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 پيص گفتاس 

دس غٛست تطخيع ٚ يٙي ٘ذاسد ٞير فالٔت ثبَدس ثذٚ تِٛذ  ثيٕبسي وٓ وبسي تيشٚييذ ٘ٛصاداٖ

غشثبٍِشي ٘ٛصاداٖ ٚ ثب . ثٝ ٔٛلـ دس سٚصٞبي اِٚيٝ ص٘ذٌي، ثغٛس ٔٛثشي لبثُ دسٔبٖ است

ضٙبسبيي ثيٕبساٖ ٚ دسٔبٖ ٔٙبست آ٘بٖ، فٛاسؼ خذي ثيٕبسي اتفبق ٘يفتبدٜ ٚ ثب حفؼ 

. ضٛد ضشيت ٞٛضي عجيقي دس ثيٕبس، فشدي ِٔٛذ ٚ سبِٓ ثٝ خبٔقٝ تحٛيُ دادٜ ٔي

عقب يش دس غٛست فذْ تطخيع صٚدسس ٚ دسٔبٖ ثٝ ٍٞٙبْ ٚ ٔٙبست، فبسضٝ ثشٌطت ٘بپز

  .ٔي افتذ اتفبق هاًذگي رٌّي

تب . ضذٜ استوطٛس سا ادغبْ  دس ٘ؾبْ سالٔت 1384اص سبَ  غشثبٍِشي ٘ٛصاداٖوطٛسي ثش٘بٔٝ 

ايٗ  .وٖٙٛ تقذاد صيبدي ثيٕبس ضٙبسبيي ٚ دسٔبٖ ضذٜ ٚ اص فمت ٔب٘ذٌي رٞٙي ٘دبت يبفتٝ ا٘ذ

  .ٟٔٓ ٘ٝ تٟٙب ٘ٛصاداٖ ٔجتال سا، ثّىٝ خب٘ٛادٜ ٞبي آ٘بٖ ٚ خبٔقٝ سا ٘دبت دادٜ است

خبٖ تيشٚييذ  وٛدوي وٝ اص فمت ٔب٘ذٌي رٞٙي ٘بضي اص وٓ وبسيٞضاساٖ ثشق ضبدي زطٕبٖ 

ٞبي غشثبٍِشي ٚ پيطٍيشي اص ثشٚص  يقٙي ثش٘بٔٝ سٚضٙبيي ثخص ايٗ ٔسيش، سبِٓ ثٝ دس ثشدٜ ا٘ذ،

 .فٛاسؼ ثيٕبسي ٔتبثِٛيه ٘ٛصاداٖ خٛاٞذ ثٛد

 

 ّوکاسی كاهل ضوا ٍالذيي عضيض با تين بْذاضتي دسهاًي 

 .ضاهي سالهت فشصًذ دلبٌذتاى است

 
 

 دكتش احوذ كَضا                                                   

 هذيش كل دفتش هذيشيت بيواسی ّای غيشٍاگيش                                                        
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 چيست؟ تيشٍييذ 

 .خّٛي ٌشدٖ لشاسداسد دس ثٝ عٛس عجيقي است وٝ تيشٚييذ غذٜ اي وٛزه ٚ پشٚا٘ٝ اي ضىُ

 
 ٔحُ لشاس ٌشفتٗ تيشٚييذ دس ٌشدٖ: 1ضىُ 

 چيست؟  دس بذى يذیكاس غذُ تيشٍ

 .دس ثذٖ تِٛيذ ٚ تشضح ٞٛسٖٔٛ تيشٚوسيٗ است يذٚؽيفٝ اغّي غذٜ تيشٚي

 ٍظيفِ َّسهَى تيشٍكسيي دس بذى چيست؟

صيبدي دس سالٔت داسد ثخػٛظ دس ٞٛسٖٔٛ تيشٚوسيٗ اص ٞٛسٖٔٛ ٞبي ٟٔٓ ثذٖ است ٚ تبثيش 

اٌش ثٝ ٞش  .ٞٛسٖٔٛ تيشٚوسيٗ دس سضذ ٚ تىبُٔ ٔغض ثسيبس ٟٔٓ ٚ ضشٚسي است. سضذ ٚ ٕ٘ٛ

فٛاسؼ ٔختّفي دس . دِيّي ايٗ ٞٛسٖٔٛ دس ثذٖ تِٛيذ ٘طٛد، تِٛيذ آٖ وٓ يب غيش عجيقي ثبضذ

