبيؽ ثيٗ ّٔفف لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ٌ ٚيفٞبي ضبٚي وٛيب ضؽالُ  1-2وب٠ز فبِّ ٝثبٌؽ.

آيا اًجام آصهايؾّاي عولنشد تيشٍييذ تشاي ّش ٍيضيت پضؿل ضشٍسي اػت؟
ثّ ،ٝثبيؽ آقٔبيًٞبي ٛٞـٔ٘ٛي ثف اوبن ثبق ٜقٔب٘ي قيف اق وٛؼن ثيٕبـ ث ُٕ٠ ٝآٔؽ ٚ ٜنده دكٌه ٔ١بِح ٚي ـا ٚيكيز
ٔيوٙؽ:
 2سب ٞ 4فش ٝث١ؽ اق ٌف ٞٚؼـٔبٖ
ٞف ٔ 2ب ٜؼـ ٘ٔ 6 َٛب ٜا َٚق٘ؽٌي
ٞف ٔ 3ب ٜثيٗ وٙيٗ  6سب ٔ 36بٍٞي
ٞف ٔ 3-6ب ٜاق ٔ 36بٍٞي ث ٝث١ؽ (ؼـ ِٛـر ؼائي ثٛؼٖ ثيٕبـي)
ا٘دبْ آقٔبيًٞبي ٛٞـٔ٘ٛي ) (TSH ٚ T4ثفاي ا٘ال ٞاق وبفي ثٛؼٖ ٔمؽاـ لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ القْ اوز  ٚثب سٛخ ٝث٘ ٝشبيح
آقٔبيًٞبٔ ,مؽاـ لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ّٔففي سٛوٗ دكٌه سٝٙيٓ ٔيٌٛؼ.

د ،تا چِ ٍقت اداهِ داسد؟
هصشف قشف لٍَتيشٍمؼيي دس ًَصاد هثتال تِ منماسي تيشٍيي
لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ فمٗ ثبيؽ ث ٝؼوشٛـ دكٌه ،وٓ ،قيبؼ  ٚيب لٌٛ ٟٙؼ ٘ ٚجبيؽ غٛؼوفا٘ ٝسٛوٗ ٚاِؽيٗ سغييف وٙؽ.
ٕٔٛ١ال" ّٔفف لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ثبيؽ سب  3وبٍِي وٛؼن اؼأ ٝيبثؽ .أب ؼـ ٔٛاـؼي ٕٔىٗ اوز دكٌه ؼاـ ٚـا ل ٟٙوفؼٚ ٜ
ده اق ٞ 4فش ٝآقٔبيً ٛٞـٔ٘ٛي ـا سىفاـ ٕ٘بيؽ .وذه اةسٛخ ٝث ٝخٛاة آقٔبيً  ،سٍػيُ ٔي ؼٞؽ و ٝآيب وٛؼن ٘يبق ث ٝاؼأٝ
ؼـٔبٖ ٖؼاـؼ  ٚيب ثبيؽ سب دبيبٖ ٕ٠ف لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ّٔفف وٙؽ.
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عالين هصشف تيؾ اص اًذاصُ قشف لٍَتيشٍمؼيي دس ؿيشخَاس تحت دسهاى مذاهٌذ؟
ي ثبِيٙي ٓٞز ٖٛسبوي وبـؼي (قيبؼ  ٚسٙؽ ثٛؼٖ ٔفثبٖ لّت )ّ٠ ،جي ثٛؼٖ ثيً اق ضؽ،
ؼـٔبٖ ثيً اق ا٘ؽاقٔ ٜي سٛا٘ؽ ٠ال ْ
ثيلفاـي  ٚاغشالَ ؼـ غٛاة ثٛخٛؼ آٚـؼ  .ؼٚقٞبي ثيً اق ضؽ ،ؼـ ٔؽر قٔبٖ ٘ٛال٘ئٕ ،ىٗ اوز ثب٠ث ثىشٌ ٝؽٖ قٚؼٍٙٞبْ
ٔالج ٠ ٚؽْ ـٌؽ وبفي ٔغك  ،دٛوي اوشػٛاٖ ،افكايً ثيً اق ضؽ وٗ اوشػٛا٘ي ٔ ٚىـب يَ غّمي  -وفٌشي ٌفؼؼٚ .قٖ ٍ٘ففشٗ
ٌيفغٛاـ ٘يك ٔي سٛا٘ؽ ٍ٘بّ٘ٔ ٝفف ثيً اق ضؽ لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ثبٌؽ ،و٘ ٝيبق ث ٝثفـوي  ٚؼـ ِٛـر ٘يبق ،س١ؽيُ ؼٚق ؼاـٚ
ٌٛؼ.

پيؾآگْي تيواسي دس هثتالياى چگًَِ اػت؟
ثب ا٘دبْ ثف٘بٔ ٝوٍٛـي غفثبٍِفي ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ،سٍػيُ ثٍٙٞ ٝبْ  ٚؼـٔبٖ ٔٗاوت ٔجشاليبٖ ،ديً آٌٟي
٘ٛقاؼاٖ ثيٕبـ ثٛ٘ ٝـ زٍٍٕيفي ثٟجٛؼ يبفش ٝاوز  .أب ثؽ ٖٚؼـٔبٖ  ٚيب ؼـٔبٖ ؼيفـن  ٚيب ٘بٔٙبوت ٠مت ٔب٘ؽٌي ؾٙٞي ٚ
وٛسبٞي لؽ اخشٙبة٘بدؿيف اوز.

چشا ًَصاداى هثتال تِ تيواسي منماسي تيشٍييذ دس تذٍ تَلذ عالهت ّاي تيواسي سا ًـاى ًوي دٌّذ؟
ٛٞـٖٔٞٛبي غؽ ٜسيفٚييؽ ٘مً اوبوي ؼـ ـٌؽ  ٕٛ٘ ٚثؽٖ ( ٓٞلجُ اق سِٛؽ  ٓٞ ٚث١ؽ اق سِٛؽ) ؼاـ٘ؽ  .ؼـ ؼٚـاٖ خٙيٙي ،خٙيٗ
ٛٞـٔٛٔ ٖٛـؼ ٘يبق ثفاي ـٌؽ  ٕٛ٘ ٚثؽٖ ـا اق ٔبؼـ ٔيٌيفؼ ثٕٞ ٝيٗ ؼِيُ ؼـ ٘ٛقاؼا٘ي و ٝاق ٔبؼـاٖ وبِٓ  ٚيب ٔبؼـاٖ ٔجشال ثٝ
ن غٛة ؼـٔبٖ ٌؽ ٜا٘ؽ) ٔشِٛؽ ٔي ٌ٘ٛؽ ،ؼـ قٔبٖ سِٛؽ ـٌؽ ٘ ٕٛ٘ ٚجي١ي ؼاٌش٠ ٚ ٝالٔز ٞبي
ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ( ٜ
ثيٕبـي ـا ثفٚق ٕ٘ي ؼٙٞؽ.
أب ٘ٛقاؼاٖ ٔبؼـا٘ي و ٝوٕجٛؼ ٛٞـٔٞ ٖٛبي سيفٚييؽي ؼاـ٘ؽ (ٔبؼـاٖ ٔجشال ث ٝثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ و ٝؼـٔبٖ ٍ٘ؽ ٚ ٜيب
لفَ ّٔفف ٔيوٙٙؽ أب وٙشفَ ٔشبثِٛين ٔٙبوجي ٘ؽاـ٘ؽ)ٔ ،يسٛا٘ٙؽ ؼـ ثؽ ٚسِٛؽ ٠الٔز ٞبي ثيٕبـي ـا ثِٛ ٝـر اغشالَ ؼـ
ـٌؽ  ٕٛ٘ ٚؼاٌشٝثبٌٙؽ.

