
ٚ ٔفالت والٔز  ثٟٛـق ٚيمٜ ؼوشٛـا١ُِٕ :ماسي تيشٍييذ ًَصاداى تيواسي من تشًاهِ مـَسي غشتالگشي  

1 

 

 بِ ًام خالق ّستی 

 

 

 

 

 ماسي تيشٍييذ ًَصاداى تشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي من

ٍ هشاقب سالهت بَْسص ٍيظُ دستَسالعول  

 

 

 
 

 

: ًَيسٌذگاى

 ياساحوذي ضْيي دكتش

 آطًگ ًسشيي دكتش

 

 

 

 

 :ًظاست

 سياسي علی اكبش دكتش

 دكتش احوذ كَضا

 

 

 دكٌىي آٔٛقي ٚ ؼـٔبٖ ثٟؽاٌز، ٚقاـر

 ثٟؽاٌز ١ٔبٚ٘ز

 غيفٚاٌيف ٞبي ثيٕبـئؽيفيز  ؼفشف
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 گفتاس پيؾ

ٍٞٙبْ ٚ وبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ، ١ٔٚيشي اق وٕجٛؼ ٞٛـٖٔٛ سيفٚييؽ لبثُ ؼـٔبٖ اوز وٝ ؼـ ِٛـر ٠ؽْ سٍػيُ ثٝ  ثيٕبـي وٓ

٠ؽْ سٍػيُ ٚ ؼـٔبٖ ٔٙبوت ٚ . ٔب٘ؽٌي ٌؽيؽ ٚ اغشالَ ؼـ ـٌؽ وٛؼن ٌٛؼ سٛا٘ؽ ٔٛخت ثفٚق ٠مت يب ؼـٔبٖ ٘بٔٙبوت، ٔي

سٍػيُ ثٝ  وٝ ؼـ ِٛـر ضبِيؼـ . وٙؽ ٚاـؼ ٔيٍٞٙبْ ثيٕبـي ؼـ ٔجشاليبٖ، ثبـ ثيٕبـي وٍٙيٙي ـا ثف غب٘ٛاؼٜ ٚ خب١ٔٝ  ثٝ

ثب غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ٚ ٌٙبوبيي ثيٕبـاٖ ٚ ؼـٔبٖ ٔٙبوت آ٘بٖ، ٠ٛاـْ خؽي . ٍٞٙبْ، ؼـٔبٖ وبؼٜ، آوبٖ، اـقاٖ ٚ ٔٛثف اوز

. ٌٛؼ ثيٕبـي اسفبق ٘يفشبؼٜ ٚ ثب ضفٛ ٔفيت ٌٞٛي ٘جي١ي ؼـ ثيٕبـ، ففؼي ِٔٛؽ ٚ وبِٓ ثٝ خب١ٔٝ سطٛيُ ؼاؼٜ ٔي

، اخفاي ٞٓ قٔبٖ آٖ ؼـ ـٚوشبٞب ٚ 1384وبـي سيفٚييؽ، ؼـ ٟٔف ٔبٜ وبَ ٖ ثفاي ثيٕبـي وٓاؼغبْ ثف٘بٔٝ وٍٛـي غفثبٍِفي ٘ٛقاؼا

ؼـ وٕشفيٗ قٔبٖ ٕٔىٗ، ٌفٚٞ ؼـٔبٖ ؼـ وّيٝ ثيٕبـاٖ ٌٙبوبيي ٌؽٜ، ضفٛ ٔفيت % 97ٌٟفٞب، ؼوشيبثي ثٝ دًٌٛ ثيً اق 

وبقي ٔٙبوت ثفاي غفثبٍِفي ؼيٍف  وشفٚ ة 22ثٝ  1ؼـ ٕٞٝ ثيٕبـاٖ سطز ؼـٔبٖ، ؼاـا ثٛؼٖ ٞكيٙٝ ثٝ وٛؼ  ٘جي١يٌٞٛي 

. ٘ٝيف وفؼٜ اوز ٞبي ٟٕٔي اوز وٝ ايٗ ثف٘بٔٝ ـا ؼـ ؼ٘يب ثي ٞبي ٟٔٓ ٚ لبثُ غفثبٍِفي ؼـ ٘ٛقاؼاٖ، اق ٚيمٌي ثيٕبـي

٠مت  ثؽٖٚ اخفاي ايٗ ثف٘بٔٝ. ٔيّيٖٛ ٘ٛقاؼ غفثبٍِفي ٌؽٜ ٚ س١ؽاؼ قيبؼي ثيٕبـ ٌٙبوبيي ٚ ؼـٔبٖ ٌؽٜ ا٘ؽ 12سبوٖٙٛ ثيً اق 

. ٔب٘ؽٌي ؾٞٙي ؼـ ؼـخبر ٔػشّف ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ غيف لبثُ اخشٙبة ثٛؼ

 وبـٌٙبوبٖ ؼِىٛق ٚ وبـؼا٘بٖ ثٟٛـقاٖ، ٜيوُ يـٚق ٌجب٘ٝٞبي  ٞب ٚ ٔفاـر ٔؽيٖٛ سالي، ده اق اِٙبف اِٟي، ٔٛفميز ايٗ ثف٘بٔٝ

ٚاِؽيٗ ٠كيك ٘يك،  .ا٘ؽ وبـٌٙبوبٖ ـا يبـي ؼاؼٜٞبي ٠ّْٛ دكٌىي وٍٛـ ٚ ٕٞسٙيٗ وّيٝ ٔىئِٛيٙي اوز وٝ ايٗ  ؼـ سٕبْ ؼاٍٍ٘بٜ

ٌيفي آٚـؼٜ ٚ  وٝ ثب ؼـايز ٚ س١ٟؽ ثٝ والٔز ففق٘ؽاٍ٘بٖ ثٝ ؼ٠ٛر ٔدفيبٖ ثف٘بٔٝ دبوع ؼاؼٜ ٚ ٘ٛقاؼاٍ٘بٖ ـا ثٝ ٔفاوك ٕ٘ٛ٘ٝ

ففق٘ؽ والٔشي ـا ثٝ  ،ثٟؽاٌز ٚ ؼـٔبٖٚ ؼـ ِٛـر ثيٕبـ ثٛؼٖ ٘ٛقاؼٌبٖ، ثب ٕٞىبـي ِٕيٕب٘ٝ ثب سيٓ  ٔٛـؼ غفثبٍِفي لفاـ ؼاؼ٘ؽ

. ا٘ؽ اـٔغبٖ ؼاؼ٘ؽ، ٘مً ثىكايي ؼـ ؼوشيبثي ثٝ ايٗ ٔٛفميز ؼاٌشٝ ؼِجٙؽٌبٖ

 آباد ميكي سا شيخَ ّييمبِ هْش    ميدس دست ّن دُ دست

 

 احوذ كَضادكتش                                    

ّاي غيشٍاگيش   هذيشيت بيواسي هذيشكل رفتش                            
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 اّذاف آهَصؿي ايي متاب

: يبثؽ  ؼـ اـسجبٖ ثب ٔٙبِت قيف اـسمب ٔي ٚ ٔفالت والٔز ؼاً٘ ٚ آٌبٞي ثٟٛـقٔٙب١ِٝ ؼليك ٚ وبُٔ ايٗ وشبة،  ثب

 سيفٚييؽ ٚ إٞيز آٖ ؼـ والٔز  غؽٜ (1

 سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖيؽ ٚ ٘مً آٖ ؼـ والٔز  (2

 ٠ٛاـْ آٖوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ ٚ  ثيٕبـي وٓ  (3

 ٘ٛقاؼاٖ وبـي سيفٚييؽ ٠ٛأُ غٙف ثفٚق ثيٕبـي وٓ (4

 ٘ٛقاؼاٖ وبـي سيفٚييؽ ا٘ٛاٞ ثيٕبـي وٓ (5

 إٞيز غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ (6

 ٌفايٗ ٔٙبوت ٘ٛقاؼ ثفاي غفثبٍِفي (7

 ـٚي اوشفبؼٜ اق لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ (8

 ؼـٔبٖ سطز ثيٕبـاٖزٍٍٛ٘ي ٔفالجز اق  (9

 ٞب ثٝ آقٔبيٍٍبٜ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ٚ اـوبَ ٕ٘ٛ٘ٝ( ٌبسفي)ٌيفي اق دبٌٙٝ دب ثف وبغؿ فيّشف  ـٚي ٕ٘ٛ٘ٝ (10
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يذ چيؼت؟ يتيشٍ

ٚ  لفاـؼاـؼ ، (ويت آؼْ)غٕفٚف سيفٚييؽ ـٚي ٘بي ٚ دبييٗ سف اق ، خّٛي ٌفؼٖ وٝ ؼـ ٌجيٝ دفٚا٘ٝ اوز يؽ غؽٜ وٛزىييسيفٚ

 .ٔٛن ؼاـؼٚ يه لىٕز ٔيب٘ي ثٝ ٘بْ ايه( زخ ـاوز ٚ)غؽٜ سيفٚييؽ ؼٚ ِٛة  .ـٚؼ ـيك ثؽٖ ثٍٕبـ ٔي ؼـٖٚسفيٗ غؽؼ  ثكـي

 

يؽ ؼـ ثؽٖ يٌففشٗ ٘جي١ي سيفٚ ٔطُ لفاـ: 2 ٌٕبـٜ سّٛيف

چيؼت؟ دس تذى يذ يغذُ تيشًٍقؾ 

.  اوبوي ؼاـؼسيفٚييؽ ؼـ افكايً وٛغز ٚ وبق ثؽٖ، سىبُٔ ويىشٓ ٔغكي ٠ّجي ٚ ٕٞسٙيٗ ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ ٘مً 

.  ؼـ ـٌؽ ٚ سىبُٔ ٔغك ثىيبـ ٟٔٓ ٚ ٔفٚـي اوز (سيفٚوىيٗ)سيفٚييؽ  اثفار ٞٛـٖٔٛ

٠ٛاـْ  آيؽ ٚ ٚخٛؼ ٔي ثٝ تيشٍييذ كاسي كن بيواسي ،يب سِٛيؽ آٖ وٓ ثبٌؽ  ؼـ ثؽٖ سِٛيؽ ٍ٘ٛؼ،سيفٚييؽ ٞٛـٖٔٛ  ٠ّشيثٝ ٞف اٌف

  .ٞىشٙؽ ٔػشّف ٔشفبٚرايٗ ٠ٛاـْ ؼـ وٙيٗ . ٌفؼؼ ثؽٖ دؽيؽاـ ٔي ٔػشّفي ؼـ

٠ٛاـْ  ٌٚٛؼ  يْ تيشٍييذ پشكاسي يبيواس ٔٛختٌٛؼ  ثيً اق ضؽ ٘جي١ي ؼـ ثؽٖ سيفٚييؽٞٛـٖٔٛ  سفٌص ٠ّشيثٝ ٞفاٌف 

 . ٌفؼؼ ثؽٖ دؽيؽاـ ٔي ٔػشّفي ؼـ

 يذ چِ ًقـي دس ػالهت تيشٍييذ ٍ عولنشد آى داسد؟

ٞبي  سفيٗ غؽٜ سيفٚييؽ يىي اق ٟٔٓ غؽٜ ؼيٍف، ٘فف اقٚ  اوزٞبي ٟٔٓ ثفاي سِٛيؽ ٞٛـٖٔٛ سٛوٗ سيفٚييؽ  يؽ يىي اق ـيكٔغؿي

ؼـ ٘شيدٝ وٕجٛؼ يؽ ؼـ . سٛا٘ؽ ثب٠ث ثٛخٛؼ آٔؽٖ ٍٔىالر قيبؼي ٌٛؼ ٞبي آٖ ٔي ثبٌؽ وٝ وٕجٛؼ ٞٛـٖٔٛ ـيك ثؽٖ ٔي ؼـٖٚ

وبـي سيفٚييؽ، وٛسبٞي  ، وٓ(ٌؽٖ غؽٜ سيفٚييؽ ثكـي)ٞبي ٟٕٔي اق خّٕٝ ٌٛاسف  ثيٕبـي سٛا٘ؽ ثب٠ث ثفٚق ـليٓ غؿايي ـٚقا٘ٝ ٔي

 .ٔب٘ؽٌي ؾٞٙي ٌٛؼ ٠مت ٚ لؽ
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 چِ غزاّايي يذ داسًذ؟

ثػَّٛ )ٞب  وجكي، (ٔبوز وٓ زفةٚ ثػَّٛ ٌيف ٌبٚ )ِجٙيبر  سػٓ ٔف٢، ،...(ٔيٍٛ ٚ   ٞب، ا٘ٛاٞ ٔبٞي)وّيٝ غؿاٞبي ؼـيبيي 

 .ٞب ٔٙبثٟ ٘جي١ي يؽ ٞىشٙؽ ٞب، ضجٛثبر ٚ ٔيٜٛ ، ٌٌٛز(غشٝ ٌؽٜويت قٔيٙي ثب دٛوز ح

 آيا صًاى تاسداس تِ يذ تيـتشي ًياص داسًذ؟

  .ـليٓ غؿايي قٖ ثبـؼاـ ثبيؽ ضبٚي ٔٛاؼ غٛـاوي غٙي اق يؽ ثبٌؽ .ثبـؼاـ اوز ق٘بٖ ثبـؼاـ ثيٍشف اق ق٘بٖ غيف ؼـ ثّٝ، ٘يبق ثٝ يؽ

 آٍسد؟  چِ هـنالتي تَجَد هيموثَد يذ دس سطين غزايي صًاى تاسداس 

، ثفٚق قايي ومٗ خٙيٗ، ٔفؼٜ ؼ اق خٍّٕٝٔىالر ثىيبـي ثٛخٛؼ آٚـ سٛا٘ؽ وٕجٛؼ يؽ ؼـ ـليٓ غؿايي ق٘بٖ ثبـؼاـ ٔي

ؼـ ٔٛاـؼ وٕجٛؼ ٌؽيؽ يؽ، ٌب٘ه ٔفي قٖ ثبـؼاـ  .وبـي سيفٚييؽ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ٔجشال ثٝ وٓ ٞبي ٔبؼـقاؼي ؼـ خٙيٗ ٚ ٘بٞٙدبـي

 .افكايً ٔي يبثؽ

 تِ يذ تيـتشي ًياص داسًذ؟ دس دٍساى ؿيشدّيآيا صًاى 

 .ـليٓ غؿايي قٖ ٌيفؼٜ ثبيؽ ضبٚي ٔٛاؼ غٛـاوي غٙي اق يؽ ثبٌؽ .ٌيفؼٜ اوز ثيٍشف اق ق٘بٖ غيف ؼـ ق٘بٖ ٌيفؼٜ يؽ ثٝثّٝ، ٘يبق 

 آٍسد؟ چِ هـنالتي تَجَد هي دس دٍساى ؿيشدّيموثَد يذ دس سطين غزايي صًاى 

ؼـ ٘شيدٝ ؼـ ث١ٕي اق . ٔي سٛا٘ؽ ثب٠ث سِٛيؽ ٌيف ثب ٔيكاٖ ٘بوبفي يؽ ٌٛؼ غؿايي ق٘بٖ ؼـ ؼٚـاٖ ٌيفؼٞيوٕجٛؼ يؽ ؼـ ـليٓ 

