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 زوتز هحوس اعواػيل هطلك ، زوتز گاليل ارزالى ، ًغزيي وياًپَر: تْيِ وٌٌسگاى 

 

 :تا تؾىز اس ّوىاری 

زوتزغالهحغيي صسری،زوتز عْيال ذَؽثيي ،زوتزًاصزوالًتزی، زوتز احوس وَؽا، زوتز ًاّيس جؼفزی ، زوتز هحوس هْسی گَيا، زوتز سّزا ػثسالْی ،زوتزاحوسحاجثی، زوتز 

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

هزضيِ زؽتی، ليالرجائی،زوتزعْيال ذشايی ،زوتز طاّزُ  عواٍات ،ػاليِ حجت سازُ ، زوتز فزٍساى صالحی، هيٌا هيٌايی ، زوتز پزيغا تزاتی، ذسيجِ فزيسٍى هحصلی 

،زوتزهحغي سّزايی ، زوتز ًغزيي هحوَزی ، زوتز هْؾيس ًاصحی، زوتزهحوَز ًثَی ، زوتز ػثاط صسالت ،زوتز وياًَػ ووالی ، زوتزحويزا فالحی ، زوتز حغيي واظويٌی 

، زوتزعيسػليزضا هظْزی ،زوتز هحوسرضا رّثز،  زوتزؽْزام رفيؼی فز، زوتز پضهاى ػمسن ،ؽىَُ التساری، عيسهزيس جاتزی فزز، سّزا آتتيي، ًزگظ جليلی پَر، هزجاى 

هَهٌی تزٍجٌی،  زوتزرٍيا وليؾازی،فزؽتِ فميْی،هزين فزاّاًی، زوتزهاّزخ وؾَری،زوتزؽْيي ياراحوسی، زوتز هْسی ًجوی ، زوتز هؼصَهِ ػليشازُ ،زوتزاؽزف 

عواٍات، زوتزهحوَز ًثَی ، زوتزهْسی ًجوی ، زوتزحغيي هؼصَهی اصل، زوتزهؾياًِ حسازی، زوتزحغي ًَری عاری،هٌْسط آًيتا رضايی، زوتز حغيي ذَؽٌَيغاى، 

هاًساًا تيزا، زوتزًازرُ هَعَی فاطوی، زوتزاًَؽِ صفزچزاتی ،زوتزهيتزاحفاظی ، زوتز ػليزضاًَرٍسی، ػلی اعسی، هؼصَهِ افغزی ، عْيال اهيسًيا، ٍصسيمِ ذازم ،عويِ 

 .يشزاًی،هزين هْزاتی ، طاّزُ سيازلَ، هؼصَهِ لاعن سازُ ٍهْزٍهحوسصازلی وِ زر تْيِ ٍتسٍيي ايي هجوَػِ هارا ياری ًوَزًس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ارسياتی ٍضؼيت تغذيِ ای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BMIمراقبت از نظر وضعيت نمايو توده بدني

 اىداف آموزشي و رفتاري

 :الُڇ إز ىٍ دبيبن ىيٌٍ آډًُٙي

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 نحوه استفاده از جداول 

 :ډَاكڄ إشٶبىٌ اُ ػيايڃ ٍا ثٍ سَسيت ُيَ آډًُٗ ىَيي

 :، ي١ٮيز يُن ثٍ َٙف ُيَ اٍُيبثي ډي ًٙى

 

 

 

 

                                                                                     ٥جٺٍ ثىيي BMIډٺياٍ 

                                                                                      الٱ5/18َٽمشَ اُ 

                                                                                        ٥جيٮي9/24-5/18

                                                                                      ا١بٵٍ يُن0/25- 9/29

  يثبالسَ                                                                                 ؿبٹي 30      

 



: ٍاي اوياٌُ ځيَي ٹي ي يُن ثب ىٹز ٽبډڄ ايه وپبر ٍا ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ىَيية

 (ٽىشَڃ سَاُي ثب يُوٍ ٙبَي الاٹڄ ٍيُي يټ ثبٍ ١َيٍي إز) .سَاُي ٍا ٹجڄ اُ َٙي٫ ثٍ اوياٌُ ځيَي ي يب يٹشي ٽٍ ػب ثٍ ػب ډي ًٙى، ثب يُوٍ ٙبَي ٽىشَڃ ٽىيي

 .ػًان ثبيي ٽبډالً ىٍ ي٤ٕ سَاُي ي ثيين كَٽز ثَ ٍيي ىي دب ايٖشبىٌ ي ثٍ ٍي ثٍ ٍي وڂبٌ ٽىي ي ثب كياٹڄ څجبٓ، ثيين ٽٶ٘ ي ٽالٌ سًُيه اوؼبڇ ًٙى

  .سًُيه ٽىىيٌ ثب ايٖشبىن ىٍ ډٺبثڄ سَاُي يُن ىٹيٸ ٍا ثوًاوي

 .ػًان طجز ډي ځَىى دٔ اُ اوياٌُ ځيَي ىٹيٸ يُن، يُن ػًان ىٍ ػييڃ طجز وشبيغ دبي٘ ٍٙي ىٍ ٙىبٕىبډٍ ٕالډز 

ٝبٳ ي ډٖشٺيڈ ثيين ٽٶ٘ ي ٽالٌ ىٍ كبڅي ٽٍ دٚز َٕ، دٚز، ثبٕه ي دبٙىٍ دبَب ٽبډالً ثب ىيًاٍ ډيٍع ډمبٓ ثًىٌ ي ثٍ ٍيثٍ ٍي وڂبٌ ٽىي اوياٌُ ځيَي   ٹي ػًان ىٍ ي١ٮيز ايٖشبىٌ ثٍ ٥ًٍ

يب ٝٶلٍ ډيٍع يب ډشَ وٞت )ٕذٔ ٹي ػًان اُ ٍيي ىيًاٍ ډيٍع . (ىٍػٍ ثٖبُى 90ثٍ ٽمټ ځًويب يب ه٤ ٽ٘ ٽٍ ٍيي َٕ ػًان ځٌاٙشٍ ډي ًٙى ثٍ ٥ًٍي ٽٍ ثب ىيًاٍ ډيٍع ُاييٍ ). ډي ًٙى

اُ ػًان ثوًاَيي ٽٍ ډٺبثڄ ىيًاٍ . اځَ سَاُي ډؼُِ ثٍ ٹي ٕىغ ويٖز يټ ډشَ اوياٌُ ځيَي ٍا ٍيي ىيًاٍ ٥ًٍي طبثز ٽىيي ٽٍ ٽبډالً ثَ ٦ٕق ُډيه ٭مًى ثبٙي.هًاويٌ ډي ًٙى (ٙيٌ ٍيي ىيًاٍ

ثَاي اوياٌُ ځيَي ٹي، ه٤ ٽ٘ يب يټ ثَٿ ٽبٱٌ ٍا ٍيي َٕٗ ثڂٌاٍيي ي ډلڄ سٺب٬٥ آن ٍا ثب ډشَ . ثبيٖشي ىٍ َٙاي٦ي ٽٍ دٚز َٕ، ٕيىٍ، ثبٕه ي دبٙىٍ دبي يي ىٍ سمبٓ ثب ىيًاٍ ثبٙي

  . ػًان ي ويِ ٥َُ ٹَاٍ ځَٵشه ه٤ ٽ٘ سًػٍ ىاٙزيىٍ ايه كبڅز، ډ٦بثٸ ٙپڄ ثبيي ثٍ ي١ٮيز َٕ، دبَب ي ډً. ثوًاويي