آيا هصشف قشف لٍَتيشٍمؼيي دس هادساى تاسداس تالهاًع اػت؟
ثّئّ ،فف لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ ؼـ ٔبؼـاٖ ثبـؼاـ ثالٔب٘ ٟاوز .ؼـ ِٛـسيؤ ٝبؼـ ثبـؼاـ  ،اق لجُ اق ثبـؼاـي لفَ ِٚٛسيفٚوىيٗ
ّٔفف ٔي وٙؽ ثبيؽ ؼـ ٔؽر ثبـؼاـي ٘يك ّٔفف لفَ ـا اؼأ ٝؼٞؽ  ٚثٛ٘ ٝـ ٔفست سٛوٗ دكٌه ٔ١بِح ٚيكيز ٌؽٜ

 ٚثف

اوبن آقٔبيٍبر ٚي (ؼـ ِٛـر ِك ) ْٚؼٚق لفَ سغييف يبثؽ  .ثٞ ٝيسٛخ٘ ٝجبيؽ غٛؼوفا٘ ٚ ٝيب ث ٝسِٛي ٝا٘فافيبٖ ؼاـ ٚل ٚ ٟٙيب
ٔمؽاـ آٖ وٓ ٌٛؼ.
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تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى :ؼوشٛـاِٚ ُٕ١يم ٜثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز

سّٛيف ٌٕبـٛ٘ 7 ٜقاؼ وبِٓ

ؿشح ٍظايف تَْسص ٍ ماسؿٌاع هشاقة ػالهت خاًَادُ
ؼوشٛـاِ ُٕ١اخفايي ثف٘بٔ ٝوٍٛـي غفثبٍِفي ثفاي ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ٜٚبيفي ـا ثفاي ثٟٛـق ؼـ غب٘ ٝثٟؽاٌز ٚ
ٔفالت والٔز ؼـ دبيٍب ٜوالٔز س١ييٗ وفؼ ٜاوز .ايٗ اففاؼٕٔ ،ىٗ اوز ث ٝؼٔ ٞٛ٘ ٚىئ َٛثبٌٙؽ:
ثٟٛـقاٖ ٔ ٚفالجيٗ والٔشي و ٝفمٗ ٜٚبيف ثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز ؼـ ثف٘بٔ ،ٝـا ا٘دبْ ٔيؼٖ ٜؼ .
ن ٠ال ٜٚثف ٜٚبيف غبَ ثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز ؼـ ثف٘بٔ ،ٝثٛٙ٠ ٝاٖ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيف
ثٟٛـقاٖ ٔ ٚفالجيٗ والٔشي ٜ
ؼـ ٔفاوك ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ،،اق دبٌ ٝٙدبي ٘ٛقاؼاٌٖٕٝ٘ٛ٘ ،يفي ٔيوٙٙؽ.
الف :ؿشح ٍظايف تَْسص ٍ ماسؿٌاع هشاقة ػالهت دس تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي من ماسي تيشٍييذ ًَصاداى

ٌٙ )1بوبيي ق٘بٖ ثبـؼاـ ٔٙٙم ٝسطز دًٌٛ
 )2آٔٛقي ٔ ْٕٛ٠فؼْ ؼـثبـ ٜثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ٛ٠ ٚاـْ آٖ
 )3آٔٛقي ق٘بٖ ثبـؼاـ ؼـ ٔٛـؼ ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ ٛ٠ ٚاـْ آٖ  ٚإٞيز ا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ  ٚسبويؽ ثف
ِك ْٚا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼ ؼـ وٙيٗ  3 -5ث١ؽ اق سَٛؼ
 )4ؼـيبفز ٘شيد ٝغفثبٍِفي اق آقٔبيًٍا ٜغفثبٍِفي اوشبٖ
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تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى :ؼوشٛـاِٚ ُٕ١يم ٜثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز
 )5ففاغٛاٖ  ٚاـخبٛ٘" ٞقاؼاٖ ٍٔىٛن" ث" ٝآقٔبيٍٍبٙٔ ٜشػت ٌٟفوشبٖ" ثفاي ا٘دبْ آقٔبيً ٞبي سبييؽ سٍػيُ
وفٔي ؼـ اوفٚ ٞلز ثف اوبن ؼوشٛـإُِ١
 )6ففاغٛاٖ وفيٛ٘ ٟقاؼا٘ي و ٕٝ٘ٛ٘ ٝاق دبٌ ٝٙدبي آٟ٘ب ،اق ٘فف آقٔبيٍٍبٜ

"٘بٔٙبوت" ٌٙبغشٌ ٝؽ ٜاوز ثفاي

ا٘دبْ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي ٔحؼؼ اق دبٌ ٝٙدب (ؼـ وٓ سف اق  48وب٠ز)
 )7ديٍيفي ٘ٛقاؼاٖ ٍٔىٛن  ٚـإٙٞبيي ٚاِؽيٗ ثفاي ٔفاخ ٝ١فٛـي (ده اق ؼـيبفز خٛاة آقٔبيٍبر سبييؽ
سٍػيُ) ث ٝفٛوبَ دٛيٙز  ٚيب اِٚيٗ دكٌه ؼـ ؼوشفن
 )8آٔٛقي ٚاِؽيٗ ثيٕبـ ثف اوبن وشبة ٚاِؽيٗ  ٚثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ (وشبة ثب خّؽ ِٛـسي)
 )9ثجز ا٘ال٠بر ؼـ وبـر ٔفالجز ٘ٛقاؼ ثيٕبـ
 )10ثجز ٌ ٚكاـي ا٘ال٠بر ثف٘بٔٝ
 )11ديٍيفي ٔىشٕف ثيٕبـاٖ  ٚيبؼآٚـي إٞيز ّٔفف ؼـوز ؼاـ ٚ ٚديفٚي اق ؼوشٛـار دكٌه ،ا٘دبْ آقٔبيٍبر
ٛٞـٔ٘ٛي ٚ ٚيكيزٞبي ٔىشٕف سٛوٗ دكٌه ٔ١بِح
ٕٞ )12ىبـي ؼـ اخفاي دفٚلٞ ٜبي دمٍٞٚي

ب :ؿشح ٍظايف تَْسص ٍ ماسؿٌاع هشاقة ػالهت ،صهاًي مِ تِ عٌَاى ًوًَِگيش اص پاؿٌِ پاي ًَصاداى دس هشامض
ًوًَِگيشي اًجام ٍظيفِ هي مٌٌذ.
ٌٙ )1بوبيي ق٘بٖ ثبـؼاـ ٔٙٙم ٝسطز دًٌٛ
 )2آٔٛقي ٔ ْٕٛ٠فؼْ ؼـثبـ ٜثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ٛ٠ ٚاـْ آٖ
 )3آٔٛقي ق٘بٖ ثبـؼاـ ؼـ ٔٛـؼ ثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ ٛ٠ ٚاـْ آٖ  ٚإٞيز ا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ  ٚسبويؽ ثف ِكْٚ
ا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼ ؼـ وٙيٗ  3 -5ث١ؽ اق سَٛؼ
 )4ؼـيبفز ٘شيد ٝغفثبٍِفي اق آقٔبيٍٍب ٜغفثبٍِفي اوشبٖ
 )5ففاغٛاٖ  ٚاـخبٛ٘" ٞقاؼاٖ ٍٔىٛن" ث" ٝآقٔبيٍٍبٙٔ ٜشػت ٌٟفوشبٖ" ثفاي ا٘دبْ آقٔبيً ٞبي سبييؽ سٍػيُ
وفٔي ؼـ اوفٚ ٞلز ثف اوبن ؼوشٛـإُِ١
 )6ففاغٛاٖ وفيٛ٘ ٟقاؼا٘ي و ٕٝ٘ٛ٘ ٝاق دبٌ ٝٙدبي آٟ٘ب ،اق ٘فف آقٔبيٍٍبٜ
ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي ٔحؼؼ اق دبٌ ٝٙدب (ؼـ وٓ سف اق  48وب٠ز)
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"٘بٔٙبوت" ٌٙبغشٌ ٝؽ ٜاوز ثفاي ا٘دبْ

تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى :ؼوشٛـاِٚ ُٕ١يم ٜثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز
 )7ديٍيفي ٘ٛقاؼاٖ ٍٔىٛن  ٚـإٙٞبيي ٚاِؽيٗ ثفاي ٔفاخ ٝ١فٛـي (ده اق ؼـيبفز خٛاة آقٔبيٍبر سبييؽ سٍػيُ) ثٝ
فٛوبَ دٛيٙز  ٚيب اِٚيٗ دكٌه ؼـ ؼوشفن
 )8آٔٛقي ٚاِؽيٗ ثيٕبـ ثف اوبن وشبة ٚاِؽيٗ  ٚثيٕبـي وٓوبـي سيفٚييؽ (وشبة ثب خّؽ ِٛـسي)
 )9ثجز ا٘ال٠بر ؼـ وبـر ٔفالجز ٘ٛقاؼ ثيٕبـ
 )10ثجز ٌ ٚكاـي ا٘ال٠بر ثف٘بٔ ٝؼـ ففْ ٌٕبـ( 4 ٜففْ ٔفالجز)
 )11ديٍيفي ٔىشٕف ثيٕبـاٖ  ٚيبؼآٚـي إٞيز ّٔفف ؼـوز ؼاـ ٚ ٚديفٚي اق ؼوشٛـار دكٌه ،ا٘دبْ آقٔبيٍبر
ٛٞـٔ٘ٛي ٚ ٚيكيزٞبي ٔىشٕف سٛوٗ دكٌه ٔ١بِح
ٕٞ )12ىبـي ؼـ اخفاي دفٚلٞ ٜبي دمٍٞٚي
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ )13يفي اق دبٌ ٝٙدبي ٘ٛقاؼاٖ ثف اوبن ؼوشٛـاِ ُٕ١وٍٛـي
 )14اـوبَ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب (وبغؿٞبي فيّشف ضبٚي ِىٞ ٝبي غ )ٖٛث ٝآقٔبيًٍا ٜغفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ
 )15ديٍيفي دبوع آقٔ ٖٛغفثبٍِفي اق دبٌ ٝٙدب
تزكش هْن :ثب سٛخ ٝث ٝإٞيز ؼـٔبٖ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ ٔجشال ث ٝوٓ وبـي سيفٚييؽ ٛ٠ ٚاـْ خجفاٖ ٘بدؿيف ايٗ ثيٕبـيٛ٘ ،قاؼ ٔجشال ثبيؽ
٘جك ثف٘بٔ ٝقٔب٘ي هشاقبت اص اطفال صيش  6سال (ثف اوبن ؼوشٛـاِ ُٕ١ثف٘بٔ ٝوٍٛـي غفثبٍِفي ثيٕب ـي وٓ وبـي سيفٚييؽ
٘ٛقاؼاٖ) ديٍيفي  ٚاـخبٌٛ ٞؼ  ٚففْ ٌٕبـ 16 ٚ15 ٜديٍيفي ثيٕبـيٟب ثفاي آٟ٘ب سىٕيُ ٌٛؼ  .القْ ث ٝؾوف اوز و ٝده اق 36
ٔبٍٞي  ٚؼـ ِٛـر سبييؽ وٓوبـي سيفٚييؽ ؼايٕي ،ثيٕبـ ثبيؽ سب دبيبٖ ٕ٠ف ٘جك ؼوشٛـ دكٌه ٔفالجز  ٚديٍيفي ٌٛؼ.

٘ٛقاؼ وبِٓ
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تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي منماسي تيشٍييذ ًَصاداى :ؼوشٛـاِٚ ُٕ١يم ٜثٟٛـق ٔ ٚفالت والٔز
اػتاًذاسدّاي ًوًَِگيشي اص پاؿٌِ پا
خؽٌٕ َٚبـ 2 ٜث٘ ٝىبر ثىيبـ ٕٟٔي ؼـ اـسجبٖ ثب غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ اٌبـٔ ٜي وٙؽ.
جذٍل ضواسُ ً :2کات بسياس هْن دس غشبالگشي ًَصاداى
هحل ًوًَِگيشي ٔيسٛا٘ؽ غب٘ ٝثٟؽاٌزٔ ،فوك ثٟؽاٌشي ؼـٔب٘ي  ٚيب ٞف ٔطُ ؼيٍفي و ٝثٛٙ٠ ٝاٖ ٔطُ ا٘دبْ
ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي اق ٘فف ٔ١ب٘ٚز ثٟؽاٌشي ؼاٍٍ٘ب ّْٛ٠ ٜدكٌىي ا٠الْ ٌؽ ٜاوز ،ثبٌؽ.
ضشي ؼـ ِٛـسيؤ ٝطّي غيف اق غب٘ ٝثٟؽاٌز ٔطُ ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي اوز ،ثبق  ٓٞثٟٛـق ٔ/فالت والٔز ٜٚيف ٝؼاـؼ
وٛ٘ ٝقاؼ ٔشِٛؽ ٌؽ ٜؼـ ؼٔ ٜطُ غؽٔز غٛؼ ـا ديٍيفي وفؼ ٚ ٜاق ا٘دبْ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي ؼـ ٚي ؼـ قٔبٖ ٔمفـ
إ٘يٙبٖ ضبُِ ٕ٘بيؽ.
زٙب٘سٚ ٝاِؽيٗٛ٘ ،قاؼ غٛؼ ـا ثفاي ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب ثٔ ٝفوك ٘يبٚـؼ٘ؽ ،ث١ؽ اق  2باس ديٍيفي (ضؽانثف سب ـٚق
 10سِٛؽ ٘ٛقاؼ) ،ثٟٛـق ٔ/فالت والٔز ثبيؽ ثٙٔ ٝكَ ٘ٛقاؼ ٔفاخٌٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝ١يفي اق دبٌ ٝٙدب ـا ؼـ ٔٙكَ ا٘دبْ ؼٞؽ.
ؼـ ِٛـر ٠ؽْ سٕبيُ ٚاِؽيٗ ث ٝا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼٌبٖ ،ثبيؽ "بشگِ عذم سضايت" سٛوٗ ٚاِؽيٗ إٔب ٌؽٚ ٜ
ؼـ غب٘ ٝثٟؽاٌز ثبيٍب٘ي ٌفؼؼ (سب ؼـ ِٛـر ثفٚق ٍٔىُ لب٘٘ٛي ثٛٙ٠ ٝاٖ ٔؽـن اـايٌٛ ٝؼ).
ثبيؽ ٘ٛقاؼاٖ ٍٔىٛن ـا ٞفز ٝوفي ٟسف ث ٝفٛوبَ دٛيٙز ٌٟفوشبٖ  ٚيب دكٌه ٕٔٛ٠ي ٔفوك ثٟؽاٌشي ؼـٔب٘ي
اـخب ٞؼاؼ ٚ ٜسب ضّ٘ َٛشيد ٝل١ٙي ثيٕبـي  ٚيب وبِٓ ثٛؼٖ ٘ٛقاؼ ٍٔىٛن ففاغٛاٖ ٌؽ ،ٜديٍيفي اؼأ ٝيبثؽ.
ؼـ ِٛـر ٠ؽْ ؼـيبفز دبوع وّي ٝآقٔبيً ٞبي غفثبٍِفي (خٛاةٞبي ٘ٛقاؼاٖ وبِٓ) اق آقٔبيٍٍب ٜغفثبٍِفي اوشبٖ
(ضؽاوثف سب ٞ 2فش ٝده اق ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي) ،ثبيؽ ثب آقٔبيٍٍب ٜسٕبن ضبُِ ٕ٘ٛؼ ٚ ٜخٛاة آقٔبيٍبر ـا ٌففز  ٚثب
اوبٔي ٘ٛقاؼاٖ غفثبٍِفي سٙجيك ؼاؼ سب ٕ٘ٛ٘ ٝ٘ٛقاؼي ٌٓ ٍ٘ؽ ٜثبٌؽ.
ؼـ ِٛـر ٌٓ  ٚيب ٔػؽٚي ٌؽٖ  ٚيب ثفٌٍز وبغؿ فيّشف ضبٚي ٕ٘ ٝ٘ٛغ٘ٛي اق دبٌ ٝٙدب (ثٛٙ٠ ٝاٖ ٕ٘ٝ٘ٛ
٘بٔٙبوت) ثبيؽ ؼـ اوفٚ ٞلز ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي ٔدؽؼ اق دبٌ ٝٙدبي ٘ٛقاؼ ا٘دبْ ٌؽ ٚ ٜة  ٜوف٠ز آٖ ـا ث ٝآقٔبيٍٍبٜ
ففوشبؼ  ٚؼـ ِٛـر ٠ؽْ ؼـيبفز خٛاة سب  72وب٠ز ث١ؽ ،ث ٝآقٔبيٍٍب ٜقً٘ قؼ ٚ ٜاق ٘شيد ٝآقٔبيً غفثبٍِفي
ٕ٘ ٝ٘ٛاـوبَ ٌؽ ٜآٌبٌ ٜؽ.
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دػتَس العول ًوًَِ گيشي اص پاؿٌِ پاي ًَصاد تش ماغز فيلتش :قذم تِ قذم
ٞؽف اق ايٗ غفثبٍِفي ,ضٌاخت ًَصاداى هبتال بِ كن كاسي تيشٍييذ ٍ جلَگيشي اص بشٍص عقب هاًذگی رٌّی