 . ٔي ضٛد يٕبسيحذ عجيقي ٞٛسٖٔٛ دس ثذٖ ٘يض سجت ةاص تِٛيذ ثيص . ثذٖ پذيذاس ٔي ٌشدد

 چيست ؟تيشٍييذ ًَصاداى  كن كاسیبيواسی 

د ییكاسی تيشٍ كن بيواسی"  ثٝ ٞش فّتي، ،٘ٛصاد ثذٖ دس تيشٚوسيٗوٕجٛد ٞٛسٖٔٛ  ثٝ

.  ٌٛيٙذ ٔي "ًَصاداى

ٔطخػي ٘ذاسد ٚ ثٟتشيٗ سٚش پيذاوشدٖ ثيٕبساٖ  فالٔت "يٕبسي دس ثذٚ تِٛذ ٔقٕٛالة ايٗ

إٞيت ايٗ ثيٕبسي دس ايٗ است وٝ اٌش ثيٕبسي تطخيع . است ًَصاداى غشبالگشیا٘دبْ 

 رٞٙي ٔب٘ذٌي فمت ثٝدادٜ ٘طذٜ ٚ يب دسٔبٖ ديش ضشٚؿ ضٛد ٚ يب وٙتشَ ثيٕبسي ٔٙبست ٘جبضذ، 

. ضٛد ٔي دزبس
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يذ ًَصاداى اًَاع هختلف داسد؟ یكاسی تيشٍ بيواسی كن آيا

.  ثبضذ گزساٚ  دايوي ٔي تٛا٘ذ ثٝ غٛست يذ ٘ٛصاداٖيوبسي تيشٚ وٓ ثيٕبسي. ثّٝ

عَٛ  ٚ يب ثيطتش سبَ 3ٞفتٝ تب  2تٛا٘ذ اص حذٚد  ايٗ ٔذت ٔي)ثيٕبس تب ٔذتي  گزسا ًَع دس

ٚ ثقذ اص آٖ ثب ضشٚؿ ثٝ وبس تيشٚييذ ٚ تِٛيذ ٔمذاس وبفي ٞٛسٖٔٛ  داسد٘يبص ثٝ دسٔبٖ ( ثىطذ

. يستاص ثٝ ٔػشف لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ ٌٖش ٘ييدسٔبٖ لغـ ضذٜ ٚ د

ثيٕبس تب پبيبٖ فٕش ٘يبص ثٝ ٔػشف لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ داسد ٚ ٘جبيذ داسٚ سا لغـ  دايوي ًَع دس

 صيبد ٚ وٓ ٚي، ٞٛسٔٛ٘ي ٞبياِجتٝ دٚص داسٚ ٕٔىٗ است، ثش اسبس ٘يبص ثيٕبس ٚ آصٔبيص . ٕ٘بيذ

. ضذ ٘خٛاٞذ وبُٔ لغـ أب ضٛد،

كاسی تيشٍييذ ًَصاداى چيست؟  كن یّای بَجَد آٍسًذُ بيواس يا علت ٍعلت 

.  :اص خّٕٝ ٞبي صيبدي داسد فّت يذ ٘ٛصاداٖيوبسي تيشٚ وٓ ثيٕبسي ثشٚص

 يذ وٕجٛد .1

 يفبٔيُ يٞب اصدٚاج .2

 دٚساٖ دس ثبال فطبسخٖٛ ديبثت، تيشٚييذ، ٔطىالت ٔثُ ٞبيي ثيٕبسي ثٝ ٔبدس اثتال .3

 (اوالٔپسيپشٜ ) ثبسداسي

 :افضايص يذ دس ثذٖ  .4

1.o ٘بف يب ٚ صايٕبٖ، ثبسداسي، صٔبٖ دس وشدٖ ضذففٛ٘يثشاي ) ثتبديٗ ٔػشف 

 (٘ٛصاد

2.o دس  اوسپىتٛسا٘ت ٞبي ضشثت ٔثُ يذ حبٚي داسٚٞبي اص ثقضي ٔػشف

 دٚساٖ ثبسداسي

 تٛسظ ٔبدس  داسٚٞب اص ثقضي ٔػشف 

كذاهٌذ؟  ًَصاداىيذ یكاسی تيشٍ كن بيواسیم یعال

  .وٙٙذ ٔي ثشٚص ثيٕبسي ٞبي ٘طب٘ٝ ٚ فاليٓ ثتذسيح ٚ ٘ذاس٘ذ فالٔتي "ٔقٕٛال تِٛذ ثذٚ دس ثيٕبساٖ