 .وٓ وبـي سيفٚييؽ، وٛسبٞي لؽ ٚ افكايً ٔفي ٚ ٔيف ٌيفغٛاـ ٌفؼؼثيٕبـي خت ثفٚق ٚٔٛاـؼ ٔي سٛا٘ؽ ْ

 چِ عَاسضي داسد؟ ًَصاداىموثَد يذ دس 

ؼـ ٔٛاـؼ ٌؽيؽ ٞبي ٔبؼـقاؼي ٚ ي اثشال ثٝ ٘بٞٙدبـ، ثٝ ثفٚق ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ ٔي سٛا٘ؽ ٔٙدف وٕجٛؼ يؽ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ

 .ٔفي ؼـٖٚ ـضٕي ٌٛؼ
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 موثَد يذ دس مَدماى چِ عَاسضي داسد؟

سٛا٘ؽ ٔٛخت اغشالَ ؼـ ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ، ١ٔف ٚ ثيطبِي، اق ؼوز ؼاؼٖ ٍ٘بٖ  وٕجٛؼ يؽ ؼـ وٛؼوبٖ ٍٔىُ ثىيبـ ٟٕٔي اوز ٚ ٔي

ٞب، وٛسبٞي لؽ،  ِٛؼٌي، وٙؽي ؼـ ِطجز وفؼٖ ٚ سطفن ثؽ٘ي، افكايً ٚقٖ، وؽـ ٚ ٌىٙٙؽٜ ٌؽٖ ٔٛٞب ٚ ٘بغٗٚ ا٘فلي، غٛاة آ

 .ؾٞٙي ٌٛؼ ٔب٘ؽٌي ٠متٚ  سطّيّيافىفؼٌي، افز 

 آيذ اگش تيؾ اص هقذاس هَسد ًياص يذ هصشف ؿَد؟ چِ هـنلي تَجَد هي

ٚ يب اق ٘فيك ٔٛاؼ ـٍ٘ي وٝ  (ّٔفف ثشبؼيٗ)وي، اق ٘فيك دٛوز اق ٘فيك غٛـا}ٌٛؼ  ٔٛـؼ ٘يبق ٚاـؼ ثؽٖ ٔمبؼيف اق ثيً يؽاٌف 

 :ٔي سٛا٘ؽ ٍٔىالر قيف ـا ثٛخٛؼ آٚـؼ{ ثفاي ث١ٕي اق ـاؼيٌٛفافي ٞب ّٔفف ٔي ٌٛؼ

 : ؼـ ٘ٛقاؼاٖ 

o ثفٚق ثيٕبـي وٓ وبـي سيفٚييؽ 

o ثفٚق ٌٛاسف 

 :ثب وٗ ثيٍشف ؼـ اففاؼ 

o  ٝدفوبـي سيفٚييؽسِٛيؽ ثيً اق ا٘ؽاقٜ ٞٛـٖٔٛ سيفٚييؽي ٚ ؼـ ٘شيد 

o  ( ثكـٌي غؽٜ سيفٚييؽ)ٌٛاسف 

o ٟٔبـ سِٛيؽ ٞٛـٖٔٛ سيفٚييؽ ٚ ؼـ ٘شيدٝ وٓ وبـي سيفٚييؽ 

o  وٛقي ؼـ ؼٞبٖ، ٌّٛ ٚ ١ٔؽٜ، سٟٛٞ، ست، (: ٔىٕٛٔيز ثب يؽ)ؼـ ٔٛاخٟٝ ثب ٔمبؼيف ثىيبـ قيبؼ يؽ ثٙٛـ ضبؼ

 ؼَ ؼـؼ، اوشففا٢، اوٟبَ ٚ ؼـ ٟ٘بيز وٕب

o   ٖؼسيفٚييافكايً ٌب٘ه ثفٚق وف٘ب 

چيؼت؟  ًَصاداى يذيماسي تيشٍ منتيواسي 

 . ٌٛيٙؽ ٔي "د ًَصاداىييكاسي تيشٍ كن بيواسي"  ، ثٝ ٞف ٠ّشي،سيفٚوىيٗ ؼـ ثؽٖ ٘ٛقاؼثٝ وٕجٛؼ ٞٛـٖٔٛ 

. اوز ًَصاداى غشبالگشيثيٕبـاٖ ا٘دبْ  ٌٙبوبيي٠الٔز ٍٔػّي ٘ؽاـؼ ٚ ثٟشفيٗ ـٚي  "ؼـ ثؽٚ سِٛؽ ١ٕٔٛالايٗ ثيٕبـي 

ؼـٔبٖ ؼيف ٌفٚٞ ٌٛؼ ٚ يب وٙشفَ ثيٕبـي ٔٙبوت يب  ٌٛؼٖسٍػيُ ؼاؼٜ  ثيٕبـي إٞيز ايٗ ثيٕبـي ؼـ ايٗ اوز وٝ اٌف

 .ٌٛؼ ٔب٘ؽٌي ؾٞٙي ؼزبـ ٔي ثٝ ٠متثيٕبـ ٘جبٌؽ، 
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 ًَصاداى اًَاع هختلف داسد؟ يذيماسي تيشٍ منآيا تيواسي 

 . ثبٌؽ گزساٚ  دايوی ٔي سٛا٘ؽ ثٝ ِٛـر ٘ٛقاؼاٖ يؽيوبـي سيفٚ وٓثيٕبـي . ثّٝ

٘يبق ثٝ ؼـٔبٖ ؼاٌشٝ ثبٌؽ ٚ ث١ؽ اق آٖ ( وبَ َ٘ٛ ثىٍؽ 3ٞفشٝ سب  2سٛا٘ؽ اق ضؽٚؼ  ايٗ ٔؽر ٔي)ثيٕبـ سب ٔؽسي  گزسا ًَعؼـ 

 .٘جبٌؽٌف ٘يبق ثٝ ّٔفف لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ يثب ٌفٚٞ ثٝ وبـ سيفٚييؽ ٚ سِٛيؽ ٔمؽاـ وبفي ٞٛـٖٔٛ ؼـٔبٖ لٟٙ ٌؽٜ ٚ ؼ

اِجشٝ ؼٚق ؼاـٚ ٕٔىٗ . ثيٕبـ سب دبيبٖ ٠ٕف ٘يبق ثٝ ّٔفف لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ ؼاـؼ ٚ ٘جبيؽ ؼاـٚ ـا لٟٙ ٕ٘بيؽ دايوی ًَعؼـ 

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

 آيذ؟ مل دس غذُ تيشٍييذ تَجَد هيًَصاداى فقط تِ علت هؾ يذيماسي تيشٍ منآيا تيواسي 

وبغشٕبٖ ٚ يب ٠ّٕىفؼ غؽٜ سيفٚييؽ ٚخٛؼ ؼاـؼ، وٝ  ؼـ اغشالِي ٘ٛقاؼاٖ يؽيوبـي سيفٚ وٓثيٕبـي ؼـ اوثف ثيٕبـاٖ ٔجشال ثٝ . غيف

 .ٌٛيٙؽ ٔي اٍليِ يذ ًَصاداىيكاسي تيشٍ كن بيواسيثٝ ايٗ ٔٛاـؼ 

اغشالَ ؼـ وبغشٕبٖ ٚ يب ٠ّٕىفؼ غؽٜ سيفٚييؽ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ثّىٝ  ٘ٛقاؼاٖ يؽيسيفٚوبـي  وٓثيٕبـي ؼـ ثفغي اق ثيٕبـاٖ ٔجشال ثٝ 

، غؽٜ سيفٚييؽ سطفيه ٍ٘ؽٜ ٚ ؼـ ٘شيدٝ ٞٛـٖٔٛ سيفٚييؽ  TSH ٠ّز اغشالَ ؼـ غؽٜ ٞيذٛفيك ٚ ٠ؽْ سفٌص وبفي ٞٛـٖٔٛ ثٝ

 .ٌٛيٙؽ ٔي ثاًَيِٚ يب  هشكضي ًَصاداىيذ يكاسي تيشٍ كن بيواسيثٝ ايٗ ٔٛاـؼ . وٙؽ سِٛيؽ ٍ٘ؽٜ ٚ ثيٕبـي ثفٚق ٔي

چيؼت؟ من ماسي تيشٍييذ ًَصاداى تيواسي ّاي تَجَد آٍسًذُ  ٍ يا علتعلت 

 . ٞبي قيبؼي ؼاـؼ ٠ّز ٘ٛقاؼاٖ يؽيوبـي سيفٚ وٓثيٕبـي ثفٚق 

 وٕجٛؼ يؽ 

 ٞبي فبٔيّي اقؼٚاج 

 (دفٜ اوالٔذىي)ؼٚـاٖ ثبـؼاـي ٞبيي ٔثُ ٍٔىالر سيفٚييؽ، ؼيبثز، فٍبـغٖٛ ثبال ؼـ  اثشال ٔبؼـ ثٝ ثيٕبـي 

 :افكايً يؽ ؼـ ثؽٖ  

o ٞبي اوىذىشٛـا٘ز ٔثُ ٌفثز ي ضبٚي يؽّٔفف ث١ٕي اق ؼاـٚٞب 

o  ٗ(ثفاي ٔؽ٠فٛ٘ي وفؼٖ ؼـ قٔبٖ ثبـؼاـي، قايٕبٖ، ٚ يب ٘بف ٘ٛقاؼ)ّٔفف ثشبؼي 

 (ؼـ ٔبؼـ... ) آٔيٛؼاـٖٚ ِٚيشيْٛ، ، (ؼـ ٘ٛقاؼ ٚ ٔبؼـ )ؼٚدبٔيٗ، وٛـسٗ، آؼـ٘بِيٗ ّٔفف ث١ٕي اق ؼاـٚٞب ٔثُ  
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چيؼت؟  دس ًَصاداى TSHافضايؾ گزساي 

ثٝ ؼـ ثؽٚ سِٛؽ ثبال ثٛؼٜ ٚ ؼـ ٞفشٝ ؼْٚ يب ده اق آٖ  (وٝ اق غؽٜ ٞيذٛفيك سفٌص ٔي ٌٛؼ) TSH٘ٛقاؼاٖ ٞٛـٖٔٛ ؼـ ث١ٕي اق 

  .ٌٛيٙؽ ٔي TSHافضايص گزساي ثٝ ايٗ ٔٛاـؼ ٌفؼؼ  ٔيثف٘جي١ي ضؽ 

اق ٔٛاـؼ ٘يبق ثٝ ٌفٚٞ ؼـٔبٖ ٘يىز ِٚي ؼـ ث١ٕي ٔٛاـؼ ثبيؽ ؼـٔبٖ ٌفٚٞ  ـغيةؼـ . ٠ُّ ٔػشّفي ؼاـؼ TSHافكايً ٌؿـاي 

 . لٟٙ ٌفؼؼ فٛوبَ دٛيٙز ثف٘بٔٝ ٌٛؼ ٚ وذه ثب ٘ٝف دكٌه

مذاهٌذ؟ ًَصاداى يذ يتيشٍماسي  منتيواسي م يعال

: ٠جبـسٙؽ اق ٞب ايٗ ٠اليٓ ٚ ٍ٘ب٘ٝ .وٙٙؽ ٞبي ثيٕبـي ثفٚق ٔي ٍ٘ب٠ٝ٘الٔشي ٘ؽاـ٘ؽ ٚ ثشؽـيح ٠اليٓ ٚ  "ؼـ ثؽٚ سِٛؽ ١ٕٔٛالثيٕبـاٖ 

غّفي فٛ٘شبُ٘  ،ثبـؼاـي 42 سِٛؽ ث١ؽ اق ٞفشٝ، (ٌفْ 2500ٚ يب وٕشف اق  4000٘ٛقاؼاٖ ثب ٚقٖ ثيً اق )٘جي١ي  ثب ٚقٖ غيف ٘ٛقاؼاٖ

سٙفه  ،آدٙٝ) ي، اغشالالر سٙفه...(ٚ  ؼٖي١ٔف ؼـ ٔه ،ٌّٛ ؼـ غؿا ٔىفـ وفؼٖ ٌيف ،ييوٓ اٌشٟب)غٛـؼٖ ـيؼـ ي اغشالَثكـي، 

ٌىٓ  ؼ،يٌؽ ثٛوزي ،يوٓ سطفن وفؼٖ،ٜيٌف وٓ ،يآِٛؼيغٛاة ،يسٙفه اغشالَقثبٖ،  ياق ثكـي ي٘بي( يٖية يِؽاؼاـ ٚ ٌففشً

 ا٘ؽاْ اؼْ ا٘شٟبٞب،ويب٘ٛق ٚ  ي، وفؼ(ؼـخٝ اوز 35ؼـخٝ ضفاـر ثؽٖ اغّت وٕشف اق ) ثؽٖ ؼٔبي ثٛؼٖ وٓ ،يثكـي، فشك ٘بف

  .ٞىشٙؽ ٞيٌب وٙؽ ٘جٓ ٚ يسٙبوُ

 . ؼاٌشٝ ثبٌؽ ييافكا ئػشّف وف ؼٚـ اوز ٕٔىٗ أب اوز، ٘فٔبَ ضؽ ؼـ لؽ ٚ ٚقٖ "١ٕٔٛال اٖئجشال ؼـ

٘ٛقاؼاٖ ؼـ ٞفشٝ يؽ سيفٚي وبـي ٘ٛقاؼاٖ ٔجشال ثٝ وٓ% 5فمٗ . غيفاغشّبِي ٞىشٙؽ وٓ ٚ ثىيبـسِٛؽ ْ ؼـ ـٚقٞبي اَٚ يايٗ ٠ال

  .ْ ثبِيٙي لبثُ سٍػيُ ٞىشٙؽاوبن ٠الياَٚ ثف 

ٍ٘بٖ  ٜ ٔبٜ اَٚ ق٘ؽٌيؼـ نـا ثيٕبـاٖ  ٔجشال ثٝ وٓ وبـي سيفٚييؽ  ؼـ وبـي سيفٚييؽ ثيٕبـي وٓ ٠اليٓ ٌبيٟ 1خؽَٚ ٌٕبـٜ 

 .ٔي ؼٞؽ
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 ٜ ٔبٜ اَٚ ق٘ؽٌيؼـ نثيٕبـاٖ  ؼـ وبـي سيفٚييؽ ثيٕبـي وٓ ٠اليٓ ٌبيٟ: 1جذٍل 

 دس سِ هاُ اٍل صًذگیدس اٍليي هاُ صًذگی ؼـاثشؽاي ٘ٛقاؼي 

 (ٞفٙٝ 2ثيً اق ) ؼٜيقـؼي َ٘ٛ وً

 ٌيفغٛـؼٖاغشالَ ؼـ 

 ؼـ ِٛـر ٚ ثؽٖ دف آِٛؼٌي

 ٞفشٝ 42اق  ضبٍّٔي ثيً ٔؽر

 ويٌّٛفْ 4ٚقٖ قٔبٖ سِٛؽ ثيً اق 

 ثكـٌي قثبٖ

 ـً٘ دفيؽٌي

 (ؼـخٝ 35اغّت قيف ) ؼٔبي وٓ ثؽٖ

 ضفوبر آٞىشٝوٓ سطفوي ٚ 

 يجٛوزٚ  اسىبٞ ٌىٕي

 فٛ٘شبُ٘ غّفي ثكـي

 اغشالالر سٙفىي

 غٛاة آِٛؼٌي

 اٍٍ٘شبٖ ويب٘ٛق

 ؼوشٍبٜ سٙبوّي غبـخي ٚـْ

 سٙفىي اغشالالر

 ٔه قؼٖ ١ٔيف ٚ ٚقٖ ٍ٘ففشٗ

 يجٛوز

 ٌىٕي ثفآٔؽٌي

 ٔفثبٖ لّت وٙؽ

 وبًٞ ف١بِيز

 غٛاة آِٛؼٌي

 