ؼـ آ٘بٖ

اوز .ثٙبثف ايٗ:
اق ٛ٘ ٕٝٞقاؼا٘ي و ٝق٘ؽٔ ٜشِٛؽ ٌؽ ٜا٘ؽ ثبيؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب ا٘دبْ ٌٛؼ.
ٔ ٟٓسفيٗ ٘ىشٞ ٝب ؼـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب ،قٔبٖ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي  ٚغفثبٍِفي اوشب٘ؽاـؼ ثف اوبن ثف٘بٔ ٝوٍٛـي اوز.
قٔبٖ ثٙؽي ؼـ اخفاي ثف٘بٔ ٝغفثبٍِفي غيّي ٔ ٟٓاوز سب أىبٖ ٌف ٞٚؼـٔبٖ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت ثفاي ثيٕبـاٖ ففاٜ

ْ

آيؽ.
٘ٛقاؼا٘ي و ٝؼاـاي ٌفايٗ قيف ثبٌٙؽ ٠ال ٜٚثف ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي ؼـ ـٚقٞبي  3-5يه ٞفش ٝث١ؽ (يٙ١ي ؼـ ـٚقٞبي 8 -14
سِٛؽ) ٘يبق ثً ٝوًَِ گيشي هجذد ؼاـ٘ؽ:
٘ٛقاؼاٖ ٘بـن (ايٗ ٘ٛقاؼاٖ ٠ال ٜٚثف ٞف 2 ٝٙسِٛؽ ،ؼـ ٞفشٞٝبي  10 ٚ 6سِٛؽ ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٓٞيفي ٔدؽؼ ٔي ٌ٘ٛؽ)
٘ٛقاؼاٖ ثب ٚقٖ وٓ سف اق ٌ 1500فْ
٘ٛقاؼاٖ ثب ٚقٖ ثيً اق ٌ 4000فْ
ؼ ٚ ٚزٙؽلّٞٛب
٘ٛقاؼاٖ ثىشفي  ٚيب ثب وبثم ٝثىشفي ؼـ ثيٕبـوشبٖ (ٞف ثػً اق ثيٕبـوشبٖ اق خّٕ)NICU ٝ
٘ٛقاؼاٖ ثب وبثم ٝؼـيبفز  ٚيب سٛ١يٓ غٖٛ
وٛـر٘ي ... ٚ
ٚ
٘ٛقاؼا٘ي و ٝؼاـٞٚبي غبَ ّٔفف وفؼٜا٘ؽٔ :ثُ ؼٚدبٔيٗ ،سفويجبر
٘ٛقاؼا٘ي و٘ ٝشيد ٝآقٔ ٖٛغفثبٍِفي (٘شبيح آقٔ ٖٛاِٚي TSH ٝثف وبغؿ فيّشف) آ٘بٖ ثيٗ  5-9/9ثٛؼ ٜاوز.
ٕ٘٘ ٝ٘ٛبٔٙبوتٛ٘ :قاؼا٘ي و ٕٝ٘ٛ٘ ٝغفثبٍِفي آ٘بٖ (وبغؿ فيّشف ضبٚي ِى ٝغ ٖٛاق دبٌ ٝٙدب ) ،سٛوٗ آقٔبيٍٍبٜ
ًاهٌاسب اـقيبثي ٌؽ ٜاوز.

تَجِ :بايذ بشاي ًَصاداى ًاسع دس ّفتِّاي  10 ٍ 6 ٍ 2تَلذ ًوًَِگيشي هجذد اص پاضٌِ پا اًجام داد.
هگش اييكِ بيواس ضٌاختِ ضذُ ٍ تحت دسهاى قشاس گيشد

چگًَگي ؿواسُ گزاسي ماغز فيلتش دس ًوًَِگيشي هجذد
القْ ث ٝؾوف اوز و ٝاٌف ثٞ ٝف ؼِيُ اق ٘ٛقاؼ ً ،وًَِگيشي هجذد اص پاضٌِ پا ا٘دبْ ٌٛؼ ٌٕ ،بـ ٜاي خؽيؽ ثٚ ٝي سّ١ك
ٕ٘يٌيفؼ ,ثّىٌٕ ٝبـ ٜلجّي ٘ٛقاؼ ثب ـلٓ ٍٔ 4 ٚ 3 ،2ػُ ٔي ٌٛؼٜ .ةٛٙ٠اٖ ٔثبَ:
24
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 زٙب٘س ٝيه ثبـ ٘ٛقاؼ ثب وبغؿ فيّشف ٌٕبـ 110 ٜآقٔبيً ٌؽ٘ ٚ ٜيبق ث ٝآقٔبيً ٔدؽؼ ؼاٌش ٝثبٌؽ

ٌٕ ,بـ ٜوبغؿ

فيّشف خؽيؽ  110-2غٛاٞؽ ٌؽ.
 اٌف ٕٞيٗ ٘ٛقاؼ ثّ٠ ٝز ٘بـن ثٛؼٖ ٘يبق ثٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝيفيٞبي ث١ؽي (ؼـ ٞفشٞٝبي  10ٚ 6سِٛؽ) ؼاٌش ٝثبٌؽٌٕ ،بـٜ
وبغؿ فيّشفٞبي ث١ؽي ث ٝسفسيت  110-4 ٚ 110-3غٛاٙٞؽ ثٛؼ( .خٟز ا٘دبْ ايٗ أف س١ؽاؼي
(ثؽٌٕ ٖٚبـ )ٜؼـ اغشيبـ ٔفاوك ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي لفاـ غٛاٞؽ ٌففز).

25

وبغؿ فيّشف وفيؽ
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هحل ًوًَِگيشي اص ًَصاد تش ماغز فيلتش دس تشًاهِ غشتالگشي ًَصاداى
ٔطُ غٌٖٛيفي اق لىٕز غبـخي دبٌ ٝٙدب ٔٙبثك ثب سّٛيف ٌٕبـ 9 ٜاوز .ؼـ ِٛـسيو ٝثٞ ٝف ّ٠شي أىبٖ ٕ٘ٝ٘ٛ
دبٌ ٝٙدب ٚخٛؼ ٘ؽاٌز ٔيسٛاٖ اق ٘فٔ ٝؼوز (ؼـ أشؽاؼ اٍٍ٘ز وٛزه) ٘ٛقاؼ ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ٕ٘ٛؼ.

ؼـِٛـسيو ٝثٞ ٝف ّ٠شي أىبٖ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب
ٚخٛؼ ٘ؽاٌز ٔيسٛاٖ اق ٘فٔ ٝؼوز (ؼـ أشؽاؼ اٍٍ٘ز
وٛزه) ٘ٛقاؼ ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ٕ٘ٛؼ.

ٔطُٞبي ٞبٌٛـقؼ ٜـا ثبيؽ ال٘ىز قؼ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚسٟيٝ
ٕ٘ٛؼ.

سّٛيف ٌٕبـٔ : 9 ٜطُ ٞبي ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي اق ٘ٛقاؼ ثف وبغؿ فيّشف ؼـ ثف٘بْ ٜوٍٛـي غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ

سًٍذ اًجام ًوًَِگيشي اص پاؿٌِ پاي ًَصاد
ثفاي ٞف ٘ٛقاؼ ثبيؽ يه ففْ ٌٕبـ 1 ٜسىٕيُ ٌٛؼ.
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ثفاي ٌ٘ٛشٗ ٍٔػّبر ثف ففْ ٌٕبـ 1 ٜثبيؽ اق خَدكاس اوشفبؼ ٜوفؼ (غٛؼوبـ آثي ثٟشف اوز).