 ص٘ذٌي اَٚ ٔبٜ ٜس دسسا دس ٔجتاليبٖ  وبسي تيشٚييذ ثيٕبسي وٓ ؿيضب ْيفال 1ضٕبسٜ  خذَٚ

. دٞذ ٔي ٘طبٖ
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 ُ هاُ اٍل صًذگيدس عًَصاداى  كاسی تيشٍييذ بيواسی كن عالين ضايع

 دس سِ هاُ اٍل صًذگيدس اٍليي هاُ صًذگي دسابتذای ًَصادی 

 صسدي عَٛ وطٙذٜ

 ضيشخٛسدٖاختالَ دس 

 دس غٛست ٚ ثذٖ پف آِٛدٌي

 ثضسٌي صثبٖ

 سً٘ پشيذٌي

 35اغّت صيش ) وٓ ثٛدٖ دٔبي ثذٖ

 (دسخٝ

 وٓ تحشوي ٚ حشوبت آٞستٝ

 يجٛست

 خّفي ثضسي ٔالج

 اختالالت تٙفسي 

 خٛاة آِٛدٌي

ٔه صدٖ  ٚ ٚصٖ ٍ٘شفتٗ

 وجٛد ثٛدٖ اٍ٘طتبٖ دستٟب ٚ پبٞب

تٙبسّي خبسخي دس دستٍبٜ ٚسْ 

 يجٛست

 ي ثٛدٖ ضىٓثضس

 ضشثبٖ لّت وٙذ

 وبٞص فقبِيت

 خٛاة آِٛدٌي

اختالَ تٙفسي ٘بضي اص ثضسي 

 تٙفسي ثٛدٖ صثبٖ

 فتك ٘بفي

 يجٛست

 پٛست خطه

 ثضسٌي صثبٖ

 پف آِٛدٌي دس وُ ثذٖ

 ٌشيٝ خطٗ

سضذ خسٕي وٓ 

 ٜ ٔبٜ اَٚ ص٘ذٌيدس سثيٕبساٖ  دس وبسي تيشٚييذ ثيٕبسي وٓ فاليٓ ضبيـ: 1خذَٚ 

 ّای عالهت تَلذ بذٍ دس ًَصاداىيذ یكاسی تيشٍ بِ بيواسی كن هبتالياى ًَصاداى چشا

  دٌّذ؟ ًوي ًطاى سا بيواسی

( تِٛذ اص ثقذ ٞٓ ٚ تِٛذ اص لجُٞٓ ) ثذٖ ٕ٘ٛ ٚ سضذ دس اسبسي ٘مص تيشٚييذ غذٜ ٞبي ٞٛسٖٔٛ

ثٝ  ٌيشد ٔي ٔبدس اص سا ثذٖ ٕ٘ٛ ٚ سضذ ثشاي ٘يبص ٔٛسد ٞٛسٖٔٛ خٙيٗ خٙيٙي، دٚساٖ دس. داس٘ذ

 وٝ) تيشٚييذ وبسي وٓ ثيٕبسي ثٝ ٔجتال ٔبدساٖ يب ٕٚٞيٗ دِيُ دس ٘ٛصادا٘ي وٝ اص ٔبدساٖ سبِٓ 

ٞبي  ٚ فالٔت داضتٝصٔبٖ تِٛذ سضذ ٚ ٕ٘ٛ عجيقي  دس ضٛ٘ذ، ٔي ٔتِٛذ( ا٘ذ ضذٜخٛة دسٔبٖ 

 دٞٙذ ٕ٘ي ثشٚص ساثيٕبسي 

وبسي  ٔبدساٖ ٔجتال ثٝ ثيٕبسي وٓ)داس٘ذ  تيشٚييذي ٞبي ٞٛسٖٔٛ وٕجٛد٘ٛصاداٖ ٔبدسا٘ي وٝ  أب