 فشك ٘بفي

 يجٛوز

 دٛوز غٍه

 ثكـٌي قثبٖ

 ثؽٖٚـْ وُ 

 ٌفيٝ غٍٗ

 وٓ غٛ٘ي

ـٌؽ خىٕي وٓ 

 

 

 ٘ٛقاؼاٖ سيفٚييؽ وبـي وٓ ثيٕبـي٘ٛقاؼ ٔجشال ثٝ : 4ٌٕبـٜ  سّٛيف
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مذاهٌذ؟ ًَصاداى يذ يتيشٍماسي  منتيواسي عَاسض 

ثىيبـ  يٌفٚٞ ؼيف ٍٞٙبْ ؼـٔبٖ ٠ٛاـْيب ثيٕبـي ٚ  ٠ؽْ سٍػيُ ثٝ ٍٞٙبْ. ثىيبـ خؽي اوز٘ٛقاؼاٖ يؽ يوبـي سيفٚ وٓثيٕبـي 

 ٚ ؾٞٙي، وٛسبٞي لؽ ٔب٘ؽٌي ٖٚ ٠متذ ٟٕٔي ٞٓ ٠ٛاـْ ثب٠ث سٛا٘ؽ ٔيثيٕبـي  ايٗ .وٙؽ ايدبؼ ٔي لبثُ ثفٌٍز ٚ غيفٟٔٓ 

 .، ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ وٓ ٌٙٛايي ٘يك ٚخٛؼ ؼاـؼؼـ ث١ٕي ٔٛاـؼ .ٌٛؼ افز سطّيّي

سِٛؽ إٞيز ثىيبـ ث١ؽ اق ـٚق  3-5غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ؼـ وٙيٗ اٌشٗ ٠اليٓ ٍٔػُ ثيٕبـي ؼـ ثؽٚ سِٛؽ، ؼثٝ ؼِيُ ٚخٛؼ ٖ

آٖ اق ثفٚق ٠ٛاـْ ٍٞٙبْ  ؼـٔبٖ ثٝؼاؼٜ ٚ ثب سٍػيُ ٔي سٛاٖ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت ثيٕبـي ـا ؼاـؼ ٚ فمٗ ثب غفثبٍِفي، قيبؼي 

. وفؼ ديٍٍيفي

 ماسي تيشٍييذ استثاط داسد؟ دُ دس ًَصاداى تا تيواسي منيآيا صسدي طَل مؾ

قـؼي فيكيِٛٛليه ٘ٛقاؼاٖ ثٝ . وبـي سيفٚييؽ اـسجبٖ ؼاٌشٝ ثبٌؽ سٛا٘ؽ ثب ثيٕبـي وٓ ؼٜ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ ٔييقـؼي َ٘ٛ وً. ثّٝ

ٞبي لفٔك غٖٛ ٘ٛقاؼاٖ ٚ ثبال ـفشٗ ثيّيفٚثيٗ غٖٛ آ٘بٖ ثٛخٛؼ  دٛوز ؼـ اثف اق ثيٗ ـفشٗ ٘جي١ي ٌّجَٛثٛؼٖ  ِٛـر قـؼـً٘ 

أب اٌف قـؼي . ٔفـ اوز ٚ ثفاي ٘ٛقاؼاٖ ثي ٞفشٝ ثٟجٛؼ ٔي يبثؽ 2ؼـ وٓ سف اق ٚ قـؼي غفيف ثٛؼٜ  ؼـ ايٗ ٔٛاـؼ،. آيؽ ٔي

ؼـ اثف وٓ وبـي سيفٚييؽ ٍٔىٛن وٕجٛؼ ٞٛـٖٔٛ سيفٚوىيٗ  ثبيؽ ثٝ ثىٍؽ َ٘ٛٞفشٝ  2اق ٔشٛوٗ ٚ يب ٌؽيؽ ٌؽٜ ٚ ثيٍشف 

 .ٌٛؼ ٚ ٌفٚٞ ؼـٔبٖ قـؼي اق ثيٗ ـفشٝ ٚ ٍٔىّي ايدبؼ ٕ٘ي ثيٕبـي ؼـ ِٛـر سٍػيُ قٚؼـن. ٌؽ

د دس ًَصاداى چِ تايذ مشد؟ ييماسي تيشٍ منتيواسي تشاي جلَگيشي اص تشٍص عَاسض 

اق ثفٚق  ديٍٍيفيثفاي ٔب٘ؽٌي ؾٞٙي اوز ٚ  سفيٗ ٠ُّ لبثُ ديٍٍيفي ٠مت يىي اق ٌبيٟؼ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ ييوبـي سيفٚ وٓثيٕبـي 

سِٛؽ ثفاي ٕٞٝ ٘ٛقاؼاٖ ا٘دبْ ٌؽٜ، ٕٞٝ ٔٛاـؼ ٍٔىٛن ثيٕبـي ففاغٛاٖ  3-5٘ٛقاؼاٖ ؼـ ـٚقٞبي  غفثبٍِفي ثبيؽ ٟٔٓ ٠بـٔٝ ايٗ

لفَ  ؼـٔبٖ ثبٞبي ٔٙشػت ا٘دبْ ٌؽٜ ٚ ؼـ ِٛـر سٍػيُ ثيٕبـي،  سٍػيُ ؼـ آقٔبيٍٍبٜ سبييؽ ٞبي آقٔبيً ٌفؼيؽٜ،

 . ٌفٚٞ ٌٛؼ سيفٚوىيِٗٚٛ

 . ـٚقٌي ٘ٛقاؼ ثبٌؽ 28ثبيؽ ٌفٚٞ ؼـٔبٖ ديً اق . ٚلز ا٘دبْ ٌٛ٘ؽ ؼاؼٖ ٞب ثبيؽ ثؽٖٚ ٞؽـ ايٗ ف١بِيز

دس ًَصاد تا سٍؽ صًذگي ٍالذيي استثاط داسد؟  م ماسي تيشٍييذك آيا تشٍص تيواسي

ؼـ قٔبٖ . اثجبر ٍ٘ؽٜ اوزيؽ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ يوبـي سيفٚ ٌٛ٘ٝ اـسجب٘ي ثيٗ ـٚي ق٘ؽٌي ٚاِؽيٗ ثب ثفٚق ثيٕبـي وٓ ذٞيغيف، ٚخٛؼ 

 .ايدبؼ ٍ٘ٛؼ( ثػَّٛ ؼـ ٔبؼـ)ٚاِؽيٗ ثيٕبـ ثبيؽ ثٝ ايٗ ٘ىشٝ اٌبـٜ ٕ٘ٛؼ سب اضىبن ٌٙبٜ ؼـ ٚاِؽيٗ آٔٛقي 
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تَلذ غشتالگشي ؿًَذ؟  3-5چشا تايذ ّوِ ًَصاداى دس سٍص 

اَٚ ٞفشٝ  4ٚ أىبٖ سٍػيُ ثيٕبـاٖ ؼـ  ٞىشٙؽ ثؽٖٚ ٠الٔز "يؽ ؼـ اٚايُ سِٛؽ ١ٕٔٛاليـٚيروبـي  ثيٕبـي وٓ٘ٛقاؼاٖ ٔجشال ثٝ 

ؼـ ٘شيدٝ . وٙٙؽ ٔبٍٞي ٌيفغٛاـ ثفٚق ٔي ٠6اليٓ ثبِيٙي ثشؽـيح ٚ سب ضؽٚؼ . اق ٠اليٓ ثبِيٙي ثىيبـ وٓ اوز، ثب اوشفبؼٜ سِٛؽ

 سيفٚييؽ ٞٛـٖٔٛ وٕجٛؼ ٚ ٌؽٜ ا٘دبْ ؼيفٍٞٙبْ ثيٕبـي سٍػيُ( ٘ٛقاؼاٖ غفثبٍِفي ا٘دبْ ثؽٖٚٚ ) ثبِيٙي ٠اليٓ اق ثباوشفبؼٜ

. افشبؼ غٛاٞؽ اقفار ؾٞٙي ٔب٘ؽٌي ٠مت ٚ ٌيفغٛاـٌؿاٌشٝ ثف ـا غٛؼ ٔٙفي اثفار

ثب ٌفٚٞ ؼـٔبٖ ثٝ ٔٛلٟ اق  ،ٔجشال ٞىشٙؽ يٌٛ٘ؽ سب اٌف ثٝ ايٗ ثيٕبـ يسِٛؽ غفثبٍِف 3-5 يثبيؽ سٕبْ ٘ٛقاؼاٖ ؼـ ـٚقٞب ـٚ، ايٗ اق

. ٌفؼؼ٠مت ٔب٘ؽٌي ؾٞٙي ديٍٍيفي 

  تِ ايي هعٌي اػت مِ ًَصاد ًياص تِ غشتالگشي ًذاسد؟ ،دس خاًَادُ ييذيتيشٍ ّاي آيا عذم ٍجَد ػاتقِ تيواسي

٘جبيؽ ٞير  غفثبٍِفي ؼـ ٘ٛقاؼ ٘يىز ٚ ٘ؽاؼٖ ؼـ غب٘ٛاؼٜ، ؼِيّي ثفاي ا٘دبْ ييؽيسيفٚ ٞبي ثيٕبـي٠ؽْ ٚخٛؼ وبثمٝ غيف، 

. غفثبٍِفي ٔطفْٚ وفؼ ١ٕ٘ز ٘ٛقاؼي ـا اق

تا ًوًَِ گيشي اص پاؿٌِ پا، تشاي ًَصاد خطش داسد؟  ًَصاداىاًجام غشتالگشي  آيا

. ٔفـ اوز ٚ وبٔآل ثي ٌشٌٝٛ٘ٝ غٙفي ثفاي ٘ٛقاؼ ٘ؽا ٞير ثف وبغؿ فيّشف اق دبٌٙٝ دب ٌيفي ٘ٛقاؼاٖ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘دبْ غفثبٍِفي

اًجام  سا گيشي اص پاؿٌِ پا تَاى ًوًَِ اگش ًَصاد ٍامؼي صدُ يا هختصشي تة ٍ ػشهاخَسدگي داؿتِ تاؿذ، هيآيا 

داد؟ 

ؼـ ٔٛـؼ ٘ٛقاؼي وٝ ؼـ ثيٕبـوشبٖ ثىشفي )ٌٛؼ  ثّٝ، سكـيك ٚاوىٗ يب اثشال ثٝ وفٔبغٛـؼٌي ٔػشّف، ٔبٟ٘ اق ا٘دبْ غفثبٍِفي ٕ٘ي

(. ٠ُٕ وفؼثف٘بٔٝ اوز يب وبثمٝ ثىشفي ؼـ ثيٕبـوشبٖ ؼاـؼ ثبيؽ ٘جك ؼوشٛـا١ُِٕ 

گيشي، ًَصاد تايذ ًاؿتا تاؿذ؟   آيا ٌّگام ًوًَِ

. ٘ؽاـؼ ٘ٛقاؼ ٘يبقي ثٝ ٘بٌشب ثٛؼٖ ٘ٛقاؼاٌٖيفي اق دبٌٙٝ دب ثفاي غفثبٍِفي  ٕ٘ٛ٘ٝغيف، 
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، ًياص تِ هشاقثت خاصي اػت؟  تش ماغز فيلتش گيشي اص پاؿٌِ پا آيا پغ اص ًوًَِ

ٌبق ـا ثٝ . ؼٞيؽاي لفاـ ؼاؼٜ ٚ ٔػشّفي فٍبـ  ٌيفي ٌبق دبويكٜ ، ـٚي ٔطُ ٕ٘ٛ٘ٝثف وبغؿ فيّشف ٌيفي اق دبٌٙٝ دب ٕ٘ٛ٘ٝده اق 

ضٕبْ ؼاؼٖ ٘ٛقاؼ ده اق  .ؼاـؼاق ٖئفالجز غبَ ؼيٍفي ٖ ،ثدك ايٗ. ؼليمٝ ؼـ ٔطُ ٍ٘بٜ ؼاٌشٝ، ده اق آٖ ثفؼاـيؽ 5ٔؽر 

 . غفثبٍِفي ٍٔىّي ٘ؽاـؼ

ٌيفي زىجب٘ؽ ٚ ث١ؽ اق ٘يٓ وب٠ز  سٛاٖ آٖ ـا ثف ٔطُ ٕ٘ٛ٘ٝ اي ٚخٛؼ ؼاـؼ ٔي ؼايفٜ( ٔؽ ضىبويز)وٝ زىت  ؼـ ِٛـسي

 .ٌزثفؼا

تِ  ي ًَصادًـاى دٌّذُ اتتال ،(بش كاغز فيلتش پاضٌِ پا آصهايص ًوًَِ خَى) آيا هثثت ؿذى آصهايؾ غشتالگشي

يذ اػت؟ يتيشٍ ماسي تيواسي من

ايٗ ٘ٛقاؼ ٔجشال ثٝ  هوکي استؼٞؽ وٝ  ٍ٘بٖ ٔي (ثف وبغؿ فيّشف دبٌٙٝ دب آقٔبيً ٕ٘ٛ٘ٝ غٖٛ) ٔثجز ٌؽٖ آقٔبيً غفثبٍِفي

سٛاٖ  ٔي (ٌٛؼ ا٘دبْ ٔي ؼييغٖٛ ٚـثب اوشفبؼٜ اق وٝ ) سبييؽ سٍػيُ ٞبي ييا٘دبْ آقٔب فمٗ ثب .ؼيؽ ثبييسيفٚوبـي  ثيٕبـي وٓ

 .اـ ٟٔٓ ٚ ٔفٚـي اوزيثه ٚ ٚؼا٘دبْ ي ثٝ ٘ٛـ وفيٟؼ يي ثبيٖ آقٔبيا. ؼاؼ َ ل١ٙييسٍع

گيشي پيؾيذ يماسي تيشٍ من هاًذگي رٌّي دس ًَصاد هثتال تِ تَاًذ اص تشٍص عقة هي ٌّگام ٍ هٌاػة دسهاى تِآيا 

مٌذ؟ 

وبـي  ٔب٘ؽٌي ؾٞٙي ؼـ ٘ٛقاؼ ٔجشال ثٝ ثيٕبـي وٓ اق ثفٚق ٠مت (ـٚقٌي ٘ٛقاؼ 28لجُ اق )ٍٞٙبْ  ثٝ ثّٝ، غٌٛجػشب٘ٝ ٌفٚٞ ؼـٔبٖ

ٞبي ٍٞٙبْ  سِٛيٝـ٠بيز ، دكٌه ؼوشٛـ ثف اوبنؼاـٚ ِطيص ّٔفف ٠الٜٚ ثف قٔبٖ ٌفٚٞ ؼـٔبٖ،  .وٙؽ ٔي ييؽ خٌّٛيفيسيفٚ

، ا٘دبْ آقٔبيٍبر ٞٛـٔٛ٘ي ؼـ فٛاُِ ١ٔيٗ ٚ ٚيكيز ٔىشٕف ثفاوبن ؼوشٛـا١ُِٕ وٍٛـي ٚ ٠ؽْ سٛخٝ ثٝ ّٔفف لفَ