ففْ ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ـا ـٚي وٙص ِبف سىٕيُ وٙيؽ.



ٞفٌك ث ٝوبغؿ فيّشف ؼوز ٘ك٘يؽ  ٚيب آٖ ـا ِٕه ٖوٙيؽ  ,قيفا زفثي دٛوز ؼوز ثب٠ث آِٛؼٌي وبغؿ ٔيٌٛؼ.



آة ،اِىُٛٔ ,اؼ ٌيٕيبيي ,وفْ  ٚدٛؼـ ؼوشىً ثب٠ث آِٛؼٌي وبغؿ ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ٔيٌٛؼ.



لجُ اق ٌفٌٕٝ٘ٛ٘ ٞٚيفي ٌٕبـ ٜوبغؿ فيّشف ـا ثٛ٘ ٝـ ؼليك  ٚغٛا٘ب ـٚي ففْ ثٛٙيىيؽ.



ٍٔػّبر ٘ٛقاؼ ـا ؼليك  ٚغٛا٘ب ـٚي ففْ ثٛٙيىيؽ.

ٌيفي اق
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سّٛيف ٌٕبـ :10ٜؼـ ٍٙٞبْ ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب ،ثٟشف اوز ٘ٛقاؼ ؼـ آغٛي ٔبؼـ ثبٌؽ .
تنويل مشدى فشم ؿواسُ ( 1فشم ًوًَِ گيشي)

ؼـ سّٛيف ٌٕبـ 11 ٜففْ ٌٕبـٌ ٕٝ٘ٛ٘ -1 ٜيفي (ثف٘بٔ ٝوٍٛـي غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ) ٍ٘بٖ ؼاؼٌ ٜؽ ٜاوز.
فشم ؿواسُ ً : 1وًَِ گيشي (تشًاهِ مـَسي غشتالگشي ًَصاداى)
ٌجى ٝثٟؽاٌز  ٚؼـٔبٖ ٌٟفوشبٖ:

ؼاٍٍ٘ب /ٜؼاٍ٘ىؽ ّْٛ٠ ٜدكٌىي:

ٌٕبـ ٜوبغؿ فيّشف:
ٔفوك ثٟؽاٌز ٌٟفوشبٖ:

ٔطُ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفئ :فوك ثٟؽاٌشي ؼـٔب٘ي ٌٟفئ ..............فوك ثٟؽاٌشي ؼـٔب٘ي ـٚوشبيي ..............دبيٍب ٜثٟؽاٌشي ..........غب٘ ٝثٟؽاٌز ............وبيف......................
ٌٕبـ ٜغب٘ٛاـ:

ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفيٛ٘ :ثز اٛ٘  َٚثز ؼ ْٚ

خٙه :ؼغشف  دىف

سبـيع سِٛؽ ٘ٛقاؼ13.... / .... / .... :
دؽـ

٘بْ ٘ ٚبْ غب٘ٛاؼٌيٛ٘ :قاؼ

آؼـن ٔطُ وى٘ٛز ٚاِؽيٗ:

ٔبؼـ

قٔبٖ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي ثفضىت وٗ ٘ٛقاؼ ث ٝـٚق;
آيب ٘ٛقاؼ ٘يبق ثٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝيفي ٔدؽؼ ؼاـؼ؟  ثّي  غيف
ًَع بيواسي PKU  CH :

ٛٔ ٕٝٞ  S.C G6PDاـؼ 

ٌٕبـ ٜسّفٗ سٕبن ٚاِؽيٗ:
)1

علت ًوًَِ گيشي هجذد٘ ٕٝ٘ٛ٘ :بٔٙبوتٛ٘ ، TSH =5-9/9 ،قاؼ ٘بـن،
٘ٛقاؼ ثب ٚقٖ وٕشف اق ٌ 2500فْٛ٘  ،قاؼ ٔبوفٚق ،ْٚؼ ٚيب زٙؽلّٛيي

)2

ثىشفي ؼـثيٕبـوشبٖ ٚيب وبثم ٝآٖ ،سٛ١يٓ ٚيبؼـيبفز غ ،ٖٛوبثمّٔ ٝفف ؼاـٞٚبي غبَ٘ بْ ٘ ٚبْ غب٘ٛاؼٌي ٌٕ٘ ٝ٘ٛيف
ٌٕبـ ٜسّفٗ ٔطُ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي:
ًسبت فاهيلی ٍالذيي :غيف فبٔيُ فبٔيُ ؼـخ  3 ٝفبٔيُ ؼـخ ٚ 4 ٝثيٍشف 
ًَع صايواى٘ :جي١ي وكاـيٗ 

ٌٕبـ ٜسّفٗ وشبؼ ديٍيفي ثيٕبـيٟبي ٌٟفوشبٖ:
سبـيع :

/

سّٛيف ٌٕبـ :11 ٜففْ ٌٕبـٌ ٕٝ٘ٛ٘ -1 ٜيفي (ثف٘بٔ ٝوٍٛـي غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ)
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:

13 /

إٔب:
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آهادُ مشدى ًَصاد تشاي ًوًَِ گيشي اص پاؿٌِ پا



ٍٙٞبْ ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدبٛ٘ ،قاؼ ثبيؽ ؼـ آغٛي ٔبؼـ  ٚيب ففؼي وٚ ٝي ـا ثفاي غفثبٍِفي آٚـؼ ٜاوز لفاـ ٌيفؼ
(سّٛيف ٌٕبـ .)10 ٜؼـ آغٛي ٌففشٗ ٘ٛقاؼ اق اضىبن ؼـؼ ٔيوبٞؽ ٛ٘ ٚقاؼ آـأً ثيٍشفي ؼاـؼ.



ثفاي خٌّٛيفي اق آَٚؼٌي ٔطيٗ  ٚوفٔبغٛـؼٌي وٛؼن فمٗ دبي ٘ٛقاؼ ـا ِػز ٕ٘ب ييؼ .



ٔطُ غٌٖٛيفي (دبٌ ٝٙدب) ثبيؽ اق وٙص لّت ٘ٛقاؼ دبييٗ سف ثبٌؽ.



دبٌ ٝٙدب ـا ثب يه ٌبق يب ضِٚ ِٝٛفْ ٌفْ وٙيؽ سب خفيبٖ غ ٖٛؼـ ٔطُ افكايً يبثؽ

(ضفاـر ضؽٚؼ  42ؼـخٝ

وب٘شيٍفاؼ ثب٠ث افكايً خفيبٖ غ ٖٛؼـ ٔٔ ٟٔٛي ٌٛؼ) (سّٛيف ٌٕبـ .)12 ٜاٌف ٌبق يب ضٌ ِٝٛفْ ٘جٛؼٔ ،بؼـ ٔي سٛا٘ؽ
دبي ٘ٛقاؼ ـا ؼـ ؼوشً ٌففش ٝسب وٕي ٌفْسف ٌٛؼ.


ؼـ فُّٞبي وفؼ ثبيؽ ؼـ ا٘بق ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ٚويٌّ ٝفٔبيٍي ٚخٛؼ ؼاٌش ٝثبٌؽ.



ؼوزٞبيشبٖ ـا غٛة ٌىش ٚ ٝؼوشىً ؼوز وٙيؽ.



دبٌ ٝٙدب ـا ثب اِىُ ايكٚدفٚدب٘ %70 َٛسٕيك  ٚاِىُ أبفي ـا ثب ٌبق دبن وٙيؽ ِ .جف وٙيؽ سب ثبليٕب٘ؽ ٜاِىُ ـٚي دٛوز
غٍه ٌٛؼ .ثبلي ٔب٘ؽٖ اِىُ ـٚي دٛوز ـٚي ٕ٘ ٝ٘ٛغٌ ٖٛففشٌ ٝؽ ٜثف وبغؿ فيّشف  ٚؼـ ٘شيد ٝخٛاة

آقٔبيً

غفثبٍِفي اثف ٔٙفي ٔيٌؿاـؼٌ .بٚ ٜخٛؼ اِىُ ؼـ ٕ٘ ٝ٘ٛاغؿ ٌؽ ٜثِٛ ٝـر ضّم ٝوفٔي ؼـ ا٘ف اف ٕٜ٘ ٝ٘ٛبٞف ٔي
ٌٛؼ.