، (٘ذاس٘ذ ٔٙبسجيأب وٙتشَ ٔتبثِٛيه  وٙٙذ ٔيتيشٚييذ وٝ دسٔبٖ ٘طذٜ ٚ يب لشظ ٔػشف 

. ثبضٙذ داضتٝ ٕ٘ٛ ٚ سضذ دساختالَ  غٛست ثٝ سا ثيٕبسي ٞبيفالٔت  تِٛذ ثذٚ دس تٛا٘ٙذ ٔي
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كذاهٌذ؟  ًَصاداىيذ یكاسی تيشٍ كن اسیبينعَاسض 

 يبثيٕبسي ٚ  ٍٞٙبْ ثٝ تطخيع فذْ. خذي است ثسيبس ٘ٛصاداٖيذ يوبسي تيشٚ وٓ ثيٕبسي

. وٙذ ٔي ايدبد ثشٌطت لبثُ خذي ٚ غيش فٛاسضي دسٔبٖ ٍٞٙبْ ديش ضشٚؿ

 كَتاّي قذ ،رٌّي هاًذگي عقب زٖٟٕٛٔي ٞٓ  فٛاسؼايدبد  ثبفث تٛا٘ذ ٔيثيٕبسي  ايٗ

 يفاليٓ ٔطخع ثيٕبسي دس ثذٚ تِٛذ، غشثبٍِش ٘ذاضتٗ ٚخٛد دِيُ ثٝ.  ضٛد ضٌَايي كن ٍ

تٛاٖ  ٔيٚ فمظ ثب غشثبٍِشي،  داسد ياص تِٛذ إٞيت ثسيبس صيبد ثقذسٚص  3-5٘ٛصاداٖ دس سٙيٗ 

 پيطٍيشي آٍٖٞٙبْ اص ثشٚص فٛاسؼ  ثٝ دسٔبٖٚ ثب  دادٜ تطخيعدس صٔبٖ ٔٙبست ثيٕبسي سا 

. وشد

هاًذگي رٌّي دس ًَصاد هبتال بِ  تَاًذ اص بشٍص عقب هي هٌاسب ٍ ٌّگام بِ دسهاىآيا 

گيشی كٌذ؟ پيصيذ یكاسی تيشٍ كن

ٔب٘ذٌي رٞٙي دس ٘ٛصاد ٔجتال ثٝ ثيٕبسي  اص ثشٚص فمت ٍٞٙبْ ثٝ ثّٝ، خٛضجختب٘ٝ ضشٚؿ دسٔبٖ

. وٙذ ٔي ييذ خٌّٛيشيوبسي تيشٚ وٓ

ٞبي  سفبيت تٛغيٝ ،پضضه دستٛس اسبس ثشداسٚ  غحيحثش صٔبٖ ضشٚؿ دسٔبٖ، ٔػشف  فالٜٚ

 ثشاسبس ٔستٕش ٚيضيت ٚ ٔقيٗ فٛاغُ دس ٞٛسٔٛ٘ي آصٔبيطبت ا٘دبْ ،ٍٞٙبْ ٔػشف لشظ

غيش فّٕي اعشافيبٖ دس استجبط ثب ٔػشف داسٚ  ٞبي تٛغيٝ ثٝ تٛخٝ فذْ ٚ وطٛسي دستٛساِقُٕ

. ضبٔٗ حفؼ ضشيت ٞٛضي ضيشخٛاس ثيٕبس است

 داسد؟ آى عولکشد ٍ تيشٍييذ سالهت دس ًقطي چِ يذ

 غذٜ ديٍش، عشف اصٚ  استٞبي ٟٔٓ ثشاي تِٛيذ ٞٛسٖٔٛ تٛسظ تيشٚييذ  اص سيضٔغزي يذ فٙػش

تٛا٘ذ  ٞبي آٖ ٔي ثبضذ وٝ وٕجٛد ٞٛسٖٔٛ سيض ثذٖ ٔي ٞبي دسٖٚ تشيٗ غذٜ تيشٚييذ يىي اص ٟٔٓ