 :ارسياتی ًوايِ تَزُ تسًی 

 .اٵَاىي ٽٍ ثيمبٍي سٚويٜ ىاىٌ ٙيٌ ىاٍوي دٔ اُ ٱَثبڅڂَي سٲٌيٍ س٤ًٕ ډَاٹت ٕالډز اثشيا ثٍ دِٙټ ػُز اوؼبڇ ډَاكڄ ىٍډبوي يٕذٔ اُ دِٙټ ثٍ ٽبٍٙىبٓ سٲٌيٍ ډَاػٮٍ ومبيىي

 . ٥جٺٍ ثىيي يُن ثب سًػٍ ثٍ وٚبوٍ َبي ومبيٍ سًىٌ ثيوي ٍا س١ًيق ىَي–

 :پشػـٌبهِ

دس ایي پشػـٌبهِ هٌظَس اص غشثبلگشی؛ ّشگًَِ اسصیبثی اٍلیِ، ولی ٍ غیش تخللی الگَی غزایی ٍ فؼبلیت ثذًی گشٍُ ّبی ػٌی ثِ هٌظَس تؼییي ٍضؼیت اسخبع ثِ وبسؿٌبع تغزیِ ٍ خذهبت لبثل اسائِ 

 . تَػظ هشالت ػالهت هی ثبؿذ

 السام طثمِ تٌسی ًؾاًِ ّا ارسياتی

٣قٟ ـا ا١ؽاق٥ ٕيفي ٣ ١ٞبي٦ ت٤ؼ٥ ثؽ١ي - 

(BMI) ـا ٝطبوج٦ ٢ّيؽ. 

ـا ثب اوتب١ؽاـؼ٧ب  (BMI)١ٞبي٦ ت٤ؼ٥ ثؽ١ي -  

 .َٝبيى٦ ٢ّيؽ

BMIاـخبؿ ث٦ پكٌِ المف 5/18 ّٜ تف 

9/24-5/18 
 عجيقي

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

 يْجبـ

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

BMI30زبٍي   ٣ثبالتف 

اـخبؿ ث٦ پكٌِ              ّبـ٢ٌبن تنؿي٦ خ٨ت ت٢ؾيٜ  ـليٜ مؿايي 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .تَػظ وبسؿٌبع تغزیِ هی ثبؿذ... هٌظَس اص اسصیبثی، تؼییي تخللی ٍضؼیت تغزیِ گشٍُ ّبی ػٌی اسخبع ؿذُ اص ػَی هشالت ػالهت یب پضؿه اص لحبػ ثبلیٌی، ثیَؿیویبیی، دسیبفت غزایی ٍ 

  :هؼیبس الگَی تغزیِ ٍفؼبلیت فیضیىی  .1
 هّفف هيَُ ـٍقاًِ ٌوب زمؽـ اوت؟ .1

               قّفي/ ثٌؽـت= 0

  وْن2ووتف اق = 1

  وْن یب ثيٍتف4 تب 2=  2

 هّفف وجكي ـٍقاًِ ٌوب زمؽـ اوت؟ .2

               قّفي/ ثٌؽـت= 0

  وْن3ووتف اق = 1

  وْن5 تب 3=  2

 ٍاضؽ هّففي ٌيف ٍ لجٌيبت ـٍقاًِ زمؽـ اوت؟- 3

               قّفي/ ثٌؽـت= 0 

  وْن2ووتف اق = 1

  وْن یب ثيٍتف 2=2

 آیب اق ًوىؽاى وف وففُ اوتفبؼُ هي وٌؽ؟-4

      ّويٍِ= 0 

 ّفگك/ثٌؽـت - 2       گبّي= 1

  

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

  ثبـ یب ثيٍتف2ّفتِ اي = 0

  ثبـ 1-2هبّي = 1

 ّفگك      / ثٌؽـت= 2

 اق زِ ًَؿ ـٍغٌي ثيٍتف هّفف هي وٌيؽ؟ -6

 فمظ ـٍغي ًيوِ خبهؽ ،  خبهؽ یب ضيَاًي =  0

 تلفيمي اق اًَاؿ ـٍغي ّبي هبیـ ٍ ًيوِ خبهؽ = 1

   (هقوَلي ٍ هػََّ وفظ وفؼًي)فمظ گيبّي هبیـ = 2

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

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

 (...ـٍي تٌؽ ، ؼٍزفغِ وَاـي ، ٌٌب ٍ

 ثؽٍى فقبليت ثؽًي ّؽفوٌؽ= 0

  ؼليمِ ؼـ ّفتِ 150ووتف اق = 1

  ؼليمِ ؼـ ّفتِ یب ثيٍتف     150= 2

 

 

 اٍُيبثي

 .ٍا اوياٌُ ځيَي ٽىيي (BMI)يُن ي ومبيٍ سًىٌ ثيوي - 

 .ٍا ثب إشبوياٍىَب ډٺبيٍٖ ٽىيي (BMI)ومبيٍ سًىٌ ثيوي - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :دػتَسػول ًحَُ اهتیبصدّی ٍ تؼییي الگَی تغزیِ

ً ّب ؼاـاي اٍل ُ قیيي.  وؤال اوت5ایي پفوٌٍبهِ ضبٍي  .  اهتيبق اوتؼاـاي ؼٍ آًْب وَم اهتيبق ٍ گكیٌِ یه آًْب ؼاـاي ؼٍم اهتيبق، گكیٌِ ِففّف یه اق پفو

 وْن 2ووتف اق  اگف فٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ .وفؼغَاّؽ ى وىت ي اهتيبق یب گبّي ثٌؽـت هّفف هي وٌؽ،هي وٌؽىهيَُ هّفف اِال  وِ ؼـثبـُ هّفف ـٍقاًِ هيَُ اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ 1ؼـ پفوً 

 اوت، اگف ففؼ پبوػگَ وجكي وِ ؼـثبـُ هّفف ـٍقاًِ 2ؼـ پفوً .اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼؼٍ  یب ثيٍتف هيَُ هّفف هي وٌؽ، وْن 4 تب 2ٍ اگف فٌَاى وٌؽ ـٍقاًِ . هيَُ هّفف هي وٌؽ، یه اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ

ٍ اگف فٌَاى .  هّفف هي وٌؽ، یه اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼوجكي وْن 3ووتف اق  اگف فٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ .وفؼغَاّؽ ى وىت ي اهتيبق یب گبّي ثٌؽـت هّفف هي وٌؽ،هي وٌؽى هّفف اِال وجكيفٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ 

 .اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼؼٍ  هّفف هي وٌؽ، وجكي یب ثيٍتف وْن 5 تب 3وٌؽ ـٍقاًِ 

ِ ففًگي، وْنّف یه .  هيَُ هقبؼل یه فؽؼ ويت هتَوظ یب ّويي همؽاـ اق ّف هيَُ ؼیگف اوتوْنّف یه : تؿوف  وجكي ًيك هقبؼل یه فؽؼ وجكي غيفثفگي هتَوظ هبًٌؽ گَخ

. ثبؼًدبى یب َّیح، ٍ یب یه ليَاى وجكي ثفگي ًؾيف وجكي غَـؼى یب وبَّ اوت

 :ًحَُ هحبػجِ اهتیبص -8

  اهتيبق14=  اهتيبق           ثيٍتفیي اهتيبق2=  اهتيبق       گكیٌِ وَم 1=  اهتيبق        گكیٌِ ؼٍم 0=گكیٌِ اٍل 

 اهتیبص ثذػت آهذُ اص ػَاالت- BMI   2-1: ًحَُ تلوین گیشی ثشای اسائِ خذهت یب اسخبع -9

BMI تٍَیك هفاخقِ وٌٌؽُ ٍ اؼاهِ الگَي تغؿیِ هٌبوت= ( اهتيبق14) هغلَة ٍ اهتيبق وبهل 