سّٛيف ٌٕبـ :12ٜثفاي افكايً خفيبٖ غ ٖٛؼـ دب ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٚيفي آوبٖ سف ،دبٌ ٝٙدب ـا ثب يه ٌبق يب ضِٚ ِٝٛفْ ٌفْ وٙيؽ .
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ػَساخ مشدى پَػت تا الًؼت ايوي

هحل ضشبِ الًست :ضبٌي ٝوٙبـي دبٌ ٝٙدب ٕٔٙئٗ سفيٗ ٔطُ انر (سّٛيف ٌٕبـ .)9 ٜث ٝثػً غّفي دبٌ ٝٙدب ٔفث٘ ٝك٘يؽ ،
قيفا ؼـ ايٗ لىٕز اوشػٛاٖ غيّي ث ٝدٛوز ٘كؼيه اوز  ٚأىبٖ ِؽٔ ٝقؼٖ ث ٝاوشػٛاٖ ،ايدبؼ ؼـؼ  ٚاضشٕبال" ٠ف٘ٛز ٚخٛؼ
ؼاـؼ.


ثب ال٘ىز يهثبـ ّٔففٔ ،فث ٝاي يىٛٙاغز  ٚآـاْ ثْ ٝضُ غٍ٘ٛيفي ؼـ دبٌ ٝٙدب ٚاـؼ ٕ٘بييؽ (سّٛيف ٌٕبـ.)13 ٜ



دب ـا دبييٗسف ا ق ثؽٖ ٘ٛقاؼ لفاـ ؼاؼ ٚ ٜآـاْ اق لىٕز ٘كؼيه اٍٍ٘شبٖ ث٘ ٝفف دبٌ ٝٙدب ٔبًِ ؼٞيؽ سب غٞ ٖٛؽايز
ٌؽ ٚ ٜثِٛٝـر لٙف ٜغبـج ٌٛؼ.

سّٛيف ٌٕبـ :13ٜـٚي قؼٖ ال٘ىز ث ٝدبٌ ٝٙدب
قشاس دادى خَى سٍي ماغز فيلتش



ث ٝؼِيُ ايٗ و ٝلٙف ٜا َٚضبٚي ٔبي١بر ؼاغُ ٘ىدي اوز  ،آٖ ـا ثب ٌبق اوشفيُ  ٚسٕيكي دبن وٙيؽ .اص قطشُ اٍل
خَى ًبايذ دس دايشُّاي كاغز فيلتش استفادُ ضَد .ايٗ لٙف ٜـا ثبيؽ ثب ٌبق دبن وفؼ .ؼـ ِٛـر سٕبيُ ٔي سٛاٖ
ؼـ ٘بضيٝاي غيف اق ؼايفٜٞبي وبغؿ فيّشف ،ؼـ ضبٌي ٝوبغؿٌ ،ؿاٌشٌٛ ٝؼ.



وذه ثب ٔبوبل آـأي و ٝث ٝدبٌ ٝٙدب ٔيؼٞيؽ لٙف ٜغ ٖٛثكـيسفي ايدبؼ وٙيؽ.



ث ْٞٛٔ ٝقغٓ فٍبـ ٚاـؼ ٘ىٙيؽ .



وبغؿ فيّشف ـا ث ٝلٙف ٜغ ٖٛدبٌ ٝٙدب ٘كؼيه وفؼ ٜسب غ ٖٛخؿة وبغؿ ٌؽ ٚ ٜدٍز  ٚـٚي آ٘فا ثذٌٛب٘ؽ  ٚآ٘فا اٌجبٞ
وٙؽ (سّٛيف ٌٕبـ.)14 ٜ
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سّٛيف ٌٕبـ :14ٜثبيؽ ث ٝآـأي وبغؿ فيّشف ـا ثب لٙف ٜغ ٖٛغبـج ٌؽ ٜسٕبن ؼاؼ  .غ ٖٛثبيؽ ؼاغُ ضّمٞ ٝبي وبغؿ فيّشف ـا دف ٕ٘بيؽ .
هشاقثت اص هحل ًوًَِگيشي اص پاؿٌِ پا



ث١ؽ اق ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي دب ـا ثبالي وٙص ثؽٖ ٍ٘ ٝؼاـيؽ  .ثٔ ٝؽر  5ؼليمٌ ٝبق اوشفيُ ـٚي ٔطُ غٌٖٛيفي ٌؿاٌشٌ ٝؽٜ
 ٚثب ؼوز فٍبـ ؼٞيؽ.



ٔي سٛاٖ اق زىت ٔؽ ضىبويز اوشفبؼ ٜوفؼٌٚ ،ف٘ٝ

اق قؼٖ زىت ؼـ ٔطُ غٌ ٖٛيفي ،ثؽِيُ اضشٕبَ ثفٚق

ضىبويز دٛوشي غٛؼؼاـي ٕ٘بييؽ


ده اق ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ،ال٘ىز  ٚسٕبْ ٚوبيُ اوشفبؼٌ ٜؽ ٜؼـ ففآيٙؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي ثبيؽ ث ٝـٚي ثٟؽاٌشي ٔ١ؽٌٛ ْٚؼ.

تِ خاطش داؿتِ تاؿيذ مِ:
خٟز ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ٘يبقي ث٘ ٝبٌشب ثٛؼٖ ٘ٛقاؼ ٕ٘يثبٌؽٞ .يرٌ ٝ٘ٛآٔبؼٌي غبِي ثفاي ا٘دبْ آقٔبيً القْ ٘يىز).
اٌف ٘ٛقاؼ ٚاوىٗ قؼ ٜيب ٔػشّفي ست  ٚوفٔبغٛـؼٌي ؼاٌش ٝثبٌؽٔ ،يسٛاٖ ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب ا٘دبْ ؼاؼ.
ثبيؽ اق غٛؼوبـ ثفاي ٌ٘ٛشٗ ٍٔػّبر ثف وبغؿ فيّشف اوشفبؼ ٜوفؼ  .اوشفبؼ ٜاق ـٚاٖ ٘ٛيه  ,غٛؼ٘ٛيه ٔ ,ؽاؼ ... ٚ
ٕٔ ٞٛٙاوز.
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثبيؽ سٛوٗ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفٞبي ثف٘بٔ ٝاغؿ ٌٛؼ  ٚثبيؽ اق دؿيفي ٕ٘ٞٝ٘ٛبي سٟيٌ ٝؽ ٜؼـ غبـج اق ويىشٓ ثف٘بٔٝ
غفثبٍِفي ,غٛؼؼاـي وفؼ.
وبغؿ فيّشف ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبي اغؿ ٌؽ٘ ٜجبيؽ ثٞٝير ٛٙ٠اٖ آغٍش ٝثٛٔ ٝاؼ غبـخي ٌ٘ٛؽ.
اق سٕبن ؼوز ثب ؼايف ٜغٖٛي وبغؿ فيّشف ,غٛؼؼاـي ٌفؼؼ.
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي اغؿ ٌؽ ٜثبيؽ ضؽاوثف ٜفف  24وب٠ز ث ٝآقٔبيٍٍب ٜغفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ اـوبَ ٌ٘ٛؽ.
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تزمش تؼياس هْن :ؼـ ِٛـسي وٌٕٝ٘ٛ٘ ٝيفي اق يه ٔطُ ٔٛفميز آٔيك ٘جٛؼ ,اق قؼٖ ال٘ىز ٔدؽؼ ؼـ ٕٞبٖ ٔطُ ثٍؽر
غٛؼؼاـي ٕ٘ٛؼٔ ٚ ٜطُ ٔٙبوت ؼيٍفي خٟز غٌ ٖٛيفي ا٘شػبة ٌٛؼ .ؼـ ايٗ ِٛـر ثبيؽ اق يه وز خؽيؽ ٌبُٔ

:

ال٘ىز اوشفيُ ،دٙج ٝاِىُ ٌ ٚبق اوشفيُ اوشفبؼٌ ٜفؼؼ.