تٛا٘ذ  دس ٘تيدٝ وٕجٛد يذ دس سطيٓ غزايي سٚصا٘ٝ ٔي. ثبفث ثٛخٛد آٔذٖ ٔطىالت صيبدي ضٛد

وبسي تيشٚييذ،  ، وٓ(ضذٖ غذٜ تيشٚييذ ثضسي)ٞبي ٟٕٔي اص خّٕٝ ٌٛاتش  ثبفث ثشٚص ثيٕبسي

 .ضٛد رٞٙي ٔب٘ذٌي فمتلذ ٚ وٛتبٞي 

 داسًذ؟ يذ غزاّايي چِ
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ٔبست ٚ ثخػٛظ ضيش ٌبٚ ) ِجٙيبت، تخٓ ٔشك، ...(ٔيٍٛ ٚ   ٞب، ا٘ٛاؿ ٔبٞي)غزاٞبي دسيبيي  وّيٝ

 ٞب ٔيٜٛ ٚ حجٛثبت ٞب، ٌٛضت، (ضذٜ پختٝ پٛست ثب صٔيٙي سيتثخػٛظ ) ٞب سجضي، (وٓ زشة

. ٞستٙذ يذ عجيقي ٔٙبثـ

 آٍسد؟ هي بَجَد هطکالتي چِ ضيشدّي دٍساى دس صًاى غزايي سطين دس يذ كوبَد

ٔي تٛا٘ذ ثبفث تِٛيذ ضيش ثب ٔيضاٖ ٘بوبفي  ضيشدٞي دٚساٖ دس ص٘بٖ غزايي سطيٓ دس يذ وٕجٛد

 وٛتبٞي تيشٚييذ، وبسي وٓ ثيٕبسيثشٚص  ٚختدس ٘تيدٝ دس ثقضي اص ٔٛاسد ٔي تٛا٘ذ ْ. يذ ضٛد

. ٌشدد ضيشخٛاس ٔيش ٚ ٔشي افضايص ٚ لذ

 هي استفادُ لٍَتيشٍكسيي قشظ اص فقطكاسی تيشٍييذ  دسهاى بيواسی كن بشای چشا

 ضَد؟

اص عشيك سيستٓ ٌٛاسش ( تيشٚوسيٗ)تيشٚييذ  ٞٛسٖٔٛتشيٗ ساٜ خزة  ساحتايٗ وٝ  ثذِيُ

.  ضٛد ٔي ٔػشف لشظ ضىُ ثٝ داسٚ است،

لٍَتيشٍكسيي چگًَِ است؟  قشظهصشف  سٍش

پضضه ٔقبِح  تٛسظ ضذٜ تدٛيض( دٚص) ٔمذاس ثٝثبيذ لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ  :هْن بسياس ًکتِ

. وشد لغـ سا داسٚ ٔػشف يب ٚ داد تغييش سا داسٚ ٔمذاس اعشافيبٖ تٛغيٝ ثٝ ٘جبيذ ٚ ضٛد ٔػشف

آيا قشظ لٍَتيشٍكسيي با داسٍّای ديگش تذاخل داسد؟ 

ٚيتبٔيٗ  ِٔٛتي ٚ وّسيٓ حبٚي داسٚٞبي ،صٔبٖ ثب لغشٜ آٞٗ ٞٓ ًبايذ لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ ثّٝ،

سبفت 3-4ثبيذ ثيٗ ٔػشف ايٗ داسٚٞب ٚ ٔػشف لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ حذالُ . ٔػشف ضٛد

. فبغّٝ ثبضذ

هثل )ضيشّای داسای تشكيبات سَيا  باصهاى  ّن سا لٍَتيشٍكسيي قشظ تَاى هيآيا 

 كشد؟ استفادُ( ايضٍهيل

 ,ِٛٚتيشٚوسيٗ لشظ ثب( ايضٚٔئُثُ )ضيشٞبي داساي تشويجبت سٛيب  صٔبٖ ٞٓ ٔػشف. خيش

 لشظثيٗ ٔػشف  ثبيذ ,دِيُ ٕٞيٗ ثٝ. ٕ٘بيذ ٔختُ سا ِٛٚتيشٚوسيٗ خزة تٛا٘ذ ٔي

. ثبضذ فبغّٝ سبفت 1-2 حذالُ سٛيب حبٚي ضيشٞبي ٚ ِٛٚتيشٚوسيٗ
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ضشٍسی است؟  پضضكتيشٍييذ بشای ّش ٍيضيت  عولکشدّای  آيا اًجام آصهايص