 .ا٘فافيبٖ ؼـ اـسجبٖ ثب ّٔفف ؼاـٚ ٔبٔٗ ضفٛ ٔفيت ٌٞٛي ٌيفغٛاـ ثيٕبـ اوز غيف ٠ّٕي ٞبي سِٛيٝ

 ؿَد؟ هي فقط اص قشف لٍَتيشٍمؼيي اػتفادُماسي تيشٍييذ  تشاي دسهاى تيواسي منچشا 

ؼاـٚ ثٝ ٌىُ لفَ ّٔفف  اوز،اق ٘فيك ويىشٓ ٌٛاـي ( سيفٚوىيٗ)ٞٛـٖٔٛ سيفٚييؽ ـاضز سفيٗ ـاٜ خؿة ثؽِيُ ايٗ وٝ 

  .ٌٛ٘ؽ اق ٘فيك سكـيك اوشفبؼٜ ثبيؽ ا٘ىِٛيٗ ٚ يب ٞٛـٖٔٛ ـٌؽ ٘يىز وٝ ايٗ ٞٛـٖٔٛ ٔثُ . ٌٛؼ ٔي
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. ٌٛؼ ٔي اوشفبؼٜ ِٛٚسيفٚوىيٗ لفَ اق فمٗ سيفٚييؽ وبـي وٓ ثيٕبـي ؼـٔبٖ ثفاي: 5 ٌٕبـٜ سّٛيف

لٍَتيشٍمؼيي چگًَِ اػت؟  قشفهصشف  سٍؽ

ّٔفف ٌٛؼ ٚ ٘جبيؽ ثٝ سِٛيٝ دكٌه ١ٔبِح  سٛوٗ سدٛيك ٌؽٜ( ؼٚق)ثٝ ٔمؽاـ ِٛٚسيفٚوىيٗ  ثبيؽ لفَ :ًکتِ بسياس هْن

 .ـ ؼاؼ ٚ يب ّٔفف ؼاـٚ ـا لٟٙ وفؼا٘فافيبٖ ٔمؽاـ ؼاـٚ ـا سغيي

  ًنات تؼياس هْن

 . وبيف ففْ ٞبي ؼاـٚيي ِٛٚسيفٚوىيٗ سِٛيٝ ٕ٘ي ٌٛ٘ؽ. فمٗ اق لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ ثبيؽ اوشفبؼٜ ٌٛؼ 

وٓ دكٌه ١ٔبِح، ثؽٖٚ ٍٔبٚـٜ ثب  ،ٔمؽاـ لفَ٘جبيؽ . ٞف ـٚق ؼٚق ؼاـٚي سدٛيك ٌؽٜ سٛوٗ دكٌه ثٝ وٛؼن ؼاؼٜ ٌٛؼضشٕب  

 .ٌٛؼٚ يب قيبؼ 

 ٌؿٌشٝ ثبٌٙؽؼاـٚ ٔجبؼا سبـيع ّٔفف . ثٝ سبـيع ّٔفف ٚ ـً٘ لفَ ٞب سٛخٝ ٌٛؼ ،ؼـ ٍٞٙبْ سٟيٝ لفَ ٞبي سدٛيك ٌؽٜ 

اِجشٝ سبـيع ا٘مٕبء آٖ ) ٖؼٌٛؼـ ويف ٚوبيُ وٛؼن ٍٟ٘ؽاـي  ،ٔٛاـؼ أٙفاـئّفف ؼـ خٟز  ،ٕٞيٍٝ س١ؽاؼي اق لفَ ٞب 

 (.ٌففشٝ ٌٛؼ ٞب ـا ؼـ ٘ٝف

ْ ؼيٛاـي ثفاي ايٗ ٔٙٝٛـ سٟيٝ ٚ ؼـ خبيي ٔثُ اسبق ثفاي خٌّٛيفي اق ففأٛي ٌؽٖ ّٔفف ؼاـٚ، ثٟشف اوز يه سمٛي 

 .قؼٜ ٌٛؼٚ ده اق ٞف ثبـ ّٔفف ؼاـٚ ـٚي آٖ ٠الٔز  ٚؼٜوٛؼن ٚ يب آٌذكغب٘ٝ ّ٘ت ٘ٓ

 .ؾوف ٌٛؼ٘طٜٛ ّٔفف ؼاـٚ ٚ ؼٚق آٖ  ،سٛوٗ دكٌه( ثٝ ٞف ٠ّشي)ؼـ ٞف ثبـ ٚيكيز  

 (.ِجص ٞب لجُ اق غٛـؼٖ ِجطب٘ٝٔثالً ٞف ـٚق . )ٖؼؼاـٚ ـا ٞف ـٚق ؼـ يه ٚلز ١ٔيٗ ثٝ وٛؼن ثؽٜ 

 .ٜ ثبٌؽوب٠ز ث١ؽ اق آٖ زيكي ٘ػٛـؼ يه وب٠ز لجُ اق ّٔفف لفَ سب يهثيٕبـاوز  ثٟشف 

 .ؼاٌز ٍ٘ٝ ث١ؽ ـٚقٞبي يب ٚ ٞب وب٠ز ثفاي ٚ ٕ٘ٛؼٜ ضُ آة ؼـ ـا ؼاـٚ ٘جبيؽ 
 .سب وٛؼن ـاضز سف لفَ ٞب ـا ثػٛـؼ ٌٛؼٍٞٙبٔي وٝ وٛؼن ثكـي سف ٔي ٌٛؼ، ٌبيؽ ثٟشف ثبٌؽ لفَ ٞب سىٝ سىٝ  

، ٕٞبٖ ؼٚق ؼاـٚ ثٝ ٚي غٛـا٘ؽٜ "القْ اوز ٔدؽؼا( لجُ اق ضؽٚؼ يه وب٠ز)اٌف وٛؼن ده اق غٛـؼٖ ؼاـٚ اوشففا٢ وفؼ  

 .ٌٛؼ

ٌففشٝ ؼـٔب٘ي سٕبن  -دكٌه ٚ يب وبـوٙبٖ ثٟؽاٌشي يؽ ثبثب ٔىشٕف، ؼـ ِٛـر ثفٚق اوٟبَ، ثي لفاـي، وٓ غٛاثي ٚ ٠ّجب٘يز 

 .ٌٛؼ

ضشٕب . ٚي ثىيبـ إٞيز ؼاـؼ ٚيكيز ٔىشٕف وٛؼوشبٖ ؼـ قٔبٖ ٞبي سِٛيٝ ٌؽٜ سٛوٗ دكٌه ١ٔبِح ثفاي وٙشفَ ثيٕبـي 

 .ضشي يه ٚيكيز ٞٓ ففأٛي ٍ٘ٛؼ آٔٛقي وبفي ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ؼاؼٜ ٌؽٜ سب

 

 :لٍَتيشٍكسيي قشظ سٍش هصشف

.  ٚ ثٝ ٘ٛقاؼ غٛـا٘ؽٜ ٌٛؼ ٌفؼيؽٜ ضُخٌٛيؽٜ  آةؼـ  ؼـ لبٌك غفؼ ٌؽٜ ٚ ٔمؽاـ لفَ سدٛيك ٌؽٜ 
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 .وب٠ز ث١ؽ اق آٖ زيكي ٘ػٛـؼ ٘ٛقاؼ يه وب٠ز لجُ اق ّٔفف لفَ سب يهثٟشف اوز  

ٔمؽاـ لفَ سدٛيك  "اق ّٔفف لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ، ٌيفغٛاـ اوشففا٢ وٙؽ، ثبيؽ ٔدؽؼا ده يه وب٠ز سب ضؽٚؼاٌف  

  .ؼـ آة ضُ ٌؽٜ ٚ ثٝ ٘ٛقاؼ غٛـا٘ؽٜ ٌٛؼؼـ لبٌك غفؼ ٚ  ٌؽٜ

 .٘جبيؽ ؼاـٚ ـا ؼـ آة ضُ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ثفاي وب٠ز ٞب ٚ يب ـٚقٞبي ث١ؽ ٍ٘ٝ ؼاٌز 

 
ؼٚ ثٝ ٘ٛقاؼ غٛـا٘ؽٜ ٌٛ ٌؽٜٔمؽاـ لفَ سدٛيك ٌؽٜ ؼـ لبٌك غفؼ ٚ ؼـ آة ضُ : 6ٌٕبـٜ  سّٛيف  
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تذاخل داسد؟  آيا قشف لٍَتيشٍمؼيي تا داسٍّاي ديگش

ثبيؽ ثيٗ ّٔفف ايٗ . ؼّٔفف ٌٛ ٚيشبٔيٗ ِٔٛشي ؼاـٚٞبي ضبٚي وّىيٓ ٚ، لٙفٜ آٞٗ ثب ٕٞكٔبٖ ًبايذلفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ ثّٝ، 

. وب٠ز فبِّٝ ثبٌؽ3-4ؼاـٚٞب ٚ ّٔفف لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ ضؽالُ 

 ؟اػتفادُ مشد( ايضٍهيل هثل)ي داساي تشميثات ػَيا ؿيشّاتا صهاى  ّنسا  تَاى قشف لٍَتيشٍمؼيي هيآيا 

سٛا٘ؽ خؿة ِٛٚسيفٚوىيٗ ـا ٔػشُ  ٔي ,ِٛٚسيفٚوىيٗ لفَ ثب( ٔثُ ايكٚٔيُ)ي ؼاـاي سفويجبر وٛيب ٌيفٞب قٔبٖ ّٔفف ٞٓ

 .فبِّٝ ثبٌؽوب٠ز  1-2ضؽالُ  لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ ٚ ٌيفٞبي ضبٚي وٛيبثبيؽ ثيٗ ّٔفف  ,ؼِيُ ٕٞيٗ ثٝ. ٕ٘بيؽ

ضشٍسي اػت؟  عولنشد تيشٍييذ تشاي ّش ٍيضيت پضؿل ّاي آصهايؾ اًجام آيا

ده دكٌه ١ٔبِح ٚي ـا ٚيكيز نٚ  آٔؽ٠ُٜٕ  ثٝ اق وٛؼن ثيٕبـٞبي ٞٛـٔٛ٘ي ثف اوبن ثبقٜ قٔب٘ي قيف  آقٔبيًثبيؽ ثّٝ، 

 :وٙؽ ٔي

ٞفشٝ ث١ؽ اق ٌفٚٞ ؼـٔبٖ  4 سب 2 

ٔبٜ اَٚ ق٘ؽٌي  6ٔبٜ ؼـ َ٘ٛ  2ٞف  

ٔبٍٞي  36سب  6ٔبٜ ثيٗ وٙيٗ  3ٞف  

( ثيٕبـي ثٛؼٖ ٔييؼـ ِٛـر ؼا)ٔبٍٞي ثٝ ث١ؽ  36ٔبٜ اق  3-6ٞف  

ثفاي ا٘الٞ اق وبفي ثٛؼٖ ٔمؽاـ لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ القْ اوز ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبيح T4)  ٚ (TSHٞٛـٔٛ٘ي  يٞب ا٘دبْ آقٔبيً

 .ٌٛؼ ٔي دكٌه سٙٝيٓ سٛوٗ ٔمؽاـ لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ ّٔففي ,ٞب آقٔبيً

د، تا چِ ٍقت اداهِ داسد؟ ييتيشٍ ماسي هصشف قشف لٍَتيشٍمؼيي دس ًَصاد هثتال تِ من

 .ٚ ٘جبيؽ غٛؼوفا٘ٝ سٛوٗ ٚاِؽيٗ سغييف وٙؽ وٓ، قيبؼ ٚ يب لٟٙ ٌٛؼ ،ثٝ ؼوشٛـ دكٌهثبيؽ فمٗ  ِٛٚسيفٚوىيٗلفَ 

دكٌه ؼاـٚ ـا لٟٙ وفؼٜ ٚ  ٕٔىٗ اوزؼـ ٔٛاـؼي أب . وبٍِي وٛؼن اؼأٝ يبثؽ 3ّٔفف لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ ثبيؽ سب  "١ٕٔٛال

اؼأٝ  ٘يبق ثٝوٛؼن آيب ؼٞؽ وٝ  ٔي سٍػيُ  ،ا سٛخٝ ثٝ خٛاة آقٔبيًة وذه. ٕ٘بيؽـا سىفاـ ٞفشٝ آقٔبيً ٞٛـٔٛ٘ي  4ده اق 

. وٙؽ ّٔفف سب دبيبٖ ٠ٕف لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ ثبيؽ ٚ يب ؼاـؼؼـٔبٖ ٖ
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 عالين هصشف تيؾ اص اًذاصُ قشف لٍَتيشٍمؼيي دس ؿيشخَاس تحت دسهاى مذاهٌذ؟

، ٠ّجي ثٛؼٖ ثيً اق ضؽ، (قيبؼ ٚ سٙؽ ثٛؼٖ ٔفثبٖ لّت)زٖٛ سبوي وبـؼي  ٞٓ ثبِيٙيْ ئي سٛا٘ؽ ٠ال ا٘ؽاقٜؼـٔبٖ ثيً اق 

ٍٞٙبْ  قٚؼثىشٝ ٌؽٖ  ٕٔىٗ اوز ثب٠ث ،ؼـ ٔؽر قٔبٖ ٘ٛال٘ي ،ؼٚقٞبي ثيً اق ضؽ .اغشالَ ؼـ غٛاة ثٛخٛؼ آٚـؼ ٚ لفاـيثي

 ٚقٖ ٍ٘ففشٗ .وفٌشي ٌفؼؼ -َ غّمييضؽ وٗ اوشػٛا٘ي ٚ ٔىـب افكايً ثيً اق دٛوي اوشػٛاٖ،، ٔالج ٚ ٠ؽْ ـٌؽ وبفي ٔغك

ثبٌؽ، وٝ ٘يبق ثٝ ثفـوي ٚ ؼـ ِٛـر ٘يبق، س١ؽيُ ؼٚق ؼاـٚ ّٔفف ثيً اق ضؽ لفَ ِٛٚسيفٚوىيٗ ٍ٘ب٘ٝ سٛا٘ؽ  ٌيفغٛاـ ٘يك ٔي

 .ٌٛؼ

 آگْي تيواسي دس هثتالياى چگًَِ اػت؟ پيؾ

آٌٟي  اوت ٔجشاليبٖ، ديًوبـي سيفٚييؽ ٘ٛقاؼاٖ، سٍػيُ ثٝ ٍٞٙبْ ٚ ؼـٔبٖ ٔٗ وٓثب ا٘دبْ ثف٘بٔٝ وٍٛـي غفثبٍِفي ثيٕبـي 

ٔب٘ؽٌي ؾٞٙي ٚ  ٠مت ٚ يب ٘بٔٙبوت أب ثؽٖٚ ؼـٔبٖ ٚ يب ؼـٔبٖ ؼيفـن. ٘ٛـ زٍٍٕيفي ثٟجٛؼ يبفشٝ اوز ٘ٛقاؼاٖ ثيٕبـ ثٝ

 .٘بدؿيف اوز اخشٙبةوٛسبٞي لؽ 

 دس تذٍ تَلذ عالهت ّاي تيواسي سا ًـاى ًوي دٌّذ؟ يذ يماسي تيشٍ منتِ تيواسي  هثتالًَصاداى چشا 