ٍيظگيّاي ًوًَِ هٌاػة اص پاؿٌِ پا تش ماغز فيلتش
رَٚيف ٌٕبـ 15 ٜيه ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛبوت ثف وبغؿ فيّشف ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ.

ٍيظگی ّاي ي

•
•
•
•
•
•
•
•

ًوًَِ هٌاسب اص پاضٌِ پا بش كاغز فيلتش

ٌىُ ٕ٘ ٝ٘ٛثبيؽ ؼايف ٜثبٌؽ.
لٙف ِى ٝغ ٖٛثيً اق ٔ 5يّئشف ثبٌؽ.
ِى ٝغ ٖٛاق ؼ٘ ٚفف ٕٞىبٖ ؼيؽٌٛ ٜؼ.
ؼِ ٚى ٝـٚي  ٓٞلفاـ ٍ٘يف٘ؽ.
ؼـ يه ؼايف ٜثيً اق يه ِى ٝلفاـ ٍ٘يفؼ.
وبغؿ فيّشف آغٍش ٝثٛٔ ٝاؼ غبـخي ٘جبٌؽ.
ِىٞٝبي غ ٖٛثؽ ٖٚاثف اٍٍ٘ز ثبٌٙؽ.
و ٝيب زٟبـ ِى ٝغ ٖٛـٚي وبغؿ فيّشف
ٌففشٌٛ ٝؼ.

سّٛيف ٌٕبـٙٔ ٕٝ٘ٛ٘ :15 ٜبوت ثف وبغؿ فيّشف
ًوًَِّاي ًاهٌاػة
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي اغؿ ٌؽ ٜاق دبٌ ٝٙدب وٚ ٝيلٌي ٞبي سّٛيف ٌٕبـ 15 ٜـا ٘ؽاٌش ٝثبٌٙؽ ًوًَِ ّاي ًاهٌاسب ٔطىٛة ٔيٌ٘ٛؽ  ٚؼـ
ايٗ ٔٛاـؼ ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ٔدؽؼ اق دبٌ ٝٙدب اِكأي اوز  .ايٗ أف ثبيؽ ؼـ اوفٚ ٞلز ا٘دبْ ٌؽ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜخؽيؽ ث ٝآقٔبيٍٍبٜ
غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ اـوبَ ٌفؼؼ.
ؼـ سّٛيف ٌٕبـ ،16 ٜؼـ وٕز ـاوز سّٛيف ٕ٘ ٝ٘ٛاي ٔٙبوت ٍ٘بٖ ؼاؼٌ ٜؽ ٜاوز  ٚؼـ وٕز زخ سّٛيف ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٘بٔٙبوت
ؼيؽٔ ٜيٌ٘ٛؽ.
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سّٛيف ٌٕبـ١ٔٚ :16 ٜيز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي وبغؿ فيّشف اـوبِي ث ٝآقٔبيٍٍب ٜغفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ
لنِّاي خًَي مَچل ٍ هتعذد دس يل حلقِ اص ماغز (ٕ٘٘ ٝ٘ٛبٔٙبوت ٌٕبـ 1 ٜؼـ سّٛيف ٌٕبـ)17 ٜ
ؼـ ايٗ ٔٛـؼ ٕٝ٘ٛ٘ ،سٟيٌ ٝؽِ ٜىٞ ٝبي غ٘ٛي لٙف وبفي ثفاي دب٘ح وفؼٖ  ٚا٘دبْ آقٔبيً غفثبٍِفي ـا ٘ؽاـ٘ؽ.

لنِّاي خًَي تا هحيط ًاهشتة ٍ ًذاؿتي ؿنل هذٍس (ًوًَِ ًاهٌاسب ضواسُ  2دس تصَيش ضواسُ )17
ايٗ ٕٕ٘ٛ١ٔ ٝ٘ٛال" اق دبٌ ٝٙدب ٌففشٍ٘ ٝؽ ٚ ٜثب وفً٘  ٚيب ِٛٔ ِٝٛييٗ ثف وبغؿ ٌؿاٌشٌ ٝؽ ٜاوز.
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لنِّاي خًَي تا سًگ قشهض سٍؿي تش ماغز فيلتش (ًوًَِ ًاهٌاسب ضواسُ  3دس تصَيش ضواسُ )17
ايٗ ٕ٘ ٝ٘ٛثٛ٘ٝـ اوشب٘ؽاـؼ غٍه ٍ٘ؽ ٚ ٜلجُ اق غٍه ٌؽٖ وبُٔ ( 3-4وب٠ز ؼـ ؼٔبي اسبق) ؼـ ؼاغُ دبوز ٌؿاٌشٌ ٝؽٜ
اوز.

لنِّاي خًَي چٌذ اليِ سٍي ّن تش ماغز فيلتش (ًوًَِ ًاهٌاسب ضواسُ  4دس تصَيش ضواسُ )17
ايٗ ضبِز ثب لفاـؼاٖ زٙؽ الي ٝغ ٖٛؼـ يه ضّم ٝوبغؿ فيّشف ثٛٝٙٔ ٝـ دفوفؼٖ ضّم ٚ ٝيب زىب٘ؽٖ غ ٖٛاق وفً٘  ٚيب ِِٝٛ
ٔٛييٗ ثٛخٛؼ آٔؽ ٜاوزٌ .بٞب" ايٗ ضبِز ث ٝؼِيُ ٌؿاٌشٗ غ ٖٛاق دبٌ ٝٙدب ثف ـٚي وبغؿ فيّشف ٕٞ ٚسٙيٗ دٍز آٖ دؽيؽ ٔي
آيؽ.
لنِّاي خًَي آلَدُ ٍ سقيق ؿذُ (ًوًَِ ًاهٌاػة ؿواسُ  5دس تصَيش ؿواسُ )17

ؼـ ايٗ ضبِز ضّم ٝغ٘ٛي ثٝ٘ ٝف ـليك ٌؽِ ٚ ٜىِ ٝىٔ ٝي آيؽ ٔ ٚػبٔز ِى ٝغ٘ٛي  ٚغّٝز ٌّجٞ َٛبي غ٘ٛي ؼـ وُ ضّمٝ
ٍٔبث٘ ٝيىز .ايٗ ضبِز ثّ٠ ٝز ٞبي قيف ثٛخٛؼ ٔي آيؽ:


دبي ٘ٛقاؼ زال٘ؽٌٛ ٜؼ.



ِى ٝغ٘ٛي ـٚي وبغؿ فيّشف ِٕه ٌؽ ٜثبٌؽ  ٚيب اةوٙطي سٕبن ديؽا وفؼ ٜثبٌؽ.



حوز ٌففشٌ ٝؽ ٜاوز.
ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي لجُ اق غٍه ٌؽٖ وبُٔ اِىُ ـٚي ٚ



ٕ٘ ٝ٘ٛـ٘ٛثز ٌففش ٚ ٝيب ثب وفْ ؼوز  ٚيب دٛؼـ ؼوشىً آِٛؼٌ ٜؽ ٜاوز.



ٕ٘ ٝ٘ٛثب اوشفبؼ ٜاق ثػبـي  ٚيب وٍٛاـ (ضفاـر ٔىشميٓ) غٍه ٌؽ ٜاوز.

لنِّاي خًَي تا حلقِ ّاي ػشهي (ًوًَِ ًاهٌاػة ؿواسُ  6دس تصَيش ؿواسُ )17

ؼـ ايٗ ٕ٘٘ ٝ٘ٛبٔٙبوت ،ضّمٞ ٝبي ـ ٌٗٚوفٔي ؼـ ا٘فاف ِىٞ ٝبي غ٘ٛي ؼيؽٔ ٜي ٌ٘ٛؽ  .ايٗ ضبِز ثّ٠ ٝز ٞبي قيف ثٛخٛؼ
ٔيآيؽ:


دبي ٘ٛقاؼ زال٘ؽٌٛ ٜؼ.



ِىٝغ٘ٛي ـٚي وبغؿ فيّشف ِٕه ٌؽ ٜثبٌؽ  ٚيب ثب وٙطي سٕبن ديؽا وفؼ ٜثبٌؽ.



ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي لجُ اق غٍه ٌؽٖ وبَْ اِىُ ـٚي دٛوز ٌففشٌ ٝؽ ٜاوز .