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

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

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

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

 ًَؿ اضبفِ ٍقى ٍ زبلي

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

 (تَوظ هٍبٍـ تغؿیِ ثقؽ اق یىوبُ

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

 .خْت ؼـیبفت ـلین غؿایي اـخبؿ ؼاؼُ هي ًٌَؽ



اگف فٌَاى وٌؽ وِ .  اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼِفف ،  یب گبّي ثٌؽـت هّفف هي وٌؽهي وٌؽى هّفف اِال ٌيف ٍ لجٌيبت وِ ؼـثبـُ هّفف ـٍقاًِ ٌيف ٍ لجٌيبت اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ ـٍقاًِ يؼـ پفوً

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

. پٌيف اوت ( لَعي وجفیت5/1هقبؼل ) گفم 45هبوت، یب  ( هيلي ليتف200-250)ٌيف، یب یه ليَاى  ( هيلي ليتف200- 250) ٌيف ٍ لجٌيبت هقبؼل یه ليَاى وْن ّف یه :تزوش

اگف فٌَاى وٌؽ وِ گبّي اق ًوىؽاى وف .  اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼِفف اق ًوىؽاى وف وففُ اوتفبؼُ هي وٌؽ،  یب اوثف اٍلبتوِ ؼـثبـُ اوتفبؼُ اق ًوىؽاى وف وففُ اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ ّويٍِي ؼـ پفوً

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

ِ ّبي گبقؼاـ اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ (اًَاؿ وبًؽٍیر ّبي آهبؼُ ضبٍي وَويه یب وبلجبن یب ووجَوِ یب پيتكاّبي ضبٍي وَويه،وبلجبن ٍ پٌيف پيتكاي ففاٍاى) وِ ؼـثبـُ هّفف فىت فَؼيؼـ پفوً  ٍ ًٌَبث

ِ ّبي گبقؼاـ هّفف هي وٌؽ، ؼٍ ّفتِوِ ؼـ  یه تب ؼٍثبـ هّفف هي وٌؽ، یه اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ ٍ اگف فٌَاى وٌؽ وِ ضؽٍؼ اگف فٌَاى وٌؽ وِ ؼـ هبُ .  اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼِفف ثبـ یب ثيٍتف فىت فَؼ یب ًٌَبث

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

اگف فٌَاى وٌؽ وِ تلفيمي اق . اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼِفف ُ ؼـثبـُ ـٍغي هّففي اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ فمظ اق ـٍغي ّبي ًيوِ خبهؽ، خبهؽ یب ضيَاًي ثفاي عجع غؿا اوتفبؼُ هي وٌؽ، نؼـ پفوً 

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

 . اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼؼٍ غؿا اوتفبؼُ هي وٌؽ، 

 ؼليمِ ؼـ ّفتِ 150اگف فٌَاى وٌؽ ووتف اق .  اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼِفف وِ ؼـثبـُ هيكاى فقبليت ثؽًي ؼـ ّفتِ اوت، اگف ففؼ پبوػگَ فٌَاى وٌؽ وِ ؼـ ّفتِ ّير فقبليت ثؽًي ّؽفوٌؽي اًدبم ًوي ؼّؽ، يؼـ پفوً

ِ اي) ؼليمِ 150 "اگف فٌَاى وٌؽ ؼـ ّفتِ هدوَفب  ٍ.ثِ فقبليت ثؽًي هي پفؼاقؼ، یه اهتيبق وىت غَاّؽ ًوَؼ  اهتيبق ، ؼٍثِ فقبليت ثؽًي هبًٌؽ پيبؼُ ـٍي تٌؽ، ٌٌب یب ؼٍزفغِ وَاـي هي پفؼاقؼ (پٌح خلىِ وي ؼليم

 . غَاّؽ گففت1 خلىِ هغلَة ًوَؼُ ٍ اهتيبق 3 اًدبم فقبليت ثؽًي ثب هؽت قهبى هَـؼ ًؾف عي ووتف اق .وىت غَاّؽ ًوَؼ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ارسياتی للثی ػزٍلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هزالثت اس ًظز ذطز اتتالء تِ فؾار ذَى

 السام طثمِ تٌسی ًؾاًِ ّا ارسياتی

ٌفش ضبٗ ؼٍيٌ 

ثٖيفيؽ ٣ اىفاؼي ٦ّ 

 *ف٤اٝ٘ غغف

ىٍبـغ٤ٟ ثبال ؼاـ١ؽ 

ـا ٍٝػُ ٢ّيؽ 

وپه ىٍبـغ٤ٟ 

ايٍبٟ ـا ا١ؽاق٥ 

 :ٕيفي ىفٝبييؽ 

 :ؼـ ٤ِـت ٣خ٤ؼ ٧ف يِ اق ١ٍب٦١ ٧بي قيف

 زبً يب ؼاـاي اضبى٦ ٣قٟ اوت -  

 ٣اٙؽي٠ ٝجتال ث٦ ىٍبـ غ٤ٟ ثبال  ٧ىت٢ؽ                                              -  

 ٣اٙؽي٠ ثيٞبـي فف٣ً ّف١٣ف ق٣ؼـن ؼاـ١ؽ-  

 ؼاـ١ؽ (.......تيف٣ئيؽ، )٣اٙؽي٠ وبث٦َ ثيٞبـي ّٚي٤ي يب مؽؼي-  

 ؼـ غغف اثتالء ث٦ اىكايً ىٍبـ غ٤ٟ ٧ىت٢ؽ

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

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

 : ا١ؽاق٥ ٕيفي ٤ٌؼ

پيً ) ثبٌؽ 95 تب 90إف ٝيب١ٖي٠ ىٍبـغ٤ٟ ؼـ ؼ٣ ٤١ثت ثي٠ ِؽُ  -  1   

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

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

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

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

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

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

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

  ؼـ ٤ِـت تبييؽ ثيٞبـي ىٍبـغ٤ٟ ثبال ت٤وظ پكٌِ، -

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

 .يِ ثبـت٤وظ پكٌِ ٣يكيت ٤ٌؼ

 

 ارسياتی جَاى اس ًظز اتتال تِ فؾارذَى تاال

 ػًان ٍا اُ و٪َ اثشال ثٍ ٵٚبٍهًن ثبال ثَٚف ُيَ اٍُيبثي ٽىيي

 ډلبٕجٍ ي ٍٕڈ ومبيٍ سًىٌ ثيوي ٵَى : ؿبٹي يب ا١بٵٍ يُن



 ٕبڃ دبييه سَإز اُ 55 ٕبڃ ي يب ٕه ډبىٍ اُ 65 ىٍ ًٍٝسي ٽٍ ٕه  ديٍ اُ :( ٕبڅڂي55 ٕبڅڂي ي ُن َب ٹجڄ اُ 65ډَىَب ٹجڄ اُ  )اثشال كياٹڄ يپي اُ ياڅييه ثٍ ثيمبٍي ٭َيٷ ٽَيوَ ُيىٍٓ 

 ٕبڅڂي ٕإاڃ ٽىيي دبٕن ثچي ٍا يټ وٚبوٍ ډلًٖة 55 ٕبڅڂي ي ىٍ ډًٍى ډبىٍ ٹجڄ اُ 65ياڅييه ىٍ هًٞٛ اثشال ثٍ ثيمبٍي ٭َيٷ ٽَيوَ يٮىي ٕپشٍ ٹچجي ي يب آوْيه ٹچجي ىٍ ډًٍى ديٍ ٹجڄ اُ 

 .ٽىيي

ىٍ ًٍٝسي ٽٍ ياڅييه ػًان سب ثٍ كبڃ ٽچٖشَيڃ هًن هًىٍا اوياٌُ ځيَي ٽَىٌ اوي ىٍ هًٞٛ ثبال ثًىن آن ٽٍ ثب : اهشالالر ؿَثي هًن اُػمچٍ ٽچٖشَيڃ  اڃ ىي اڃ كياٹڄ ىٍ يپي اُ ياڅييه