 سپس ٚ آٔذٜ فُٕ ثٝ ثيٕبس وٛدن اصٞبي ٞٛسٔٛ٘ي ثش اسبس ثبصٜ صٔب٘ي صيش  آصٔبيص ثّٝ،

: وٙذ ٔي ٚيضيت سا ٚي ٔقبِح پضضه

ٞفتٝ ثقذ اص ضشٚؿ دسٔبٖ  4 تب 2 .1

ٔبٜ اَٚ ص٘ذٌي  6ٔبٜ دس عَٛ  2ٞش  .2

ٔبٍٞي  36تب  6ٔبٜ ثيٗ سٙيٗ  3ٞش  .3

( ثيٕبسي ثٛدٖ يٕيدس غٛست دا)ٔبٍٞي ثٝ ثقذ  36ٔبٜ اص  3-6ٞش  .4

ثشاي اعالؿ اص وبفي ثٛدٖ ٔمذاس لشظ T4)  ٚ (TSH سٔٛ٘يٞٛ يٞب ا٘دبْ آصٔبيص

 ٔمذاس لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ ٔػشفي ,ٞب ِٛٚتيشٚوسيٗ الصْ است ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح آصٔبيص

 .ضٛد ٔي تٙؾيٓ پضضه تٛسظ

د، تا چِ ٍقت اداهِ ييكاسی تيشٍ هصشف قشظ لٍَتيشٍكسيي دس ًَصاد هبتال بِ كن

داسد؟ 

وٓ، صيبد ٚ يب لغـ ضٛد ٚ ٘جبيذ خٛدسشا٘ٝ  ،ثٝ دستٛس پضضه ثبيذلشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ فمظ 

. تٛسظ ٚاِذيٗ تغييش وٙذ

.  سبٍِي وٛدن ادأٝ يبثذ 3ٔػشف لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ ثبيذ تب  "ٔقٕٛال

تىشاس  ساٞفتٝ آصٔبيص ٞٛسٔٛ٘ي  4پضضه داسٚ سا لغـ وشدٜ ٚ پس اص  است ٕٔىٗٔٛاسدي  دس

ٚ  ٘ذاسدتطخيع دٞذ وٝ وٛدن ديٍش ٘يبصي ثٝ داسٚ  ،ثب تٛخٝ ثٝ خٛاة آصٔبيص سپس. ٕ٘بيذ

. يب ثبيذ تب پبيبٖ فٕش لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ ٔػشف وٙذ

 كذاهٌذ؟ دسهاى تحت ضيشخَاس دس لٍَتيشٍكسيي قشظ اًذاصُ اص بيص هصشف عالين

لّت، فػجي ثٛدٖ  زٖٛ صيبد ٚ تٙذ ثٛدٖ ضشثبٖ ٞٓ ثبِيٙيْ ئي تٛا٘ذ فال ا٘ذاصٜدسٔبٖ ثيص اص 

تٛا٘ذ ٘طب٘ٝ  ٚصٖ ٍ٘شفتٗ ضيشخٛاس ٘يض ٔي .اختالَ دس خٛاة ثٛخٛد آٚسد لشاسي، ثيص اص حذ، ثي

وٝ ثب وٓ وشدٖ  .ثبضذتيشٚييذ دس اثش ٔػشف ثيص اص حذ لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ  يپشوبس ثشٚص

 .ٔمذاس داسٚ ثٟجٛد ٔي يبثذ

 است؟ بالهاًعٍ يا ضيشدُ  باسداس هادساى دس لٍَتيشٍكسيي قشظ هصشف آيا
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ٔبدس  وٝ غٛستي دس .است ثالٔب٘ـ ٚ يب ضيشدٜ ثبسداس ٔبدساٖ دس ِٛٚتيشٚوسيٗ لشظ ٔػشف ثّي،