غٍه وفؼٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثٛٙـ ؼليك  ٚؼـ وٙص ِبف ا٘دبْ ٍ٘ؽ ٜاوز.



ِىٝغ٘ٛي ـٚي وبغؿ فيّشف ثب زىب٘ؽٖ غ ٖٛاق وفً٘  ٚيب ِٛٔ ِٝٛييٗ ثٛخٛؼ آٔؽ ٜاوز.

لنِّاي خًَي ًقطِ ًقطِ ٍ اليِ اليِ (ًوًَِ ًاهٌاػة ؿواسُ  7دس تصَيش ؿواسُ )17

ايٗ ضبِز ثّ٠ ٝز لفاـؼاؼٖ زٙؽ لٙف ٜغ ٖٛؼـ يه ضّم ٝثٛخٛؼ ٔي آيؽ  ٚيب ضبُِ لفاـ ؼاؼٖ لٙفار غ ٖٛؼـ ـٚي وبغؿ فيّشف
 ٚدٍز آٖ اوز.
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ماغز فيلتش اسػالي تذٍى لنِ ّاي خًَي (ًوًَِ ًاهٌاػة ؿواسُ  8دس تصَيش ؿواسُ )17

ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي اق دبٌ ٝٙدب ا٘دبْ ٍ٘ؽ ٜاوز  ٚيب ٘شٛا٘ىش ٝا٘ؽ لٙفٙٔ ٜبوت غ٘ٛي سٟيٕٛ٘ ٝؼ ٚ ٜثف وبغؿ ثٍؿاـ٘ؽ.

ؿشايط خـل مشدى ًوًَِّا


ٕ٘ ٝ٘ٛسٟيٌ ٝؽ( ٜوبغؿ فيّشف ضبٚي ِىٞ ٝبي غ ٖٛدبٌ ٝٙدبي ٘ٛقاؼ ) ثبيؽ ٜة ِٛـر افقی ـٚي دبئ ٝىٙص (ـان) لفاـ
ٌيفؼٜ .ة٘ٛـيوــِ ٝىٞٝبي غ ٖٛثب خبيي سٕبن ديؽا ٘ىٗٙؼ .



ٖ.
ضؽالُ  3وب٠ز ٚلز القْ اوز سب ايٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ؼـ ؼٔبي ا٘بق (15سب  25ؼـخ )ٝوبْال " غٍه ٌ ٛؼ



ؼـ قٔبٖ غٍه ٌؽٖ٘ ,جبيؽ وبغؿٞبي فيّشف ـا ؼـ خفيبٖ ٛٞاي آِٛؼ ٜث ٝؼٚؼ ٌ ٚفؼ  ٚغجبـ ١ٔ ٚفْ ضفاـر

ٞيشف ٚ

سبثً ٔىشميٓ غٛـٌيؽ لفاـ ؼاؼ.


ده اق غٍهٌؽٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ـا ؼـ دبوزٞبي ٔػّ َٛدىز (غيفلبثُ ٘فٛؾ ـ٘ٛثز) لفاـ ؼٞيؽ.



ٕ٘ٞٝ٘ٛبي اغؿ ٌؽ ٜـا ثبيؽ ؼـ اوفٚ ٞلز (ضؽاوثف  24وب٠ز اق اغؿ ٕ٘ )ٝ٘ٛثٔ ٝمّؽ آقٔبيٍٍب ٜغفثبٍِفي ٚال ٟؼـ
ٔفوك اوشبٖ اـوبَ ٕ٘ٛؼ.



ؼـ ِٛـر ٠ؽْ أىبٖ اـوبَ وفئ( ٕٝ٘ٛ٘ ٟثال" ثّ٠ ٝز سٙ١يالر ـوٕي) ثبيؽ آٖ ـا ؼـ ويى ٝدالوشيىي غيف لبثُ
٘فٛؾ ـ٘ٛثز ٌؿاٌش ٚ ٝؼـ يػسبَ ٍٟ٘ؽاـي وٙيؽ  ٚؼـ اِٚيٗ ففِز ث ٝآقٔبيٍٍب ٜغفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ اـوبَ ٕ٘بييؽ.

ؿشايط اسػال ًوًَِ


اـوبَ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي اغؿ ٌؽ ٜاق دبٌ ٝٙدبي ٘ٛقاؼاٖ ثبيؽ ؼـ اوفٚ ٞلز (ضؽاوثف  24وب٠ز اق اغؿ ٕ٘ ) ٝ٘ٛاـوبَ ٌفؼؼ .
القْ اوز اق لجُ ثفاي ايٗ وبـ ٕٞبٍٙٞي ٌٛؼ.



ٕ٘ٞٝ٘ٛبي سٟيٌ ٝؽ ٜؼـ ٔفاوك ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ,ثب ـ٠بيز ٌفايٗ اـوبَ (ؼٚـي اق ٘ٛـ ٌ ٚفٔبي ٌؽيؽ  ٚـ٘ٛثز  ٚثؽٖٚ
ايدبؼ زفٚن ؼـ وبغؿ فيّشف) ،ؼـ اوفٚ ٞلز ثب دىز ديٍشبق (يب ٞف ـٌٚي ؼيٍف و١ٔ ٝب٘ٚز ثٟؽاٌشي ؼاٍٍ٘ب ٜثفاي
ا٘شمبَ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ا٘شػبة وفؼ ٜاوز) سطٛيُ ؼاؼٌٛ ٜؼ.



ٔمّؽ وّيٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبي سٟيٌ ٝؽ ٜآصهايطگاُ غشبالگشي ًَصاداى ٚال ٟؼـ ٔفوك اوشبٖ اوز

(ؼـ اوشبٖ ٞبيي وٝ

آقٔبيٍٍب ٜغفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ٘ؽاـ٘ؽ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثبيؽ ث ٝآقٔبيٍٍب ٜاوشبٖ  ٓٞخٛاـ (و١ٔ ٝب٘ٚز ثٟؽاٌشي ،ا٠الْ وفؼ ٜاوز )
اـوبَ ٌفؼؼ.


ٜةٔٛٝٙـ خٌّٛيفي اق زفٚن ٌؽٖ وبغؿٞبي فيّشف ،آٟ٘ب ـا ؼـ ٔطُ ٔػّ َٛففْ ٌٕبـٌ 1 ٜؿاٌش ٚ ٝثب زىت ٘ٛاـي
ِج ٝآٖ ثبثز ٌؽ ٚ ٜوذه ؼـ دبوز دىشي لفاـ ؼاؼٌٛ ٜؼ.
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هستٌذساصي دقيق ا٘ال٠بر ٔفث ٖٛثٛ٘ ٝقاؼاٖ ٔ ٟٓسفيٗ ٔىئّ ٝؼـ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ اوز ،و١ي وٙيؽ سٕبْ ٘شبيح
آقٔبيٍٍبٞي ـا ثب ويىشٓ قٔبٖ ثٙؽي ٌؽ ٜؼـيبفز وٙيؽ ثٝغّ َٛاق ٘ٛقاؼا٘ي و ٝثِٛ ٝـر سىفاـي ٌٕ٘ٝ٘ٛيفي ٔي وٙيؽ .
زٙب٘س٘ ٝشيد ٝثفٌٍز ؼاؼٍ٘ ٜؽ ٜثبٌؽ ،ثب آقٔبيٍٍب ٜغفثبٍِفي سٕبن ثٍيفيؽ .اٌف آقٔبيٍٍبٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٜدؽؼ ؼـغٛاوز وفؼ
ثبيؽ ث ٝوف٠ز ٕ٘ ٝ٘ٛخؽيؽ سٟي ٚ ٝاـوبَ ٌفؼؼ .ايٗ ا٘ال٠بر حذاقل تا  3سال ثبيؽ ؼـ ٔفوك ٌٕ٘ ٝ٘ٛيفي ٚخٛؼ ؼاٌشٝ
ثبٌؽ  ٚث١ؽ اق آٖ سب حذاقل  10سال ؼـ خبي أٙي ثبيٍب٘ي ٌفؼ٘ؽ.

سّٛيف ٌٕبـٌ :17 ٜيفغٛاـ وبِٓ
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