 .دبٕن ډظجز يټ وٚبوٍ سچٺي ډي ځَىى. سٚويٜ دِٙټ ثًىٌ ٕإاڃ ٽىيي

  اثشال يپي اُ ياڅييه ثٍ ثيمبٍي َبي ٽچيٍ يب اهشالالر سيَيئيي ٽٍ ثب سٚويٜ ىٽشَ ثًىٌ ويِ يټ ٭بډڄ ه٦َ إز :(.......سيَيئيي، )اثشال كياٹڄ يپي اُ ياڅييه ثٍ ثيمبٍي ٽچيًي يب ٱيىي 

 ٽٖبوي ٽٍ ىٍ هًاة آدىٍ ىاٍوي

 تَصيِ ّای آهَسؽی

 .ډٚبثٍ سٲٌيٍ ډىبٕت ي ٵٮبڅيز ثيوي ډىبٕت ىٍ ثو٘ سٲٌيٍ إز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تيواری ريَی غيزٍاگيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ابتال بو آسممراقبت از نظر
 

 اىداف آموزشي و رفتاري
 :الُڇ إز ىٍ دبيبن ىيٌٍ آډًُٙي

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

 .آوٜ ـا ث٦ ؼـوتي ٢ٌبوبيي ٢ّؽ

 (تَْرس/هزالة عالهت )تيواری آعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَكیِ ّب عجمِ ثٌذی ًـبًِ ّب ػَال

 ُآونوبثمِ تٍػي  

 پكٌه تَوظ

 تدَیك اوپفي 

اوتٌٍبق تَوظ 

پكٌه عي یه وبل 

 گؿٌتِ

فالئن تٌفىي ٌبهل وففِ ٍخَؼ

 ّفتِ، غه غه ويٌِ 4ثيً اق 

ثِ ٍیمُ )هىفـ ٍ یب تٌگي ًفه 

فقبليت فيكیىي یب هتقبلت  په اق

 عي یه (ففًَت ّبي تٌفىي

 وبل گؿٌتِ

هثجت ثَؼى پبوع ففؼ ثِ ّف یه 

 اق  وَال  ّب

 

 ففؼ هٍىَن ثِ ثيوبـي آون

اـخبؿ ثِ پكٌه ثِ هٌؾَـ تبیيؽ یب 

 ـؼ ثيوبـي ٍ اـقیبثي ّبي تىويلي

 

هٌفي ثَؼى پبوع ففؼ ثِ وليِ 

 وَاالت
 فؽم اثتالي ففؼ ثِ ثيوبـي آون

ؼاؼى آهَقي ّبي القم ؼـ غََّ 

ثِ ٍیمُ )فَاهل قهيٌِ وبق ثفٍق آون 

ؼـ اففاؼي وِ وبثمِ ثيوبـي آون ؼـ 

افضبء ؼـخِ یه غبًَاؼُ ٍ یب وبثمِ 

ففؼي ٍ یب غبًَاؼگي ثيوبـي ّبي 

 (ـیٌيت، آلفلیه یب  اگكهب)آتَپيه 

 (ؼاـًؽ



 

 

 

 

 

 

 

 :ارسياتی صًتيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ًبٌّدبسی ّبی طًتیه/ثیوبسی/ثشسػی ػبهل خغش

 

 السام طثمِ تٌسی ًؾاًِ ّا (غزتالگزی يا تيوارياتی: ؽٌاعايی هَرز)ارسياتی 

 سابقه خانوادگی بیماری های غیرواگیر ثفـوي 

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

 ایي هَاـؼ ٍخَؼ ؼاـؼ؟ 

  ؼیبثت اغتالالت زفثي غَى فٍبـغَى ثيوبـي 

 ًبثيٌبیي غيف اوتىبثي     وفعبى ففٍلي -ثيوبـیْبي للجي

ًبٌٌَایي غيفاوتىبثي    

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

 غبًِ ثْؽاٌت

 - فبهل غغف فبهيلي ًؽاـؼ

 تَضيحات طثمِ تٌسی اعتاًسارز ارائِ ذسهت آهَسػ 

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

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

ِ هٌؾَـ خلت  آهـَقي فـبلـؽاى هطـلي ث

ؼائن ٍ یب )هٍبـوت آًْب ؼـ ـاوتبي اًدبم فمؽ 

 په اق اًدـبم هٍبٍـُ لًتيه (هـَلت

 ثف اوبن هطتَاي آهَقٌي ثفًبهِ تبالووي - یه ثبـ ؼـ وبل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍاوغيٌاعيَى

 

                         

 

 

 

 

 

 

 



  هزالثت اس ًظز ٍضؼيت ٍاوغيٌاعيَى

 السام ًتيجِ ارسياتی ارسياتی

آيب ؼـ ؼ٣ـ٥ ؼثيفوتبٟ ٣اّى٠ ت٤اٛ ؼـيبىت ّفؼ٥ -  -  

 اوت؟

 

 

ؼـ ؼ٣ـ٥ ؼثيفوتبٟ ٣اّى٠ ت٤اٛ ؼـيبىت ١ْفؼ٥ اوت  - 

 يب ١ٞي ؼا١ؽ

 (٣اّىي٢بوي٤ٟ ١بٍُ اوت)                      

 ٝقفىي ث٦ ٝفّك ث٨ؽاٌتي ؼـٝب١ي خ٨ت ؼـيبىت ٣اّى٠ -  

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

  وبٗ يْجبـ تْفاـ٧10ف 

 

 اؼا٦ٝ ٝفاٍجت ٧ب -   ٣اّىي٢بوي٤ٟ ّبٝ٘ اوت

         

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

ثَوبډٍ ُډبن .ىٍ ًٍٝسيپٍ ياٽٖه َبي ُويٌ ييَيٕي ثٍ ٥ًٍ َمِډبن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ وڂيَوي ثبيي ثيه آوُب كياٹڄ يټ ډبٌ ٵبٝچٍ ثبٙي 

 .ثىيي ىٍيبٵز ياٽٖه ىٍ اٵَاىي ٽٍ سٍِيٸ هًن ډپٍَ ىاٍوي ډبوىي ثيمبٍان سبالٕمي ،سٍِيٸ ياٽٖه ډ٦بثٸ ػييڃ ٍيسيه ډي ثبٙي

ډالٻ ٕبثٺٍ ډٮشجَ ياٽٖيىبٕيًن ٕىي ډپشًثي إز ٽٍ وٚبن ىَىيٌ ياٽٖيىبٕيًن ٵَى اُ ٹجيڄ ٽبٍر ياٽٖيىبٕيًن ،طجز ىٍ ىٵبسَ ډَاٽِ 

 .ثُياٙشي ىٍډبوي ، هبوٍ َبي ثُياٙز ، سيڈ َبي ٕيبٍ يځًاَي دِٙټ ډي ثبٙي

ػِ ىٍ ډًاٍىي ٽٍ ه٦َ اثشال ثٍ ثيمبٍي ثَ ٭ًاٍٟ آن .ىٍُوبن ثبٍىاٍ إشٶبىٌ اُ ياٽٖه َبي ييَيٕي ُويٌ ثٍ ػِ ست ٍُى ډمى٫ً إز 

 .ٱبڅت ثبٙي 

اځَ ٵبٝچٍ ثيه ىيَُبي ياٽٖه ثي٘ اُ ډيِان سًٝيٍ ٙيٌ ثبٙي ويبُي ثٍ اُ َٕ ځَٵشه ياٽٖيىبيًن ييب اٵِاي٘ ىيُ سؼًيِ ٙيٌ ويٖز 

 .يثبيي اىاډٍ ياٽٖيىبٕيًن ٍا ثب ىيُ سٮييه ٙيٌ اىاډٍ ىاى



 .اُ سٍِيٸ ياٽٖه ىٍوبكيٍ َٕيه ثٍ ٭چز إٓيت ثٍ ٭ٞت ٕيبسيټ ييب ؿَثي ُيبى وبكيٍ َٕيه ثبيي هًىىاٍي ٽَى