ٔػشف  ٘يض ثبسداسي ٔذت دسٔي وٙذ ثبيذ  ٔػشفلشظ ِٛتيشٚوسيٗ  ثبسداسي اص لجُ اص ،ثبسداس 

 ٚي آصٔبيطبتثش اسبس  ٚثٝ عٛس ٔشتت تٛسظ پضضه ٔقبِح ٚيضيت ضذٜ  ٚ دٞذلشظ سا ادأٝ 

.  يبثذلشظ تغييش  دٚص( دس غٛست ِضْٚ)

. ضٛد وٓ آٖ ٔمذاس يب ٚ لغـ داسٚ اعشافيبٖ تٛغيٝ ثٝ يب ٚ سشا٘ٝدخٛ ٘جبيذ ٞيسٛخٝ ثٝ

: قشظ لٍَتيشٍكسيي هصشف سٍش

 .اثتذا دستٟبيتبٖ سا وبٔالً ثطٛييذ ٚ خطه وٙيذ

لشظ سا دس ثيٗ اٍ٘طتبٖ سجبثٝ ٚ ضػت ٞش دٚ دست ثٍيشيذ ٚ دستٟبيتبٖ سا  :سٍش اٍل

ثٝ ٕٞيٗ سٚش ٔي تٛا٘يذ آٖ سا ثٝ . ثٝ ساحتي لشظ ٘ػف ٔي ضٛد. خالف خٟت ٞٓ ثسشخب٘يذ

تٕبْ ٔحَّٛ ثذست  ٚ سدٜلشظ سا حُ نثب ٔمذاس وٕي آة . لغقبت وٛزىتشي ٞٓ تجذيُ وٙيذ

 .خٛاس ثخٛسا٘يذثٝ ضيش ص عشيك لغشٜ زىبٖ يب لبضكآٔذٜ سا ا

تب ٔغٕئٗ  خٛسا٘يذثٝ ضيشخٛاس ةثبص داخُ لغشٜ زىبٖ يب لبضك آة ثشيضيذ ٚ  سپس ٔدذداً

 .ضٛيذ تٕبْ دٚص داسٚي تدٛيض ضذٜ سا ثٝ ضيش خٛاس دادٜ ايذ 

ٚ تىٝ ٞبي لشظ سا داخُ لبضك ثشيضيذ ٚ ثب ٔب٘ٙذ سٚش اَٚ لشظ سا ٘ػف وٙيذ  :سٍش دٍم

سپس زٙذ لغشٜ . ٚيبت لبضك اَٚ فطبس ثيبٚسيذ تب وبٔالً خشد ضٛد تٝ لبضك ديٍشي سٚي ٔحت

ٔدذداً .  سپس ايٗ ٔحَّٛ سا ثٝ وٛدن ثخٛسا٘يذ. لشظ سا وبٔال حُ وٙيذآة اضبفٝ وٙيذ ٚ 

 .ثذٞيذداخُ لبضك سا زٙذ لغشٜ آة ثشيضيذ ٚ ثٝ ٘ٛصاد 
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ٚ ثٝ ٘ٛصاد خٛسا٘ذٜ ضٛد  ضذٜٔمذاس لشظ تدٛيض ضذٜ دس لبضك خشد ٚ دس آة حُ  :2ضىُ 
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 بسياس هْنًکات 