ؼـ ؼٚـاٖ خٙيٙي، خٙيٗ . ؼاـ٘ؽ( ٞٓ لجُ اق سِٛؽ ٚ ٞٓ ث١ؽ اق سِٛؽ)ٞبي غؽٜ سيفٚييؽ ٘مً اوبوي ؼـ ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ ثؽٖ  ٞٛـٖٔٛ

ٔبؼـاٖ وبِٓ ٚ يب ٔبؼـاٖ ٔجشال ثٝ  اق ٌيفؼ ثٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ؼـ ٘ٛقاؼا٘ي وٝ ٞٛـٖٔٛ ٔٛـؼ ٘يبق ثفاي ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ ثؽٖ ـا اق ٔبؼـ ٔي

ٞبي  ٚ ٠الٔز ؼاٌشٝؼـ قٔبٖ سِٛؽ ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ ٘جي١ي  ٔشِٛؽ ٔي ٌٛ٘ؽ،( ٌؽٜ ا٘ؽٜ غٛة ؼـٔبٖ ن) وبـي سيفٚييؽ ثيٕبـي وٓ

 .ٕ٘ي ؼٞٙؽثفٚق ـا ثيٕبـي 

وبـي سيفٚييؽ وٝ ؼـٔبٖ ٍ٘ؽٜ ٚ يب  ٔبؼـاٖ ٔجشال ثٝ ثيٕبـي وٓ)ي ؼاـ٘ؽ ٞبي سيفٚييؽ أب ٘ٛقاؼاٖ ٔبؼـا٘ي وٝ وٕجٛؼ ٞٛـٖٔٛ

ؼـ اغشالَ  ٞبي ثيٕبـي ـا ثٝ ِٛـر ٠الٔز سٛا٘ٙؽ ؼـ ثؽٚ سِٛؽ ٔي، (٘ؽاـ٘ؽ ٔٙبوجين وٙٙؽ أب وٙشفَ ٔشبثِٛي ٔيلفَ ّٔفف 

 .ثبٌٙؽ ؼاٌشٝ ٚ ٕ٘ٛـٌؽ 

 آيا هصشف قشف لٍَتيشٍمؼيي دس هادساى تاسداس تالهاًع اػت؟

سيفٚوىيٗ ٚلفَ ِٛ ، اق لجُ اق ثبـؼاـئبؼـ ثبـؼاـ  وٝ ِٛـسي ؼـ .اوز ثالٔبٟ٘ ثبـؼاـ ٔبؼـاٖ ؼـ ِٛٚسيفٚوىيٗ لفَ ّٔفف ثّي،

ثف  ٚثٝ ٘ٛـ ٔفست سٛوٗ دكٌه ١ٔبِح ٚيكيز ٌؽٜ  ٚ ؼٞؽّٔفف لفَ ـا اؼأٝ  ٘يك ثبـؼاـي ٔؽر ؼـّٔفف ٔي وٙؽ ثبيؽ 

وفا٘ٝ ٚ يب ثٝ سِٛيٝ ا٘فافيبٖ ؼاـٚ لٟٙ ٚ يب ؼثٝ ٞيسٛخٝ ٘جبيؽ غٛ. ؼٚق لفَ سغييف يبثؽ( ؼـ ِٛـر ِكْٚ)ٚي  آقٔبيٍبراوبن 

 .ٔمؽاـ آٖ وٓ ٌٛؼ
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وبِٓ  ٘ٛقاؼ 7 ٌٕبـٜ سّٛيف

 ٍ ماسؿٌاع هشاقة ػالهت خاًَادُ تَْسص ؿشح ٍظايف

ٚ  ثٟؽاٌز غب٘ٝ ؼـ ثٟٛـق ثفاي ـا ٜٚبيفي ٘ٛقاؼاٖ سيفٚييؽ وبـي وٓ ثيٕبـي ثفاي غفثبٍِفي وٍٛـي ثف٘بٔٝ اخفايي ؼوشٛـا١ُِٕ

: ثبٌٙؽ ٔىئَٛ ٘ٛٞ ؼٚ ثٝ اوز ٕٔىٗايٗ اففاؼ، . اوز وفؼٜ س١ييٗ ٔفالت والٔز ؼـ دبيٍبٜ والٔز

. ٖؼؼٜ ٔي ا٘دبْ ـا ثف٘بٔٝ، ؼـٚ ٔفالت والٔز  ثٟٛـق ٜٚبيف فمٗ وٝ ٚ ٔفالجيٗ والٔشي ثٟٛـقاٖ 

 ٌيف ٠ٕٝ٘ٛ٘ٙٛاٖ  ثٝؼـ ثف٘بٔٝ، ٚ ٔفالت والٔز ٜ ٠الٜٚ ثف ٜٚبيف غبَ ثٟٛـق ن ٚ ٔفالجيٗ والٔشي ثٟٛـقاٖ 

. وٙٙؽ ٔي ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ، اق دبٌٙٝ دبي ٘ٛقاؼاٖ ،،ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝؼـ ٔفاوك 

ًَصاداىتشًاهِ مـَسي غشتالگشي تيواسي من ماسي تيشٍييذ دس  ماسؿٌاع هشاقة ػالهتتَْسص ٍ  ٍظايف ؿشح: الف  

 دًٌٛ ٔٙٙمٝ سطز ثبـؼاـ ق٘بٖ ٌٙبوبيي (1

 آٖ ٠ٛاـْ ٚ ٘ٛقاؼاٖ سيفٚييؽ وبـي وٓ ثيٕبـي ؼـثبـٜ ٔفؼْ ٠ْٕٛ آٔٛقي (2

سيفٚييؽ ٚ ٠ٛاـْ آٖ ٚ إٞيز ا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ٚ سبويؽ ثف  يوبـ ثيٕبـي وٓ ٔٛـؼ ؼـ ثبـؼاـ ق٘بٖ آٔٛقي (3

 ؼث١ؽ اق سَٛ 3 -5ِكْٚ ا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼ ؼـ وٙيٗ 

 اوشبٖ غفثبٍِفي اٜآقٔبيًٍ اق غفثبٍِفي ٘شيدٝ ؼـيبفز (4
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 سٍػيُ سبييؽ ٞبي آقٔبيً ا٘دبْ ثفاي "ٌٟفوشبٖ ٔٙشػت آقٔبيٍٍبٜ" ثٝ "ٍٔىٛن ٘ٛقاؼاٖ" اـخبٞ ٚ ففاغٛاٖ (5

  ؼوشٛـا١ُِٕ اوبن ثف ٚلز اوفٞ ؼـ وفٔي

ٌؽٜ اوز ثفاي ٌٙبغشٝ  "٘بٔٙبوت"ففاغٛاٖ وفيٟ ٘ٛقاؼا٘ي وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اق دبٌٙٝ دبي آٟ٘ب، اق ٘فف آقٔبيٍٍبٜ  (6

  (وب٠ز 48ؼـ وٓ سف اق ) ؼؼ اق دبٌٙٝ دبٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٔحا٘دبْ 

 سبييؽ آقٔبيٍبر خٛاة ؼـيبفز اق ده) فٛـي ٔفاخ١ٝ ثفاي ٚاِؽيٗ ـإٞٙبيي ٚ نٍٔىٛ ٘ٛقاؼاٖ ديٍيفي (7

 ؼوشفن ؼـ دكٌه اِٚيٗ يب ٚ دٛيٙز فٛوبَ ثٝ( سٍػيُ

 (ِٛـسي خّؽ ثب وشبة) سيفٚييؽ وبـي وٓ ثيٕبـي ٚ ٚاِؽيٗ وشبة اوبن ثف ثيٕبـ ٚاِؽيٗ آٔٛقي (8

 ثيٕبـ ٘ٛقاؼ ٔفالجز وبـر ؼـ ا٘ال٠بر ثجز (9

 ثف٘بٔٝ ا٘ال٠بر ٌكاـي ٚ ثجز (10

 آقٔبيٍبر ا٘دبْ دكٌه، ؼوشٛـار اق ديفٚي ٚ ؼاـٚ ؼـوز ّٔفف إٞيز يبؼآٚـي ٚ ثيٕبـاٖ ٔىشٕف ديٍيفي (11

 ١ٔبِح دكٌه سٛوٗ ٔىشٕف ٞبي ٚيكيز ٚ ٞٛـٔٛ٘ي

 ٕٞىبـي ؼـ اخفاي دفٚلٜ ٞبي دمٍٚٞي (12

اص پاؿٌِ پاي ًَصاداى دس هشامض گيش  صهاًي مِ تِ عٌَاى ًوًَِ ماسؿٌاع هشاقة ػالهت،تَْسص ٍ  ؿشح ٍظايف: ب

 .اًجام ٍظيفِ هي مٌٌذ گيشي ًوًَِ

 ٔٙٙمٝ سطز دًٌٛ ثبـؼاـ ق٘بٖ ٌٙبوبيي (1

 آٖ ٠ٛاـْ ٚ ٘ٛقاؼاٖ سيفٚييؽ وبـي وٓ ثيٕبـي ؼـثبـٜ ٔفؼْ ٠ْٕٛ آٔٛقي (2

سيفٚييؽ ٚ ٠ٛاـْ آٖ ٚ إٞيز ا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ٚ سبويؽ ثف ِكْٚ  يوبـ ثيٕبـي وٓ ٔٛـؼ ؼـ ثبـؼاـ ق٘بٖ آٔٛقي (3

 ؼث١ؽ اق سَٛ 3 -5ا٘دبْ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼ ؼـ وٙيٗ 

 اوشبٖ غفثبٍِفي آقٔبيٍٍبٜ اق غفثبٍِفي ٘شيدٝ ؼـيبفز (4

 سٍػيُ سبييؽ ٞبي آقٔبيً ا٘دبْ ثفاي "ٌٟفوشبٖ ٔٙشػت آقٔبيٍٍبٜ" ثٝ "ٍٔىٛن ٘ٛقاؼاٖ" اـخبٞ ٚ ففاغٛاٖ (5

  ؼوشٛـا١ُِٕ اوبن ثف ٚلز اوفٞ ؼـ وفٔي

ٌؽٜ اوز ثفاي ا٘دبْ ٌٙبغشٝ  "٘بٔٙبوت"ففاغٛاٖ وفيٟ ٘ٛقاؼا٘ي وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اق دبٌٙٝ دبي آٟ٘ب، اق ٘فف آقٔبيٍٍبٜ  (6

  (وب٠ز 48ؼـ وٓ سف اق ) ؼؼ اق دبٌٙٝ دبٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٔح
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 ثٝ( سٍػيُ سبييؽ آقٔبيٍبر خٛاة ؼـيبفز اق ده) فٛـي ٔفاخ١ٝ ثفاي ٚاِؽيٗ ـإٞٙبيي ٚ نٍٔىٛ ٘ٛقاؼاٖ ديٍيفي (7

 ؼوشفن ؼـ دكٌه اِٚيٗ يب ٚ دٛيٙز وبَفٛ

 (ِٛـسي خّؽ ثب وشبة) سيفٚييؽ وبـي وٓ ثيٕبـي ٚ ٚاِؽيٗ وشبة اوبن ثف ثيٕبـ ٚاِؽيٗ آٔٛقي (8

 ثيٕبـ ٘ٛقاؼ ٔفالجز وبـر ؼـ ا٘ال٠بر ثجز (9

 (ففْ ٔفالجز) 4ؼـ ففْ ٌٕبـٜ  ثف٘بٔٝ ا٘ال٠بر ٌكاـي ٚ ثجز (10

 آقٔبيٍبر ا٘دبْ دكٌه، ؼوشٛـار اق ديفٚي ٚ ؼاـٚ ؼـوز ّٔفف إٞيز يبؼآٚـي ٚ ثيٕبـاٖ ٔىشٕف ديٍيفي (11

 ١ٔبِح دكٌه سٛوٗ ٔىشٕف ٞبي ٚيكيز ٚ ٞٛـٔٛ٘ي

 ٕٞىبـي ؼـ اخفاي دفٚلٜ ٞبي دمٍٚٞي (12

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق دبٌٙٝ دبي ٘ٛقاؼاٖ ثف اوبن ؼوشٛـا١ُِٕ وٍٛـي (13

 ٘ٛقاؼاٖاٜ غفثبٍِفي ثٝ آقٔبيًٍ( ٞبي فيّشف ضبٚي ِىٝ ٞبي غٖٛوبغؿ)ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ـوبَ ا (14

 ديٍيفي دبوع آقٖٔٛ غفثبٍِفي اق دبٌٙٝ دب  (15

وبـي سيفٚييؽ ٚ ٠ٛاـْ خجفاٖ ٘بدؿيف ايٗ ثيٕبـي، ٘ٛقاؼ ٔجشال ثبيؽ  سٛخٝ ثٝ إٞيز ؼـٔبٖ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ ٔجشال ثٝ وٓ ثب :تزكش هْن

وبـي سيفٚييؽ  ـي وٓثف اوبن ؼوشٛـا١ُِٕ ثف٘بٔٝ وٍٛـي غفثبٍِفي ثيٕب) سال 6 صيش اطفال اص هشاقبت٘جك ثف٘بٔٝ قٔب٘ي 

 36 اق ده وٝ اوز ؾوف القْ ثٝ. ديٍيفي ثيٕبـيٟب ثفاي آٟ٘ب سىٕيُ ٌٛؼ 16ٚ 15ديٍيفي ٚ اـخبٞ ٌٛؼ ٚ ففْ ٌٕبـٜ ( ٘ٛقاؼاٖ

 .ٌٛؼ ديٍيفي ٚ ٔفالجز دكٌه ؼوشٛـ ٘جك ٠ٕف دبيبٖ سب ثبيؽ ثيٕبـ ؼايٕي، سيفٚييؽ وبـي وٓ سبييؽ ِٛـر ؼـ ٚ ٔبٍٞي

٘ٛقاؼ وبِٓ     
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 گيشي اص پاؿٌِ پا اػتاًذاسدّاي ًوًَِ

 .وٙؽ ٔي اٌبـٜ ٘ٛقاؼاٖ غفثبٍِفي ثب اـسجبٖ ؼـ ٟٕٔي ثىيبـ ٘ىبر ثٝ 2 ٌٕبـٜ خؽَٚ

 ًکات بسياس هْن دس غشبالگشي ًَصاداى: 2جذٍل ضواسُ 

٠ٙٛاٖ ٔطُ ا٘دبْ  سٛا٘ؽ غب٘ٝ ثٟؽاٌز، ٔفوك ثٟؽاٌشي ؼـٔب٘ي ٚ يب ٞف ٔطُ ؼيٍفي وٝ ثٝ ٔي گيشي ًوًَِ هحل 

 . ٌيفي اق ٘فف ١ٔبٚ٘ز ثٟؽاٌشي ؼاٍٍ٘بٜ ٠ّْٛ دكٌىي ا٠الْ ٌؽٜ اوز، ثبٌؽ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؼاـؼ ٜٚيفٝٔفالت والٔز / ثٟٛـق ٞٓ ثبق اوز، ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝٔطّي غيف اق غب٘ٝ ثٟؽاٌز ٔطُ  وٝ ِٛـسي ؼـ ضشي 

 ٔمفـ قٔبٖ ؼـ ٚي ؼـ ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘دبْ اق ٚ وفؼٜ ديٍيفي ـا غٛؼ غؽٔز ٔطُ ؼٜ ؼـ ٌؽٜ ٔشِٛؽ ٘ٛقاؼ وٝ