 .ثَاي كٶ٨ ايمىي ثٮي اُ ؿُبٍوًثز سچٺيق ياٽٖه ىيځبوٍ يب ٍٕ ځبوٍ ، ياٽٖه ىيځبوٍ ييٌْ ثٍِځٖبالن ٍا ََىٌ ٕبڃ يټ ثبٍ سپَاٍ ډي ٽىيڈ 

ػُز ثبال ثَىن ٦ٕق ايمىي ثٍِځٖبالن ىٍ ثَاثَ ىيٶشَي ثبالهٜ ىٍُوبن ثبٍىاٍ ييب ُوبن ىٍٕىيه ثبٍيٍي سًٝيٍ ډي ًٙى ٽٍ ََيٹز الُڇ 

 .ٙي ياٽٖه ٽِاُ سٍِيٸ ًٙى ياٽٖه ىيځبوٍ ييٌْ ثٍِځٖبالن ٍا سٍِيٸ ومبييڈ 

ياٽٖه َبي ٍٕ ځبوٍ ، ىيځبوٍ ٍىٕبالن يثٍِځٖبالن ٍا ثبيي ٭ميٸ ي٭٢الوي سٍِيٸ ٽىيڈ ؿًن سٍِيٸ ُيَػچي يب ىاهڄ ػچي ايؼبى آثٍٖ 

 .،وپَيُ يځَاوًڅًڇ ثبٵشي ډي ٽىي

 .ىٍكبڃ كب١َ ىيُ يبىآيٍ َذبسيز ة سًٝيٍ ومي ًٙى

 .ىٍ ًٍٝسيپٍ ىيَُبي ٹجچي ياٽٖه ثب يپي اُ ډًاٍى وً سَٽيجي يب دالٕمبيي ثبٙي ىيَُبي ثٮيي ياٽٖه ثب و٫ً ثٮيي ثالډبو٬ إز 

اځَ ىٍيټ ػچٍٖ الُڇ ثًى ىي ىيُ ياٽٖه ثب َڈ سٍِيٸ ًٙى الُڇ إز كياٹڄ ىي ويڈ ٕبوشيمشَ ٵبٝچٍ ىاٙشٍ ثبٙي يب ىٍىي ٕمز ػياځبوٍ 

 .سٍِيٸ ُيَ ػچيي ياٽٖه َب َمبن ډلڄ َبيي إز ٽٍ سٍِيٸ ٭٢الوي اوؼبڇ ډي ًٙى.ثبٙي

 :ياٽٖيىبٕيًن َذبسيز ة ثَاي اٵَاى ُيَ سًٝيٍ ډي ًٙى 

 



 
 

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

 اوتث٢بيي 

 آس٘ وٚبن َب ، اډياى ځَان ايٍّاؤ ، ُوياوجبوبن ، ٽبٍٙىبٕبن آُډبيٚڂبٌ َبي سلٺيٺبر ػىبيي يٝلىٍ ػَڇ  (ة

 .اٵَاى ىاٍاي ٍٵشبٍ َبي دَه٦َ ػىٖي يا٭شيبى سٍِيٺي ٽٍ سلز ديڂيَي ډيايڇ َٖشىي (ع

 .، ٽٍ كياٹڄ يټ سٖز سپميچي ډظجز ىاٍوي  cاٵَاى آڅًىٌ ثٍ َذبسيز  (ى

 . ډبٌ إز 6ُوياويبوي ٽٍ ىاٍاي ٍٵشبٍ دَه٦َ َٖشىي يډلپًډيز آوُب ثي٘ اُ (ً

 ٍٵشڂَان َُٙىاٍي(ٍ

 : ٍىيٴ اڅٴ ٽٍ ٍٕ وًثز ياٽٖه ىٍيبٵز ومًىٌ اوي ثب سًػٍ ثٍ سيشَ آوشي ثبىي ثٍ َٙف ًيڄ ٭مڄ ځَىى 49ثَاي سٮييه ويبُ ثٍ ىيُ يبىآيٍىٍ ځَيٌ َبي دِٙپي ډىيٍع ىٍ ثىي 

 ياكي ىٍ ډيچي څيشَ ثبٙي 10ؿىبوـٍ ٵَىي اُ ايه ځَيٌ ٍٕ ډبٌ دٔ اُ ىٍيبٵز آهَيه وًثز ياٽٖه َذبسيز ة ٦ٕق آوشي ثبىي هًىٍا ثٍَٕي يسيشَ آوشي ثبىي يي ثي٘ اُ  (اڅٴ

 .ويبُ ي ثٍ ثًٕشَ وياٍى يؿىبوـٍ ډيِان آوشي ثبىي ٽمشَ اُ ىٌ ياكي ىٍ ډيچي څيشَ ثبٙي الُڇ إز ډؼيىا ٍٕ وًثز ياٽٖه َذبسيز ة ثب ىيُ ډٮمًڅي ٍا ىٍيبٵز ومبيي 

 :دٔ اُ ثٍَٕي ٦ٕق آوشي ثبىي ثب سًػٍ ثٍ وشبيغ ثٍ َٙف ًيڄ ،اٹياڇ ځَىى ( ثي٘ اُ ٍٕ ډبٌ)ؿىبوـٍ ٵَىي ىٍ ځٌٙشٍ ياٽٖه َذبسيز ة ٍا ىٍيبٵز ومًىٌ  (ة

 . ياكيىٍ ډيچي څيشَ ثبٙي ، ويبُي ثٍ ىيُ يبى آيٍ وياٍى10ؿىبوـٍ سيشَ آوشي ثبىي ثي٘ اُ - 

ؿىبوـٍ سيشَ آوشي ثبىي ٽمشَ اُ ىٌ ياكي ىٍ ډيچي څيشَ ثبٙي ،يټ وًثز ىيُ يبى آيٍ ىٍيبٵز ډي ومبيي يكياٹڄ ىيَٶشٍ ثٮي ٦ٕق آوشي ثبىي ډؼيىا ٽىشَڃ ډي ًٙى - 

 .يىٍ ًٍٝسيپٍ سيشَ ٽمشَ اُ ىٌ ياكيىٍ ډيچي څيشَ ثبٙي ىي وًثز ىيڂَ ياٽٖه ىٍيبٵز ډي ومبيي 

 



 

 

 
 

،ٍٕ وًثز ياٽٖه ثب ىُ ىيثَاثَ  HBSAgىٍ ًٍٝر ډىٶي ثًىن .ثٍَٕي ًٙوي  HBSAbيHBSAgىٍ هًٞٛ ثيمبٍان ىيبڅيِي ٹجڄ اُ اوؼبڇ ياٽٖيىبًٕن اُ و٪َ 

 .الُڇ إز 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 مراقبت از نظر وضعيت واكسيناسيون 
 

 اىداف آموزشي و رفتاري

 :الُڇ إز ىٍ دبيبن ىيٌٍ آډًُٙي

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

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

 : ډي ًٙى ثَإبٓ اٍُيبثي، ي١ٮيز ايمىٖبُي وشيؼٍ ځيَي

 وشيؼٍ اٍُيبثي 

 .   إز يډجشال ثٍ ثيمبٍي ٽٍ ٥جٸ آهَيه ثَوبډٍ ي ٍاَىمبي ايمه ٕبُي، ياٽٖيىبٕيًن اي ثبيي سلز و٪بٍر ډٖشٺيڈ دِٙټ اوؼبڇ ًٙى، ډي ثبٙي*ياٽٖيىبٕيًن وبٹٜ

 ياٽٖيىبٕيًن ٽبډڄ إز

 .حداقل يك نوبت از يك نوع واكسن يا بيش تر را دريافت نكرده باشد: واكسيناسيون ناقص      * 