 سبيش فشْ ٞبي داسٚيي ِٛٚتيشٚوسيٗ . فمظ اص لشظ ِٛٚتيشٚوسيٗ ثبيذ استفبدٜ وٙيذ

 . تٛغيٝ ٕ٘ي ضٛ٘ذ

  ٖٔشالت ثبضيذ وٝ ٞش سٚص حتٕبً دٚص داسٚي تدٛيض ضذٜ تٛسظ پضضه سا ثٝ وٛدوتب

 .ٔمذاس لشظ سا ثٝ سّيمٝ خٛد وٓ ٚ يب صيبد ٘ىٙيذ. ثذٞيذ

  ٝتبسيخ ٔػشف ٚ سً٘ لشظ ٞب ثٝ تٟيٝ لشظ ٞبي تدٛيض ضذٜ  دس ٍٞٙبْٕٞيط

 ..تٛخٝ وٙيذ ٔجبدا تبسيخ ٔػشف ٌزضتٝ ثبضٙذ

  ٖٕٞيطٝ تقذادي اص لشظ ٞب سا خٟت ٔٛاسد اضغشاسي دس ويف ٚسبيُ وٛدن تب

 (.اِجتٝ تبسيخ ٔػشف ٚ ا٘مضبء آٖ ٞب سا دس ٘ؾش ثٍيشيذ.)ٍٟ٘ذاسي وٙيذ

  اص فشأٛش ضذٖ ٔػشف داسٚ، ثٟتش است يه تمٛيٓ ديٛاسي ثشاي ثشاي خٌّٛيشي

ايٗ ٔٙؾٛس تٟيٝ ٚ دس خبيي ٔثُ اتبق وٛدن ٚ يب آضپضخب٘ٝ ٘ػت ٕ٘بييذ ٚ پس اص 

 .ٞش ثبس ٔػشف داسٚ سٚي آٖ فالٔت ثض٘يذ

  ٚي سا اص ٘حٜٛ ٔػشف داسٚ ٚ دٚص آٖ ( ثٝ ٞش فّتي)دس ٞش ثبس ٚيضيت تٛسظ پضضه

 .ٔغّـ ٕ٘بييذ

 ٔثالً ٞش سٚص غجح ٞب لجُ اص . )ٞش سٚص دس يه ٚلت ٔقيٗ ثٝ وٛدن ثذٞيذ داسٚ سا

 (.خٛسدٖ غجحب٘ٝ

1. سبفت ثقذ اص آٖ زيضي  است ٘ٛصاد يه سبفت لجُ اص ٔػشف لشظ تب يه ثٟتش

 .٘خٛسد

2. داضت ٍ٘ٝ ثقذ سٚصٞبي يب ٚ ٞب سبفت ثشاي ٚ ٕ٘ٛدٜ حُ آة دس سا داسٚ ٘جبيذ. 

 ضبيذ ثٟتش ثبضذ لشظ ٞب سا تىٝ تىٝ تش ٔي ضٛد،  ٍٞٙبٔي وٝ وٛدن ضٕب ثضسي

 .تش لشظ ٞب سا ثخٛسد وٙيذ تب وٛدن ضٕب ساحت

  الصْ  (لجُ اص حذٚد يه سبفت) داسٚ استفشاك وشد خٛسدٖاٌش وٛدن ضٕب پس اص

 .ثٝ ٚي خٛسا٘ذٜ ضٛدداسٚ ٕٞبٖ دٚص ، "ااست ٔدذد

 َثب پضضه ٚ يب وبسوٙبٖ  ، ثي لشاسي، وٓ خٛاثي ٚ فػجب٘يتدس غٛست ثشٚص اسٟب

 .دسٔب٘ي تٕبس ثٍيشيذ -ثٟذاضتي

 ثشاي دس صٔبٖ ٞبي تٛغيٝ ضذٜ تٛسظ پضضه ٔقبِح  وٛدوتبٖ ٚيضيت ٔستٕش

ٜ وبُٔ داضتٝ ثبضيذ وٝ ا٘دبْ حتٕب تٛج. وٙتشَ ثيٕبسي ٚي ثسيبس إٞيت داسد

 .ضٛد ٚ حتي يه ٚيضيت ٞٓ فشأٛش ٘طٛد
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 دسيبفت ٕ٘بييذ ٚ دس س ٔشوض ثٟذاضت وبسضٙب سا اص كاست هشاقبت بيواساى حتٕب

٘طبٖ دس ٞش ثبس ٔشاخقٝ ثٝ پضضه ايٗ وبست سا . ٞذاسي آٖ ثسيبس وٛضب ثبضيذً٘

ايٗ وبست خالغٝ  .دسخٛاست وٙيذ وٝ وبست ٔشالجت سا تىٕيُ ٕ٘بيذ ٚي دادٜ ٚ اص

 .اي اص پشٚ٘ذٜ وٛدن ضٕبست
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 كاست هشاقبت بيواساى

 داخُ وبست

 
 ثيشٖٚ وبست
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 يادداضت
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