. ٕ٘بيؽ ضبُِ إ٘يٙبٖ

سب ـٚق  ثفضؽان) ديٍيفي باس 2 ث١ؽ اق ٘يبٚـؼ٘ؽ،اق دبٌٙٝ دب ثٝ ٔفوك  ٌيفي ٘ٛقاؼ غٛؼ ـا ثفاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاِؽيٗ، زٙب٘سٝ 

. ؼٞؽ ا٘دبْاق دبٌٙٝ دب ـا ؼـ ٔٙكَ  ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝٔٙكَ ٘ٛقاؼ ٔفاخ١ٝ ٚ  ثٝثبيؽ ٔفالت والٔز / ثٟٛـق، (سِٛؽ ٘ٛقاؼ 10

 ٚ ٌؽٜ إٔب ٚاِؽيٗ سٛوٗ "سضايت عذم بشگِ" ثبيؽ ٘ٛقاؼٌبٖ،ٚاِؽيٗ ثٝ ا٘دبْ غفثبٍِفي  سٕبيُ ٠ؽْ ِٛـر ؼـ 

(. ٌٛؼ اـايٝ ٔؽـن ٠ٙٛاٖ ثٝ لب٘ٛ٘ي ٍٔىُ ثفٚق ِٛـر ؼـسب ) ٌفؼؼ ثبيٍب٘ي ثٟؽاٌز غب٘ٝ ؼـ

 ؼـٔب٘ي ثٟؽاٌشي ٔفوك ٠ٕٛٔي دكٌه يب ٚ ٌٟفوشبٖ دٛيٙز فٛوبَ ثٝ سف وفيٟ ٞفزٍٝٔىٛن ـا  ٘ٛقاؼاٖ ثبيؽ 

 .يبثؽ اؼأٝديٍيفي  ٌؽٜ، ففاغٛاٖ ٍٔىٛن ٘ٛقاؼ ثٛؼٖ وبِٓ يبثيٕبـي ٚ  ل١ٙيٚ سب ضَّٛ ٘شيدٝ  ؼاؼٜ اـخبٞ

 اوشبٖ غفثبٍِفي آقٔبيٍٍبٜ اق( وبِٓ ٘ٛقاؼاٖ ٞبي خٛاة)ٞبي غفثبٍِفي  ؼـيبفز دبوع وّيٝ آقٔبيً ٠ؽْ ِٛـر ؼـ 

خٛاة آقٔبيٍبر ـا ٌففز ٚ ثب  ٚ ٕ٘ٛؼٜ ضبُِ سٕبنآقٔبيٍٍبٜ  ثبثبيؽ  ،(ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ اق ده ٞفشٝ 2 سب ضؽاوثف)

. اوبٔي ٘ٛقاؼاٖ غفثبٍِفي سٙجيك ؼاؼ سب ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ٛقاؼي ٌٓ ٍ٘ؽٜ ثبٌؽ

ثٝ ٠ٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ) دب دبٌٙٝ اق غٛ٘ي ٕ٘ٛ٘ٝ ضبٚي فيّشف وبغؿ ثفٌٍز يب ٚ ٌؽٖ ٔػؽٚي يب ٚ ٌٓ ِٛـر ؼـ 

 آقٔبيٍٍبٜ ثٝ ـا آٖ وف٠زٜ ٌيفي ٔدؽؼ اق دبٌٙٝ دبي ٘ٛقاؼ ا٘دبْ ٌؽٜ ٚ ة ثبيؽ ؼـ اوفٞ ٚلز ٕ٘ٛ٘ٝ( ٘بٔٙبوت

آقٔبيً غفثبٍِفي  ٘شيدٝوب٠ز ث١ؽ، ثٝ آقٔبيٍٍبٜ قً٘ قؼٜ ٚ اق  72ٚ ؼـ ِٛـر ٠ؽْ ؼـيبفز خٛاة سب  ففوشبؼ

.  آٌبٜ ٌؽ اـوبَ ٌؽٜ ٕ٘ٛ٘ٝ
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 قذم تِ قذم: تش ماغز فيلتش اص پاؿٌِ پاي ًَصاد گيشي دػتَس العول ًوًَِ

 آ٘بٖ ؼـ ٍ جلَگيشي اص بشٍص عقب هاًذگی رٌّی تيشٍييذ كاسي كن بِ هبتال ًَصاداىضٌاخت  ,غفثبٍِفيايٗ ٞؽف اق 

: ثٙبثف ايٗ .اوز

 .ا٘دبْ ٌٛؼ اق دبٌٙٝ دب ثبيؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق ٕٞٝ ٘ٛقاؼا٘ي وٝ ق٘ؽٜ ٔشِٛؽ ٌؽٜ ا٘ؽ 

 .غفثبٍِفي اوشب٘ؽاـؼ ثف اوبن ثف٘بٔٝ وٍٛـي اوز ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي قٔبٖ اق دبٌٙٝ دب، ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٞب سفيٗ ٘ىشٝ ٟٔٓ 

ْ ؼـ قٔبٖ ٔٙبوت ثفاي ثيٕبـاٖ ففاٜسب أىبٖ ٌفٚٞ ؼـٔبٖ  ثف٘بٔٝ غفثبٍِفي غيّي ٟٔٓ اوزاخفاي قٔبٖ ثٙؽي ؼـ  

 .آيؽ

 8 -14ي١ٙي ؼـ ـٚقٞبي )يه ٞفشٝ ث١ؽ  3-5ثبٌٙؽ ٠الٜٚ ثف ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ؼـ ـٚقٞبي  قيف٘ٛقاؼا٘ي وٝ ؼاـاي ٌفايٗ  

 :ؼاـ٘ؽ ًوًَِ گيشي هجذد ٘يبق ثٝ( سِٛؽ

 (ٞٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٔدؽؼ ٔي ٌٛ٘ؽ سِٛؽ 10ٚ  6ٞبي  ٞفشٝسِٛؽ، ؼـ  2ايٗ ٘ٛقاؼاٖ ٠الٜٚ ثف ٞفٙٝ ) ٘ٛقاؼاٖ ٘بـن 

 ٌفْ 1500سف اق  ٚقٖ وٓ ثب٘ٛقاؼاٖ  

 ٌفْ 4000٘ٛقاؼاٖ ثب ٚقٖ ثيً اق  

ؼٚ ٚ زٙؽلّٛٞب  

(  NICUٞف ثػً اق ثيٕبـوشبٖ اق خّٕٝ)٘ٛقاؼاٖ ثىشفي ٚ يب ثب وبثمٝ ثىشفي ؼـ ثيٕبـوشبٖ  

 ٘ٛقاؼاٖ ثب وبثمٝ ؼـيبفز ٚ يب س١ٛيٓ غٖٛ 

 ...٘ي ٚ ٚٔثُ ؼٚدبٔيٗ، سفويجبر وٛـر: ا٘ؽ ٘ٛقاؼا٘ي وٝ ؼاـٚٞبي غبَ ّٔفف وفؼٜ 

 .ثٛؼٜ اوز 5-9/9آ٘بٖ ثيٗ ( ثف وبغؿ فيّشف TSH٘شبيح آقٖٔٛ اِٚيٝ )٘ٛقاؼا٘ي وٝ ٘شيدٝ آقٖٔٛ غفثبٍِفي  

، سٛوٗ آقٔبيٍٍبٜ (وبغؿ فيّشف ضبٚي ِىٝ غٖٛ اق دبٌٙٝ دب)٘ٛقاؼا٘ي وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ غفثبٍِفي آ٘بٖ  :ٕ٘ٛ٘ٝ ٘بٔٙبوت 

 .اـقيبثي ٌؽٜ اوز ًاهٌاسب

 

.  داد اًجام پا پاضٌِ اص هجذد گيشي ًوًَِ تَلذ 10 ٍ 6 ٍ 2 ّاي ّفتِ دس ًاسع ًَصاداى بايذ بشاي :تَجِ

 قشاس گيشد دسهاى تحت ٍ ضذُ ضٌاختِ بيواس كِ ايي هگش

 گيشي هجذد چگًَگي ؿواسُ گزاسي ماغز فيلتش دس ًوًَِ

خؽيؽ ثٝ ٚي س١ّك  اي ، ٌٕبـٜا٘دبْ ٌٛؼ پا پاضٌِ اص هجذد گيشي ًوًَِ، ثٝ ٞف ؼِيُ اق ٘ٛقاؼ اٌف ؾوف اوز وٝ القْ ثٝ

: ٠ٙٛاٖ ٔثبَ ٜة. ٌٛؼ ٍٔػُ ٔي 4 ٚ 3، 2ثّىٝ ٌٕبـٜ لجّي ٘ٛقاؼ ثب ـلٓ , ٌيفؼ ٕ٘ي
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  ٌٕبـٜ وبغؿ , آقٔبيً ٌؽٜ ٚ ٘يبق ثٝ آقٔبيً ٔدؽؼ ؼاٌشٝ ثبٌؽ 110ٌٕبـٜ وبغؿ فيّشف زٙب٘سٝ يه ثبـ ٘ٛقاؼ ثب

 .ٌؽغٛاٞؽ  110-2فيّشف خؽيؽ 

 ؼاٌشٝ ثبٌؽ، ٌٕبـٜ ( سِٛؽ 10ٚ 6ٞبي  ؼـ ٞفشٝ)ٞبي ث١ؽي  ٌيفي ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘يبقثٛؼٖ  ٕٞيٗ ٘ٛقاؼ ثٝ ٠ّز ٘بـن اٌف

 وفيؽ وبغؿ فيّشفخٟز ا٘دبْ ايٗ أف س١ؽاؼي  ) .غٛاٞٙؽ ثٛؼ 110-4ٚ  110-3ٞبي ث١ؽي ثٝ سفسيت  وبغؿ فيّشف

 (.لفاـ غٛاٞؽ ٌففزٌيفي  وك ٕ٘ٛ٘ٝأفؼـ اغشيبـ  (ثؽٖٚ ٌٕبـٜ)
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 دس تشًاهِ غشتالگشي ًَصاداى تش ماغز فيلتش ًَصادگيشي اص  ًوًَِهحل  

ٌيفي اق  وٝ ثٝ ٞف ٠ّشي أىبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ِٛـسي  ؼـ .اوز 9ثب سّٛيف ٌٕبـٜ  ٌيفي اق لىٕز غبـخي دبٌٙٝ دب ٔٙبثك ٔطُ غٖٛ

 .ٌيفي ٕ٘ٛؼ ٘ٛقاؼ ٕ٘ٛ٘ٝ( ؼـ أشؽاؼ اٍٍ٘ز وٛزه)سٛاٖ اق ٘فٔٝ ؼوز  دبٌٙٝ دب ٚخٛؼ ٘ؽاٌز ٔي

ُ ٞبي ٞبٌٛـقؼٜ  ـا ثبيؽ ال٘ىز قؼ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ سٟيٝ  ٔط
. ٕ٘ٛؼ

ؼـ ِٛـسي وٝ ثٝ ٞف ٠ّشي أىبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي اق دبٌٙٝ دب 
ؼـ أشؽاؼ اٍٍ٘ز )ٚخٛؼ ٘ؽاٌز ٔي سٛاٖ اق ٘فٔٝ ؼوز 

ٝ ٌيفي ٕ٘ٛؼ( وٛزه .٘ٛقاؼ ٕ٘ٛ٘

 

 ٜ وٍٛـي غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖؼـ ثف٘بْ فيّشف وبغؿ ثف ٘ٛقاؼ اق ٌيفي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔطُ:  9 ٌٕبـٜ سّٛيف

 اص پاؿٌِ پاي ًَصاد گيشي سًٍذ اًجام ًوًَِ

 .ٌٛؼ سىٕيُ 1ٌٕبـٜ  ففْ يه ثبيؽ ٘ٛقاؼ ٞف ثفاي

  ٜ(.غٛؼوبـ آثي ثٟشف اوز)اوشفبؼٜ وفؼ  خَدكاسثبيؽ اق  1ثفاي ٌ٘ٛشٗ ٍٔػّبر ثف ففْ ٌٕبـ 

  ٌْيفي ـا ـٚي وٙص ِبف سىٕيُ وٙيؽ ٕ٘ٛ٘ٝفف .

 ٚ ٌٛؼ ٔي وبغؿقيفا زفثي دٛوز ؼوز ثب٠ث آِٛؼٌي  ,وٙيؽٖيب آٖ ـا ِٕه  ٞفٌك ثٝ وبغؿ فيّشف ؼوز ٘ك٘يؽ .

 ٌٛؼ ٌيفي ٔي ثب٠ث آِٛؼٌي وبغؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ؼوشىً دٛؼـٚ  وفْ ,يئٛاؼ ٌيٕيب ,اِىُ ،آة .

  ٞٚوبغؿ فيّشف ـا ثٝ ٘ٛـ ؼليك ٚ غٛا٘ب ـٚي ففْ ثٙٛيىيؽ  ٌيفي ٌٕبـٜ ٕ٘ٛ٘ٝلجُ اق ٌف.  

  ْثٙٛيىيؽٍٔػّبر ٘ٛقاؼ ـا ؼليك ٚ غٛا٘ب ـٚي فف. 
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 .ثٟشف اوز ٘ٛقاؼ ؼـ آغٛي ٔبؼـ ثبٌؽ دب، دبٌٙٝ اق ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٞٙبْ ؼـ: 10ٌٕبـٜ سّٛيف

 

 (گيشي ًوًَِ فشم) 1 ؿواسُ فشم مشدى تنويل

 .ؼاؼٜ ٌؽٜ اوزٍ٘بٖ  (٘ٛقاؼاٖ غفثبٍِفي وٍٛـيثف٘بٔٝ ) ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ -1 ٌٕبـٜ ففْ 11ٌٕبـٜ  سّٛيفؼـ 

 :فيّشف وبغؿ ٌٕبـٜ (ًَصاداى غشتالگشي مـَسيتشًاهِ ) گيشي ًوًَِ:  1 ؿواسُ فشم

 :ٌٟفوشبٖ ثٟؽاٌز ٔفوك :ٌٟفوشبٖ ؼـٔبٖ ٚ ثٟؽاٌز ٌجىٝ :دكٌىي ٠ّْٛ ؼاٍ٘ىؽٜ/ ؼاٍٍ٘بٜ

 ......................وبيف............  ثٟؽاٌز غب٘ٝ..........  ثٟؽاٌشي دبيٍبٜ..............  ـٚوشبيي ؼـٔب٘ي ثٟؽاٌشي ٔفوك..............  ٌٟفي ؼـٔب٘ي ثٟؽاٌشي ٔفوك: ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔطُ

 : ٔطُ وىٛ٘ز ٚاِؽيٗ آؼـن ٘ٛثز ؼْٚ     ٘ٛثز اَٚ : ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ :غب٘ٛاـ ٌٕبـٜ

 13:  .... / .... / ....٘ٛقاؼ سِٛؽ سبـيع دىف    ؼغشف :  خٙه

 ٘ٛقاؼ                           دؽـ                       ٔبؼـ            :  ٚ ٘بْ غب٘ٛاؼٌي ٘بْ

 ; ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ثفضىت وٗ ٘ٛقاؼ ثٝ ـٚق قٔبٖ

 غيف ثّي     ٘ٛقاؼ ٘يبق ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ٔدؽؼ ؼاـؼ؟   آيب