 : با توجه به طبقه بندي، اقدام مناسب انجام می شود

 اٹياڇ

 ډٮَٵي ثٍ ډَٽِ ثُياٙشي ىٍډبوي ػُز ىٍيبٵز ياٽٖه -  

  ديڂيَي ٵٮبڃ يټ  ډبٌ ثٮي ػُز ا٥ميىبن اُ سپميڄ ياٽٖيىبٕيًن-  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ارسياتی زّاى ٍزًساى

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هزالثت اس ًظزٍضؼيت زّاى ٍ زًساى            

 السام طثمِ تٌسی ًؾاًِ ّا ارسياتی

اـقيبثي والٝت ؼ٧بٟ 

 ٣ ؼ١ؽاٟ

 ؼ١ؽاٟ ؼـؼ يب-  

 ت٤ـٛ ٣ پبـٕي ٣ غ١٤فيكي اق ثبىت يب-  

 آثى٦ ؼ١ؽاٟ  يب-  

 ٌْىتٖي ٣ ثيف٣ٟ اىتبؼٟ ؼ١ؽاٟ اق ؼ٧بٟ-  

 ٍْٝ٘ ؼ٧بٟ ٣ ؼ١ؽاٟ ؼاـؼ

 تد٤يك ٝى٠ْ ثفاي ؼـؼ-  

 اٍؽاٛ ٝفث٤ط ث٦ ثيف٣ٟ اىتبؼٟ ؼ١ؽاٟ عجٌ ـا٢٧ٞب-  

 اـخبؿ ى٤ـي ث٦ ؼ١ؽا١پكٌِ-  

 تنييف ـ١ٔ ؼ١ؽاٟ ث٦ ويب٥ يب ٥٤٨ٍ اي-  

 ٙث٦ پف غ٤ٟ ٣ ٍفٝك ٣ ٝت٤ـٛ-    

 ث٤ي ثؽ ؼ٧بٟ-  

 خفٛ ؼ١ؽا١ي-  

 قغٜ يب ٤ٝاـؼ ميف عجيقي ؼـ ؼاغ٘ ؼ٧بٟ -  

 

 ٍْٝ٘ ؼ٧بٟ ٣ ؼ١ؽاٟ ؼاـؼ

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

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

 اـخبؿ ميف ى٤ـي ث٦ ؼ١ؽا١پكٌِ- 

 

 ٧ير يِ اق فالئٜ ى٤ً ٣خ٤ؼ ١ؽاـؼ

 ٍْٝ٘ ؼ٧بٟ ٣ ؼ١ؽاٟ ١ؽاـؼ

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

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

 ٝب٥ ثقؽ ٣ ٝفاٍجت 6ت٤ٍيٌ ث٦ ٝفاخق٦ ث٦ ؼ١ؽا١پكٌِ -  

 ثقؽي يِ وبٗ ثقؽ

 
 

 

 



 
 

  

 

 
 

 تيواريْای ػفًَی

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

:عل ريَی   

اىداف آموزشي و رفتاري   

 :الُڇ إز ىٍ دبيبن ىيٌٍ آډًُٙي

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

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

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

 .ٌفّت ٢٢ّؽ٥ ثت٤ا١ؽ يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ـا ث٦ ؼـوتي ت٨ي٦ ٢ّؽ- 

 :ي١ٮيز اثشال ثٍ ٕڄ ثٍ َٙف ُيَ اٍُيبثي ډي ًٙى

 ػم٬ ثىيي ي ثٍَٕي ٽىيي

    :اڃ ٽىييٓؤ٭ًاډڄ ه٦َ ي وٚبوٍ ُيَ ٍا  اُ

 (ثي٘ اُ ىي َٶشٍ) َٕٵٍ ٥ًڃ ٽٚييٌ

  ٕبثٺٍ سمبٓ ثب ٵَى ډجشال ثٍ ٕڄ:٭بډڄ ه٦َ

 ٥جٺٍ ثىيي

 (اكشمبڃ ٕڄ)ډٚپڄ

 ىٍډٮَٟ ه٦َ اثشال  ثٍ ٕڄ



     

 

 

 

 

 هزالثت اس ًظز ؽه تِ عل

  

 

 

 

 

 

 

 

 ٵبٹي ډٚپڄ

 اٹياڇ

 (ىًٍٍٝر يػًى ي اډپبن اٍائٍ هچ٤) .ايڅيه ومًوٍ هچ٤ ٍا ثڂيَيي -

 . آډًُٗ ىَييسٲٌيٍ ډىبٕت، سًُيٍ ي ٽىشَڃ ٍاٌ َبي اوشٺبڃ ثيمبٍي ي ځَٵشه ومًوٍ َبي هچ٤ ي َمَاٌ يي ػًانثٍ  -

 . ىَييٱيَ ٵًٍي ٍا ثٍ دِٙټ اٍػب٫ ػًان -

 . ٍا آډًُٗ ىَييٽىشَڃ ٍاٌ َبي اوشٺبڃ ثيمبٍي سٲٌيٍ ډىبٕت، سًُيٍ ي ي َمَاٌ يي ػًانثٍ  -

 .ػًان ٍا يټ ډبٌ ىيڂَ ديڂيَي ٽىيي -

 السامطثمِ تٌسی  ًؾاًِ ّا ارسياتی

يب ٧ٞفا٥ ٣ي خ٤اٟ  اق

ف٤اٝ٘ غغف ٣ ١ٍب٦١ قيف 

    :اٗ ٢ّيؽئنـا 

 وفى٦ ع٤ٗ ٍّيؽ٥ 

 (ثيً اق ؼ٣ ٧يت٦)

 فبٝ٘ غغف: 

     وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ    

 ٝجتال ث٦ و٘ 

 يب ؼاـاي ١ٍب٦١  -

وفى٦ )ثؽ٣ٟ ١ٍب٦١  -

 2ٝىب٣ي يب ّٜ تف اق 

ث٦ ٧ٞفا٥ فبٝ٘  (٧يت٦

 غغف

ٍْ٘ٝ 

 (اضتٞبٗ و٘)

  .ا٣ٙي٠ ٦١٤ٞ١ غٚظ ـا ثٖيفيؽ -

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

 ،*  ٦١٤ٞ١  اق غٚظ3ت٨ي٦ .  آ٤ٝقي ؼ٧يؽ٦١٤ٞ١ ٧بي غٚظ

 . ؼ٧يؽميف ى٤ـي ـا ث٦ پكٌِ اـخبؿ خ٤اٟ -

ىبٍؽ )ثؽ٣ٟ ١ٍب٦١  -

 ٣   (وفى٦

 ثب فبٝ٘ غغف  -

ؼـٝقفْ 

غغف اثتال  ث٦ 

 و٘

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

 .آ٤ٝقي ؼ٧يؽ

 .خ٤اٟ ـا يِ ٝب٥ ؼيٖف پيٖيفي ٢ّيؽ -

  ٣ثؽ٣ٟ ١ٍب٦١ -

 ثؽ٣ٟ فبٝ٘ غغف -
 ىبٍؽ ٍْٝ٘

ت٤ٍيٌ  يب تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘  ـا ث٦ ٝفاخق٦ ؼـ ٤ِـت ثف٣ق ١ٍب٦١خ٤اٟ -

 .٢ّيؽ



 

 

*  

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

 

 

 : َذبسيز 

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

  - 

 

 ٧پبتيت ٣يف٣وي-  

                    يب

 ٧پبتيت ؼاـ٣يي-  

                  يب

ثيٞبـي ٧بي ٝتبث٤ٙيِ ٣ -  

في١٤ي ٧ٞفا٥ ثب ايْتف    

 (١ؾيف ٙپت٤وپيف٣ق)

 