  ٕٞٝ ٔٛاـؼ      CH    PKU  G6PD    S.C  :بيواسي ًَع
 : سّفٗ سٕبن ٚاِؽيٗ ٌٕبـٜ

1) 

  ،٘بـن ٘ٛقاؼ ،،  TSH =5-9/9ٕ٘ٛ٘ٝ ٘بٔٙبوت :هجذد گيشي ًوًَِ علت

                                 (   2زٙؽلّٛيي يب ؼٚ ،٘ٛقاؼ ٔبوفٚقْٚ  ،ٌفْ 2500 اق وٕشف ٚقٖ ثب ٘ٛقاؼ

:                                                                                               ٘بْ ٚ ٘بْ غب٘ٛاؼٌي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيف غبَ ؼاـٚٞبي ّٔفف وبثمٝ ،غٖٛ ٚيبؼـيبفز س١ٛيٓ ،آٖ وبثمٝ ٚيب ؼـثيٕبـوشبٖ ثىشفي

    :ٌٕبـٜ سّفٗ ٔطُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي

 :ٌٟفوشبٖ ثيٕبـيٟبي ديٍيفي وشبؼ سّفٗ ٌٕبـٜ ٚ ثيٍشف  4ؼـخٝ  فبٔيُ  3فبٔيُ ؼـخٝ   غيف فبٔيُ :ٍالذيي فاهيلی ًسبت

 :   إٔب                13:       /      /    سبـيع وكاـيٗ   ٘جي١ي :صايواى ًَع

 (٘ٛقاؼاٖ غفثبٍِفي وٍٛـيثف٘بٔٝ ) ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ -1 ٌٕبـٜ ففْ: 11ٌٕبـٜ  سّٛيف

  



ٚ ٔفالت والٔز  ثٟٛـق ٚيمٜ ؼوشٛـا١ُِٕ :ماسي تيشٍييذ ًَصاداى تيواسي من تشًاهِ مـَسي غشتالگشي  

28 

 

 گيشي اص پاؿٌِ پا ًَصاد تشاي ًوًَِآهادُ مشدى 

 ٕٝ٘ٛ٘ ْثبيؽ ؼـ آغٛي ٔبؼـ ٚ يب ففؼي وٝ ٚي ـا ثفاي غفثبٍِفي آٚـؼٜ اوز لفاـ ٌيفؼ ٘ٛقاؼ ٌيفي اق دبٌٙٝ دب،  ٍٞٙب

 .وبٞؽ ٚ ٘ٛقاؼ آـأً ثيٍشفي ؼاـؼ ؼـ آغٛي ٌففشٗ ٘ٛقاؼ اق اضىبن ؼـؼ ٔي(. 10سّٛيف ٌٕبـٜ )

 َؼييٚؼٌي ٔطيٗ ٚ وفٔبغٛـؼٌي وٛؼن فمٗ دبي ٘ٛقاؼ ـا ِػز ٕ٘بثفاي خٌّٛيفي اق آ .

 ٖٛسف ثبٌؽ يٗيدب٘ٛقاؼ ثبيؽ اق وٙص لّت ( دبٌٙٝ دب)ٌيفي  ٔطُ غ. 

 ؼـخٝ  42ضؽٚؼ ضفاـر ) دبٌٙٝ دب ـا ثب يه ٌبق يب ضِٛٝ ِٚفْ ٌفْ وٙيؽ سب خفيبٖ غٖٛ ؼـ ٔطُ افكايً يبثؽ

سٛا٘ؽ  اٌف ٌبق يب ضِٛٝ ٌفْ ٘جٛؼ، ٔبؼـ ٔي(. 12سّٛيف ٌٕبـٜ ) (ٌٛؼ وب٘شيٍفاؼ ثب٠ث افكايً خفيبٖ غٖٛ ؼـ ٟٔٛٔ ٔي

 .سف ٌٛؼ دبي ٘ٛقاؼ ـا ؼـ ؼوشً ٌففشٝ سب وٕي ٌفْ

 ٌُّيفي ٚويّٝ ٌفٔبيٍي ٚخٛؼ ؼاٌشٝ ثبٌؽ ٞبي وفؼ ثبيؽ ؼـ ا٘بق ٕ٘ٛ٘ٝ ؼـ ف. 

 ؼوشىً ؼوز وٙيؽ ٌٚىشٝ ٞبيشبٖ ـا غٛة  ؼوز .

  َِٛ٘جف وٙيؽ سب ثبليٕب٘ؽٜ اِىُ ـٚي دٛوز . اِىُ أبفي ـا ثب ٌبق دبن وٙيؽ سٕيك ٚ% 70دبٌٙٝ دب ـا ثب اِىُ ايكٚدفٚدب

 قٔبيًآ غٖٛ ٌففشٝ ٌؽٜ ثف وبغؿ فيّشف ٚ ؼـ ٘شيدٝ خٛاةٕ٘ٛ٘ٝ ـٚي اِىُ ـٚي دٛوز  ٖثبلي ٔب٘ؽ .غٍه ٌٛؼ

اف ٕ٘ٛ٘ٝ ٜبٞف ٔي ٌبٜ ٚخٛؼ اِىُ ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ اغؿ ٌؽٜ ثٝ ِٛـر ضّمٝ وفٔي ؼـ ا٘ف. ٌؿاـؼ اثف ٔٙفي ٔي غفثبٍِفي

 .ٌٛؼ

 

. افكايً خفيبٖ غٖٛ ؼـ دب ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي آوبٖ سف، دبٌٙٝ دب ـا ثب يه ٌبق يب ضِٛٝ ِٚفْ ٌفْ وٙيؽ ثفاي: 12ٌٕبـٜ سّٛيف
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 تا الًؼت ايوي ػَساخ مشدى پَػت

، دبٌٙٝ دب ٔفثٝ ٘ك٘يؽ غّفي ثٝ ثػً .(9سّٛيف ٌٕبـٜ ) رسفيٗ ٔطُ ان ضبٌيٝ وٙبـي دبٌٙٝ دب ٕٔٙئٗ :هحل ضشبِ الًست

٠فٛ٘ز ٚخٛؼ  "ايدبؼ ؼـؼ ٚ اضشٕبال  ٚ أىبٖ ِؽٔٝ قؼٖ ثٝ اوشػٛاٖ، اوشػٛاٖ غيّي ثٝ دٛوز ٘كؼيه اوزقيفا ؼـ ايٗ لىٕز 

. ؼاـؼ

 (13سّٛيف ٌٕبـٜ ) يؽيٚاـؼ ٕ٘ب ؼـ دبٌٙٝ دب غٍٛ٘يفي ضُيىٙٛاغز ٚ آـاْ ثٝ ْ اي ٔفثٝ ،ثبـ ّٔفف ثب ال٘ىز يه. 

 ٗق ثؽٖ ٘ٛقاؼ لفاـ ؼاؼٜ ٚ آـاْ اق لىٕز ٘كؼيه اٍٍ٘شبٖ ثٝ ٘فف دبٌٙٝ دب ٔبًِ ؼٞيؽ سب غٖٛ ٞؽايز سف ا دب ـا دبيي

 .ِٛـر لٙفٜ غبـج ٌٛؼ ٌؽٜ ٚ ثٝ

 

 دب دبٌٙٝ ثٝ ال٘ىز قؼٖ ـٚي: 13ٌٕبـٜ سّٛيف

 فيلتشقشاس دادى خَى سٍي ماغز 

 َٚاص قطشُ اٍل  .وٙيؽـا ثب ٌبق اوشفيُ ٚ سٕيكي دبن ، آٖ ضبٚي ٔبي١بر ؼاغُ ٘ىدي اوز ثٝ ؼِيُ ايٗ وٝ لٙفٜ ا

سٛاٖ   ؼـ ِٛـر سٕبيُ ٔي. ثب ٌبق دبن وفؼثبيؽ ـا ايٗ لٙفٜ  .استفادُ ضَد فيلتش كاغز ّاي دايشُخَى ًبايذ دس 

 .ٌؿاٌشٝ ٌٛؼ، وبغؿؼـ ضبٌيٝ  ٞبي وبغؿ فيّشف، اي غيف اق ؼايفٜ ؼـ ٘بضيٝ

   ايدبؼ وٙيؽ سفي ثكـيغٖٛ لٙفٜ  ؼٞيؽ ٔيوٝ ثٝ دبٌٙٝ دب  ٔبوبل آـأيوذه ثب. 

 ٛٔ ٝقغٓ فٍبـ ٚاـؼ ٘ىٙيؽْث ٞ.  

 خؿة وبغؿ ٌؽٜ ٚ دٍز ٚ ـٚي آ٘فا ثذٌٛب٘ؽ ٚ آ٘فا اٌجبٞ غٖٛ ٘كؼيه وفؼٜ سب  دبٌٙٝ دب ـا ثٝ لٙفٜ غٖٛ وبغؿ فيّشف

 .(14سّٛيف ٌٕبـٜ ) وٙؽ

 ٜٞب ـا ثٝ ايٗ سفسيت آغٍشٝ ثٝ غٖٛ دبٌٙٝ دب ٕ٘بييؽ ٕٞٝ ؼايف . 
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. ٞبي وبغؿ فيّشف ـا دف ٕ٘بيؽ غٖٛ ثبيؽ ؼاغُ ضّمٝ. ثب لٙفٜ غٖٛ غبـج ٌؽٜ سٕبن ؼاؼ ـا فيّشف وبغؿ آـأي ثٝثبيؽ : 14ٌٕبـٜ سّٛيف

 گيشي اص پاؿٌِ پا هحل ًوًَِهشاقثت اص 

 ٕٝ٘ٛ٘ ٌيفي ٌؿاٌشٝ ٌؽٜ  ؼليمٝ ٌبق اوشفيُ ـٚي ٔطُ غٖٛ 5ثٝ ٔؽر  .دب ـا ثبالي وٙص ثؽٖ ٍ٘ٝ ؼاـيؽ ٌيفي ث١ؽ اق

  .ؼٞيؽٚ ثب ؼوز فٍبـ 

 ٌيفي، ثؽِيُ اضشٕبَ ثفٚق  اق قؼٖ زىت ؼـ ٔطُ غٖٛسٛاٖ اق زىت ٔؽ ضىبويز اوشفبؼٜ وفؼ، ٌٚف٘ٝ  ٔي

 ٕ٘بييؽ ضىبويز دٛوشي غٛؼؼاـي

 ٕٝ٘ٛ٘ اوشفبؼٜ ٌؽٜ ؼـ ففآيٙؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيفي ثبيؽ ثٝ ـٚي ثٟؽاٌشي ١ٔؽْٚ ٌٛؼ سٕبْ ٚوبيُ ٘ىز ٌٚيفي، ال ده اق. 

 : خاطش داؿتِ تاؿيذ مِ تِ

 (.القْ ٘يىزٌٛ٘ٝ آٔبؼٌي غبِي ثفاي ا٘دبْ آقٔبيً  ٞير. ثبٌؽ ثٝ ٘بٌشب ثٛؼٖ ٘ٛقاؼ ٕ٘ي يٌيفي ٘يبق خٟز ٕ٘ٛ٘ٝ 

 .ٌيفي اق دبٌٙٝ دب ا٘دبْ ؼاؼ سٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اٌف ٘ٛقاؼ ٚاوىٗ قؼٜ يب ٔػشّفي ست ٚ وفٔبغٛـؼٌي ؼاٌشٝ ثبٌؽ، ٔي 

... ٔؽاؼ ٚ  ,غٛؼ٘ٛيه, ٘ٛيه اوشفبؼٜ اق ـٚاٖ. اوشفبؼٜ وفؼ وبغؿ فيّشف ثفٍٔػّبر ثبيؽ اق غٛؼوبـ ثفاي ٌ٘ٛشٗ  

. ٕٔٙٛٞ اوز

غبـج اق ويىشٓ ثف٘بٔٝ ؼـ  سٟيٝ ٌؽٜ ٞبي اق دؿيفي ٌٕ٘ٛ٘ٝيفٞبي ثف٘بٔٝ اغؿ ٌٛؼ ٚ ثبيؽ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثبيؽ سٛوٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 

. وفؼغٛؼؼاـي  ,غفثبٍِفي

. ٌٛ٘ؽ ٞير ٠ٙٛاٖ آغٍشٝ ثٝ ٔٛاؼ غبـخي ثٝ ٞبي اغؿ ٌؽٜ ٘جبيؽ وبغؿ فيّشف ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 .ٌفؼؼغٛؼؼاـي  ,ي وبغؿ فيّشفغٖٛ ؼايفٜ اق سٕبن ؼوز ثب 

 .وب٠ز ثٝ آقٔبيٍٍبٜ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ اـوبَ ٌٛ٘ؽ 24ٞبي اغؿ ٌؽٜ ثبيؽ ضؽاوثف ٜفف  ٕ٘ٛ٘ٝ 
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اق قؼٖ ال٘ىز ٔدؽؼ ؼـ ٕٞبٖ ٔطُ ثٍؽر  ,٘جٛؼ آٔيك ٔٛفميزٔطُ  يه اقٌيفي  ٕ٘ٛ٘ٝوٝ  ؼـ ِٛـسي :هْن تؼياس تزمش

: ثبيؽ اق يه وز خؽيؽ ٌبُٔؼـ ايٗ ِٛـر . ٌٛؼٌيفي ا٘شػبة  ٚ ٔطُ ٔٙبوت ؼيٍفي خٟز غٖٛ ٕ٘ٛؼٜ غٛؼؼاـي

. ٌفؼؼال٘ىز اوشفيُ ،دٙجٝ اِىُ ٚ ٌبق اوشفيُ اوشفبؼٜ 

 اص پاؿٌِ پا تش ماغز فيلتش هٌاػةًوًَِ ّاي  ٍيظگي

 .ؼٞؽ ٔي ٍ٘بٖ ـا فيّشف وبغؿ ثف ٔٙبوت ٕ٘ٛ٘ٝ يه 15 ٌٕبـٜ ٚيفَر

ٍيظگی ّاي ي  ًوًَِ هٌاسب اص پاضٌِ پا بش كاغز فيلتش

.ٌىُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبيؽ ؼايفٜ ثبٌؽ•
.ٔيّي ٔشف ثبٌؽ 5لٙف ِىٝ غٖٛ ثيً اق •
.ِىٝ غٖٛ اق ؼٚ ٘فف ٕٞىبٖ ؼيؽٜ ٌٛؼ•
.ؼٚ ِىٝ ـٚي ٞٓ لفاـ ٍ٘يف٘ؽ•
.ؼـ يه ؼايفٜ ثيً اق يه ِىٝ لفاـ ٍ٘يفؼ•
.وبغؿ فيّشف آغٍشٝ ثٝ ٔٛاؼ غبـخي ٘جبٌؽ•
ٝ ٞبي غٖٛ ثؽٖٚ اثف اٍٍ٘ز ثبٌٙؽ• .ِى
وٝ يب زٟبـ ِىٝ غٖٛ ـٚي وبغؿ فيّشف •

.ٌففشٝ ٌٛؼ

 
ثف وبغؿ فيّشف  ٔٙبوت ٕ٘ٛ٘ٝ: 15ٜ ٌٕبـ سّٛيف

 هٌاػة ّاي ًا ًوًَِ

ؼـ  ٚ ٌٛ٘ؽ ٔي ٔطىٛة ًاهٌاسب ّاي ًوًَِ ثبٌٙؽ ٘ؽاٌشٝ ـا 15سّٛيف ٌٕبـٜ  ٞبي لٌييٚ وٝ دب دبٌٙٝ اق ٌؽٜ اغؿ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ

ايٗ أف ثبيؽ ؼـ اوفٞ ٚلز ا٘دبْ ٌؽٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ خؽيؽ ثٝ آقٔبيٍٍبٜ . اق دبٌٙٝ دب اِكأي اوزٔدؽؼ  ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝايٗ ٔٛاـؼ 

  .غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ اـوبَ ٌفؼؼ

 ٘بٔٙبوت ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝٔٙبوت ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوز ٚ ؼـ وٕز زخ سّٛيف  اي ٕ٘ٛ٘ٝ سّٛيف ـاوز وٕز ؼـ ،16 ٌٕبـٜ سّٛيف ؼـ

. ٌٛ٘ؽ ٔي ؼيؽٜ
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 ٘ٛقاؼاٖ غفثبٍِفي آقٔبيٍٍبٜ ثٝ اـوبِي وبغؿ فيّشف ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ١ٔٚيز: 16 ٌٕبـٜ سّٛيف
 

( 17 ٌٕبـٜؼـ سّٛيف  1 ٌٕبـٜ٘بٔٙبوت  ٕ٘ٛ٘ٝ) ماغز اص حلقِ يل دس هتعذد ٍ مَچل خًَي ّاي  لنِ

 .٘ؽـا ٘ؽاـ غفثبٍِفي لٙف وبفي ثفاي دب٘ح وفؼٖ ٚ ا٘دبْ آقٔبيً ؼـ ايٗ ٔٛـؼ، ٕ٘ٛ٘ٝ سٟيٝ ٌؽٜ ِىٝ ٞبي غٛ٘ي

 (17 ضواسُدس تصَيش  2 ضواسًُاهٌاسب  ًوًَِ) ٍ ًذاؿتي ؿنل هذٍس ًاهشتةتا هحيط  خًَي ّاي  لنِ
  .اوز ٌؽٜ ٌؿاٌشٝ وبغؿ ثف ٔٛييٗ ِِٛٝ يب ٚ وفً٘ ثب ٚ ٍ٘ؽٜ ٌففشٝ دب دبٌٙٝ اق "١ٕٔٛال ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ
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 (17 ضواسُدس تصَيش  3 ضواسُ ًاهٌاسب ًوًَِ) خًَي تا سًگ قشهض سٍؿي تش ماغز فيلتش ّاي  لنِ
 ٌؽٜ ٌؿاٌشٝ دبوز ؼاغُ ؼـ( اسبق ؼٔبي ؼـ وب٠ز 3-4) وبُٔ ٌؽٖ غٍه اق لجُ ٚ ٍ٘ؽٜ غٍه اوشب٘ؽاـؼ ٘ٛـ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ

. اوز

 (17 ضواسُدس تصَيش  4 ضواسًُاهٌاسب  ًوًَِ)خًَي چٌذ اليِ سٍي ّن تش ماغز فيلتش  ّاي  لنِ
 ِِٛٝ يب ٚ وفً٘ اق غٖٛ زىب٘ؽٖ يب ٚ ضّمٝ دفوفؼٖ ٔٙٝٛـ ثٝ فيّشف وبغؿ ضّمٝ يه ؼـ غٖٛ اليٝ زٙؽ لفاـؼاٖ ثب ضبِز ايٗ

دؽيؽ ٔي  آٖ دٍز ٕٞسٙيٗ ٚ فيّشف وبغؿ ـٚي ثف اق دبٌٙٝ دب غٖٛ ايٗ ضبِز ثٝ ؼِيُ ٌؿاٌشٗ "ٌبٞب. آٔؽٜ اوز ثٛخٛؼ ٔٛييٗ

 .آيؽ

 (17 ؿواسُدس تصَيش  5ًاهٌاػة ؿواسُ  ًوًَِ) خًَي آلَدُ ٍ سقيق ؿذُ ّاي  لنِ

 ضّمٝ وُ ؼـ غٛ٘ي ٞبي ٌّجَٛ غّٝز ٚ غٛ٘ي ِىٝ ٔػبٔز ٚ آيؽ ٔي ِىٝ ِىٝ ٚ ٌؽٜ ـليك ٘ٝف ثٝ غٛ٘ي ضّمٝ ضبِز ايٗ ؼـ

:  آيؽ ٔي ثٛخٛؼ قيف ٞبي ٠ّز ثٝ ضبِز ايٗ .٘يىز ٍٔبثٝ

 ٌٛؼ زال٘ؽٜ ٘ٛقاؼ دبي. 

 ٝ  .ثبٌؽ وفؼٜ ديؽا سٕبن وٙطي اة يب ٚ ثبٌؽ ٌؽٜ ِٕه فيّشف وبغؿ ـٚي غٛ٘ي ِى

 ٕٝ٘ٛ٘ اوز ٌؽٜ ٌففشٝ وزٚح ـٚي اِىُ وبُٔ ٌؽٖ غٍه اق لجُ ٌيفي. 

 ـ٘ٛثز ٌففشٝ ٚ يب ثب وفْ ؼوز ٚ يب دٛؼـ ؼوشىً آِٛؼٜ ٌؽٜ اوز ٕٝ٘ٛ٘. 

  غٍه ٌؽٜ اوز( ضفاـر ٔىشميٓ)ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اوشفبؼٜ اق ثػبـي ٚ يب وٍٛاـ. 

 (17 ؿواسُدس تصَيش  6ًاهٌاػة ؿواسُ  ًوًَِ)ّاي ػشهي   خًَي تا حلقِ ّاي  لنِ

ٞبي قيف ثٛخٛؼ  ايٗ ضبِز ثٝ ٠ّز. ٞبي غٛ٘ي ؼيؽٜ ٔي ٌٛ٘ؽ ٞبي ـٌٚٗ وفٔي ؼـ ا٘فاف ِىٝ ؼـ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘بٔٙبوت، ضّمٝ

 :آيؽ ٔي

 دبي ٘ٛقاؼ زال٘ؽٜ ٌٛؼ. 

 ٝ  .غٛ٘ي ـٚي وبغؿ فيّشف ِٕه ٌؽٜ ثبٌؽ ٚ يب ثب وٙطي سٕبن ديؽا وفؼٜ ثبٌؽ ِى

 ٕٝ٘ٛ٘ ْاِىُ ـٚي دٛوز ٌففشٝ ٌؽٜ اوزٌيفي لجُ اق غٍه ٌؽٖ وب َ. 

 غٍه وفؼٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٙٛـ ؼليك ٚ ؼـ وٙص ِبف ا٘دبْ ٍ٘ؽٜ اوز. 

 ٝ  .غٛ٘ي ـٚي وبغؿ فيّشف ثب زىب٘ؽٖ غٖٛ اق وفً٘ ٚ يب ِِٛٝ ٔٛييٗ ثٛخٛؼ آٔؽٜ اوز ِى

( 17 ؿواسُدس تصَيش  7ًاهٌاػة ؿواسُ  ًوًَِ)خًَي ًقطِ ًقطِ ٍ اليِ اليِ ّاي  لنِ

ٚ يب ضبُِ لفاـ ؼاؼٖ لٙفار غٖٛ ؼـ ـٚي وبغؿ فيّشف  آيؽ ٔي ثٛخٛؼ ضّمٝ يه ؼـ غٖٛ لٙفٜ زٙؽ لفاـؼاؼٖ ٠ّز ثٝ ضبِز ايٗ

. ٚ دٍز آٖ اوز
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 (17 ؿواسُدس تصَيش  8ًاهٌاػة ؿواسُ  ًوًَِ)ماغز فيلتش اسػالي تذٍى لنِ ّاي خًَي 

 .غٛ٘ي سٟيٝ ٕ٘ٛؼٜ ٚ ثف وبغؿ ثٍؿاـ٘ؽلٙفٜ ٔٙبوت  ا٘ؽ ٘شٛا٘ىشٝ يب ٚ اوز ٍ٘ؽٜ ا٘دبْ دب دبٌٙٝ اق ٌيفي ٕ٘ٛ٘ٝ

 ّا ًوًَِ مشدى خـل ؿشايط

  ٜلفاـ ( ـان)ـٚي دبيٝ ٔىٙص  افقی ِٛـر ٜ ةثبيؽ ( وبغؿ فيّشف ضبٚي ِىٝ ٞبي غٖٛ دبٌٙٝ دبي ٘ٛقاؼ)ٕ٘ٛ٘ٝ سٟيٝ ٌؽ

 .ؼسٕبن ديؽا ٘ىٙٗ ييٞبي غٖٛ ثب خب وــٝ ِىٝ ٘ٛـي ٜة. ٌيفؼ

  ُٖؼغٍه ٌٛ "الوبْ (ؼـخٝ 25سب 15)ؼـ ؼٔبي ا٘بق ٞب  ٕ٘ٛ٘ٝوب٠ز ٚلز القْ اوز سب ايٗ  3ضؽال. 

  ٞيشف ؼـ خفيبٖ ٞٛاي آِٛؼٜ ثٝ ؼٚؼ ٚ ٌفؼ ٚ غجبـ ٚ ١ٔفْ ضفاـر  ٞبي فيّشف ـا وبغؿ ٘جبيؽ, ٌؽٖ قٔبٖ غٍهؼـ ٚ

  .لفاـ ؼاؼسبثً ٔىشميٓ غٛـٌيؽ 

 اـ ؼٞيؽلف( غيفلبثُ ٘فٛؾ ـ٘ٛثز) ٔػَّٛ دىزٞبي  ؼـ دبوزٞب ـا  ٌؽٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ده اق غٍه.  

 ٕٝ٘ٛ٘  ثٝ ٔمّؽ آقٔبيٍٍبٜ غفثبٍِفي ٚالٟ ؼـ ( وب٠ز اق اغؿ ٕ٘ٛ٘ٝ 24ضؽاوثف )ٞبي اغؿ ٌؽٜ ـا ثبيؽ ؼـ اوفٞ ٚلز

 .ٔفوك اوشبٖ اـوبَ ٕ٘ٛؼ

  ٕٝ٘ٛ٘ ٟثبيؽ آٖ ـا ؼـ ويىٝ دالوشيىي غيف لبثُ ( ثٝ ٠ّز س١ٙيالر ـوٕي "ٔثال)ؼـ ِٛـر ٠ؽْ أىبٖ اـوبَ وفي

 .وٙيؽ ٚ ؼـ اِٚيٗ ففِز ثٝ آقٔبيٍٍبٜ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ اـوبَ ٕ٘بييؽ ؼـ يػسبَ ٍٟ٘ؽاـي٘فٛؾ ـ٘ٛثز ٌؿاٌشٝ ٚ 

 ؿشايط اسػال ًوًَِ

 ٕٝ٘ٛ٘ َاـوبَ ٌفؼؼ (وب٠ز اق اغؿ ٕ٘ٛ٘ٝ 24ضؽاوثف ) ٞبي اغؿ ٌؽٜ اق دبٌٙٝ دبي ٘ٛقاؼاٖ ثبيؽ ؼـ اوفٞ ٚلز اـوب .

 .القْ اوز اق لجُ ثفاي ايٗ وبـ ٕٞبٍٞٙي ٌٛؼ

 ٕٝ٘ٛ٘  ٌفٔبي ٌؽيؽ ٚ ـ٘ٛثز ٚ ثؽٖٚ ٚ اق ٘ٛـ  يؼٚـ) ثب ـ٠بيز ٌفايٗ اـوبَ ,ٌيفي ٔفاوك ٕ٘ٛ٘ٝسٟيٝ ٌؽٜ ؼـ ٞبي

يب ٞف ـٌٚي ؼيٍف وٝ ١ٔبٚ٘ز ثٟؽاٌشي ؼاٍٍ٘بٜ ثفاي )دىز ديٍشبق  ثب ؼـ اوفٞ ٚلز ،(وبغؿ فيّشفايدبؼ زفٚن ؼـ 

  .ٌٛؼسطٛيُ ؼاؼٜ ( ا٘شمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ا٘شػبة وفؼٜ اوز

 ٕٝ٘ٛ٘ ٝٞبيي وٝ  ؼـ اوشبٖ)ٚالٟ ؼـ ٔفوك اوشبٖ اوز  ًَصاداى غشبالگشي آصهايطگاُ سٟيٝ ٌؽٜٞبي  ٔمّؽ وّي

( اوز وٝ ١ٔبٚ٘ز ثٟؽاٌشي، ا٠الْ وفؼٜ)خٛاـ  ٞب ثبيؽ ثٝ آقٔبيٍٍبٜ اوشبٖ ٞٓ آقٔبيٍٍبٜ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ ٘ؽاـ٘ؽ ٕ٘ٛ٘ٝ

 .اـوبَ ٌفؼؼ

 ٌؿاٌشٝ ٚ ثب زىت ٘ٛاـي 1ففْ ٌٕبـٜ  ؼـ ٔطُ ٔػَّٛ آٟ٘ب ـا، ي فيّشفٞب وبغؿٔٙٝٛـ خٌّٛيفي اق زفٚن ٌؽٖ  ٜة 

 .ؼـ دبوز دىشي لفاـ ؼاؼٜ ٌٛؼوذه ٚ ٌؽٜ ِجٝ آٖ ثبثز 
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 ّا بسياس حايض اّويت است تاخيش دس ايي اهش  بٌذي دس اسسال ًوًَِ صهاى

 يعٌی 

 تاخيش دس تطخيع ٍ دسهاى ٍ احتوال بشٍص عقب هاًذگی رٌّی ًَصاد

 

سفيٗ ٔىئّٝ ؼـ غفثبٍِفي ٘ٛقاؼاٖ اوز، و١ي وٙيؽ سٕبْ ٘شبيح  ا٘ال٠بر ٔفثٖٛ ثٝ ٘ٛقاؼاٖ ٟٔٓ دقيق ساصي هستٌذ

. وٙيؽ ٌيفي ٔي غَّٛ اق ٘ٛقاؼا٘ي وٝ ثٝ ِٛـر سىفاـي ٕ٘ٛ٘ٝ ثٙؽي ٌؽٜ ؼـيبفز وٙيؽ ثٝ آقٔبيٍٍبٞي ـا ثب ويىشٓ قٔبٖ

اٌف آقٔبيٍٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔدؽؼ ؼـغٛاوز وفؼ . غفثبٍِفي سٕبن ثٍيفيؽزٙب٘سٝ ٘شيدٝ ثفٌٍز ؼاؼٜ ٍ٘ؽٜ ثبٌؽ، ثب آقٔبيٍٍبٜ 

ٌيفي ٚخٛؼ ؼاٌشٝ  ثبيؽ ؼـ ٔفوك ٕ٘ٛ٘ٝ سال 3تا  حذاقلايٗ ا٘ال٠بر . وف٠ز ٕ٘ٛ٘ٝ خؽيؽ سٟيٝ ٚ اـوبَ ٌفؼؼ ثبيؽ ثٝ

 .ؼـ خبي أٙي ثبيٍب٘ي ٌفؼ٘ؽ سال 10 حذاقلثبٌؽ ٚ ث١ؽ اق آٖ سب 

 

 

 وبِٓ ٌيفغٛاـ: 17 ٌٕبـٜ سّٛيف
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 پاؿٌِ پا تِ سٍايت تصَيش ُ گيشي اصًوَى
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