 اـخبؿ ث٦ پكٌِ 

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

  ثف اوبن ـا٢٧ٞبٍٝب٣ـ٥ غب٤١اؼ٥ / D B ،C٣ آ٤ٝقي ١ط٥٤ پيٍٖيفي اق وفايت ٧پبتيت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اٹياڇ ٽىيي

 ، ىٍ ًٍٝر يػًى هچ٤*  ومًوٍ  اُ هچ3٤سُيٍ 

 وٚبوٍ َب

 يب ىاٍاي وٚبوٍ  -

 ثٍ َمَاٌ ٭بډڄ ه٦َ ( َٶش2ٍَٕٵٍ ډٖبيي يب ٽڈ سَ اُ )ثيين وٚبوٍ  -

 ي (ٵبٹي َٕٵٍ)ثيين وٚبوٍ  -

 ثب ٭بډڄ ه٦َ  -

  يثيين وٚبوٍ -

 ثيين ٭بډڄ ه٦َ -



 

 

 

 :اٍُيبثي ثيمبٍيُبي ډىشٺچٍ اٍُاٌ ػىٖي 

 :اييُ

 

 

 

 ارسياتی 

 

 السام طثمِ تٌسی  ًؾاًِ 

 و٤ء ّٝفه ٤ٝاؼ /  وبث٦َ

 ٝػؽـ، ٝطفُ 

  وبث٦َ يب ٣خ٤ؼ اـتجبط خ٢ىي

 غبـج اق زبـز٤ة غب٤١اؼ٥ 

  ِوبث٦َ ق١ؽاٟ ؼـ ىفؼ، ٌفي 

 ٧ٞىف/ خ٢ىي

  وبث٦َ ا١دبٛ غب٤ٙثي، تبت٤ ٣

 ضدبٝت

  ، ٣خ٤ؼ ىفؼ ٝقتبؼ ث٦ ٤ٝاؼ ٝػؽـ

 ٝطفُ ؼـ غب٤١اؼ٥ ٣ ؼ٣وتبٟ

  ٣خ٤ؼ ىفؼ ّٝفه ٢٢ّؽ٥ تي٢٢ي ٤ٝاؼ

ٝػؽـ ، ٝطفُ ؼـ غب٤١اؼ٥  ٣ 

 ؼ٣وتبٟ

   ،ْ٘ٙغفيؽ ٤ٝاؼ ٝػؽـ ٣ يب  ٝطفُ ٣ ا

 ثفاي ؼيٖفي

  ٟضض٤ـ ؼـ ٨ٝٞب١ي ٧بي ثب اْٝب

 ّٝفه ٤ٝاؼٝػؽـ، ٝطفُ ٣ اْٙ٘

  وبث٦َ ّٝفه ٤ٝاؼ

ِ خ٢ىي ـ ٌفي ُ ؼ  ٧ٞىف/ ٝػؽـٝطف

  وبث٦َ اـتجبط خ٢ىي ٝطبىؾت ١ٍؽ٥

 ٣ ثؽ٣ٟ ّب١ؽ٣ٛ

  ٧ٞىف ث٦ / اثتالي ٌفيِ خ٢ىي

 ايؽق يب ثيٞبـي ٧بي آٝيكٌي

  ُوبث٦َ ّٝفه ٤ٝاؼ ٝػؽـ ، ٝطف

 ٍج٘ اق اـتجبط خ٢ىي

  وبث٦َ اـتجبط خ٢ىي ثب ٌفّبي 

 خ٢ىي ٝتقؽؼ

  وبث٦َ اـتجبط خ٢ىي ثب اىفاؼ ت٠

 ىف٣ي 

  وبث٦َ ـىتبـ٧بي خ٢ىي پفغغف ؼـ 

 ٧ٞىف/ٌفيِ خ٢ىي

  ٣خ٤ؼ ـىتبـ٧بي خ٢ىي پفغغف ؼـ 

 افضبي غب٤١اؼ٥ ٣ ؼ٣وتبٟ

 

ؼـ ٤ِـتي٦ْ 

و٤ّٝفه ٤ٝاؼ 

يب ـىتبـ خ٢ىي 

ٝػبعف٥ آٝيك 

 ؼاٌت

 تفٌص اق ٝدفا

و٤قي يب 

 غبـي ٣الٟ 

 قغٜ ت٢بوٚي 

 ؼـؼ قيف ٌْٜ 

اْٝبٟ اثتال ث٦ ثيٞبـي٨بي ٢ٝت٦َٚ اقـا٥ 

 خ٢ىي
 ارجاع تِ پشؽه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسياتی عالهت رٍاى ٍعَءهصزف هَاز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (غيف پكٌه)ثؼتِ خَاًبى 

  وبل ثِ ثبال15همؽهِ وؤاالت غفثبلگفي ؼـ ضَقُ والهت ـٍاى ثفاي گفٍُ ّؽف 

  ِؼـ ایي ثػً هي غَاّن وؤاالتي ؼـ قهيٌِ ٌفایظ ـٍاًٌٍبغتي ٍ اوتفوْبي ٌوب ثپفون»لجل اق پفوٍگفي ؼـ ایي ثػً ثِ غؽهت گيفًؽُ تَضيص ؼّيؽ و.» 

 ثِ ایي تفتيت اففاؼ ًيبقهٌؽ ثِ ؼـهبى، هفالجت ٍ . ّؽف اق ایي پفوٍگفي ٌٌبوبئي قٍؼـن ًبـاضتي ّبي افّبة ٍ ـٍاى ؼـ هفاخقيي اوت»: ثفاي غؽهتگيفًؽُ تَضيص ؼّيؽ

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

 وليِ اعالفبت ؼـ ایي . هغبلجي وِ ؼـ ایي خلىِ هغفش هي گفؼؼ فمظ هفثَط ثِ اـقیبثي والهت ٍ تىويل پفًٍؽُ ثْؽاٌتي ٌوب هي ثبٌؽ»: ؼـ غََّ ضفؼ ـاقؼاـي اعويٌبى ؼّيؽ

 «.پفًٍؽُ هطفَػ  هيوبًؽ

 ایي غفثبلگفي ثِ فٌَاى یه ففآیٌؽ اوتبًؽاـؼ ثفاي توبم هفاخقبى اًدبم هيٍَؼ»: ثِ غؽهتگيفًؽُ یبؼآٍـ ٌَیؽ.» 

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

 ؼـ پبوع ثِ ّف وؤال .  ـٍق گؿٌتِ تدفثِ وفؼُ ایؽ30وَاالتي وِ اق ٌوب پفويؽُ هي ٌَؼ، ؼـ هَـؼ ضبلت ّبیي اوت وِ ؼـ عَل »: وپه ثِ غؽهت گيفًؽُ ثگَیيؽ

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

 

 :ًوشُ گزاسی

  هدوَؿ .  ٍ ِفف تقلك هي گيفؼ1، 2، 3، 4ًوفُ گؿاـي ایي پفوٌٍبهِ ثؽیي تفتيت اوت وِ ثفاي پبوع ّبي ّويٍِ، ثيٍتفاٍلبت، گبّي اٍلبت، اِالً ٍ ثٌؽـت ثِ تفتيت افؽاؼ

 . ثبٌؽ24اهتيبقات ّف پفوٌٍبهِ هيتَاًؽ اق ضؽافل ِفف تب ضؽاوثف 

 

 

 

  ُهطىَة هيگفؼًؽ وِ خْت ؼـیبفت غؽهبت ثقؽي ثِ پكٌه اـخبؿ هيگفؼؼ« غفثبل هثجت» یب ثبالتف ـا وىت هيىٌٌؽ ثِ فٌَاى 10اففاؼي وِ ًوف. 

 اٝالً ثىيٍر ځبَي ايٹبر ثيٚشَايٹبر َميٍٚ

 ٝٶَ 1 2 3 4



  اـخبؿ ثِ پكٌه َِـت گيفؼ (پبوع ًوي ؼّؽ/ًويؽاًؽ) 9گكیٌِ ٌوبـُ  هَـؼ ثِ 3ؼـ َِـت پبوع ثيٍتف اق. 

 

 

ُ اًذ، تأویذ وٌیذ. اص آصهَدًی ػؤاالت صیش سا ثپشػیذ: پشػـگش گشاهی  . ثش سٍی خوالتی وِ صیش آى خظ وـیذُ ؿذُ ٍ ولوبتی وِ ثشخؼتِ ؿذ

دس پبػخ ثِ ّش ػؤال هی تَاًیذ ثگَئیذ .  سٍص گزؿتِ تدشثِ وشدُ ایذ30پبػخگَی گشاهی، ػؤاالتی وِ اص ؿوب پشػیذُ هی ؿَد، دس هَسد حبلتْبیی اػت وِ دس عَل 

 .ّویـِ، ثیـتش اٍلبت، گبّی اٍلبت، ثٌذست یب اكالً

 غشثبلگشی ػالهت سٍاى

  احؼبع هی وشدیذ، هضغشة ٍ ػلجی ّؼتیذ؟  سٍص گزؿت30ِچمذس دس  -1

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

  احؼبع  ًباهیذی هی وشدیذ؟  سٍص گزؿت30ِچمذس دس  -2

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

  احؼبع  ًبآساهی ٍ ثی لشاسی هی وشدیذ؟   سٍص گزؿت30ِچمذس دس  -3

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

   احؼبع افؼشدگی ٍ غوگیٌی هی وشدیذ؟  سٍص گزؿت30ِچمذس دس  -4

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

  احؼبع هی وشدیذ وِ اًدبم دادى ّش وبسی ثشای ؿوب خیلی ػخت اػت؟  سٍص گزؿت30ِچمذس دس  -5

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

  احؼبع ثی اسصؿی هی وشدیذ؟  سٍص گزؿت30ِچمذس دس  -6

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



 غشثبلگشی كشع

آیب ّش چٌذ ٍلت یه ثبس دس ثیذاسی یب دس خَاة ثِ هذت چٌذ دلیمِ دچبس حولِ تـٌح یب غؾ هی ؿَد، ثیَْؽ ؿذُ ٍ دػت ٍ پب هی صًذ، صثبًؾ سا گبص هی گیشد ٍ اص دّبًؾ وف  -7

 خیشثلی. خبسج هی ؿَد ٍ ثؼذ اص ثبصگـت ثِ حبلت ػبدی اص ٍلبیغ پیؾ آهذُ چیضی سا ثِ خبعش ًوی آٍسد (گبُ غَى آلَؼ)

 . فشد ثِ پضؿه اسخبع دادُ هیـَدپبػخ ثلیدس كَست 

 غشثبلگشی هؼلَلیت رٌّی

 خیش       ثلی. هتَخِ كحجت دیگشاى ًوی ؿَد یب لبدس ًیؼت ثِ آى پبػخ دّذ:  دس كَست ؿٌَا ثَدى -8

 خیش     ثلی.   لبدس ًیؼت وبسّبی ؿخلی خَد سا هبًٌذ غزا خَسدى، تَالت سفتي یب لجبع پَؿیذى سا اًدبم دّذ -9

 خیش      ثلی.  ًوی تَاًذ ثِ عَس هٌبػت ٍ فؼبل ثب ّوؼبالى خَد استجبط ثشلشاس وٌذ -10

 خیش        ثلی.تَاًبیی یبدگیشی دس حذ ّوؼبالى خَد ًذاسد -11

ُ ای داسد وِ ثبػث ًبتَاًی رٌّی ؿذُ اػت -12  خیش           ثلی.ثیوبسی ؿٌبختِ ؿذ

 

 .ثشای ثشسػی هؼلَلیت رٌّی، ثِ پضؿه اسخبع ؿَدفَق حذالل یىی اص هَاسد دس كَست هثجت ثَدى 

 غشثبلگشی خَدوـی

 آیب ّیچ گبُ ؿذُ اص صًذگی خؼتِ ؿَیذ ٍ ثِ هشي فىش وٌیذ؟ -1

ُ ایذ؟  -2   آیب اخیشاٌ ثِ خَدوـی فىش وشد

 .دّیذاسخبع فَسی ثِ پضؿه سا اػت، ایي ػالهت سا ثِ ػٌَاى یه اٍسطاًغ سٍاًپضؿىی دس ًظش گشفتِ ٍ ثیوبس پبػخ هثجت چٌبًچِ 

 



 خـًَت ٍ پشخبؿگشی ثِ گًَِ ای وِ هٌدش ثِ آػیت ثِ خَد یب دیگشاى ؿَد، افىبس خَدوـی یب الذام ثِ خَدوـی، تـٌح پبیذاس، ػَاسم ؿذیذ داسٍّبی سٍاًپضؿه:  هَاسد اسخبع فَسی**

پیگیشی ثیوبساى هجتال ثِ اختالالت سٍاًپضؿىی وِ خبسج اص ًظبم هشالجت ّبی ثْذاؿتی  اٍلیِ خذهبت دسیبفت هیىٌٌذ، فمظ ثِ كَست ّش ػِ هبُ یىجبس ٍ خْت اعویٌبى اص اداهِ دسیبفت *** 

 .دس كَست هَاخِْ ثب ػذم پیگیشی دسهبى تَػظ ثیوبس الصم اػت وِ تَػظ ثیوبس، الصم اػت وِ ثِ پضؿه ًظبم هشالجتْبی ثْذاؿتی اٍلیِ اسخبع هیـَد. خذهبت هیجبؿذ

 الذاهبت تـخیق احتوبلی ًتیدِ اسصیبثی     اسصیبثی 

 ػَال غشثبلگشی سا اص فشد 6ثش اػبع دػتَسالؼول غشثبلگشی اٍلیِ دس حَصُ ػالهت سٍاى،  -1

 . ثپشػیذ ٍ اهتیبصدّی وٌیذ

 

اص فشدی وِ دس ػَال لجلی احتوبل ٍخَد هـىل سٍاًپضؿىی داسد، ساخغ ثِ افىبس خَدوـی یب - 2

 .للذ خذی ثشای آػیت ثِ خَد ػَال وٌیذ

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

 

 آیب دس حبل حبضش ثِ ػلت اثتال ثِ اختالل سٍاًپضؿىی تحت دسهبى          هیجبؿیذ؟ -2

 

 آیب ؿوب ّیچ هـىل اػلبة ٍ سٍاًی داسیذ، وِ ًیبصهٌذ هـبٍسُ یب دسهبى ثبؿذ؟ -3

  وَالي6 ؼـ پفوٌٍبهِ غفثبلگفي  یب ثبالتف10اهتيبق 

 ٍ یب پبوع 2پبوع هثجت فمظ ثِ ثػً اٍل وَال 

 4هثجت ثِ وَال 

احتوبل ٍخَد اختالل دس حَصُ 

 ػالهت سٍاى
 اسخبع غیش فَسی ثِ پضؿه هشوض

  ثِ پضؿه هشوض**اسخبع فَسی احتوبل اٍسطاًغ سٍاًپضؿىی  2پبوع هثجت ثِ ثػً ؼٍم وَال 

 3پبوع هثجت ثِ وَال 
تـخیق  لجلی اختالل 

 سٍاًپضؿىی تحت دسهبى 
 ***ثجت دس پشًٍذُ ٍ پیگیشی

 6 ؼـ پفوٌٍبهِ غفثبلگفي 10اهتيبق پبیيي تف اق 

 ٍ 2وَالي ٍ پبوع هٌفي ثِ ّف ؼٍ ثػً وَال 

 4 ٍ 3پبوع هٌفي ثِ وَاالت 

ػذم احتوبل اختالل دس حَصُ 

 ػالهت سٍاى

 : اعـالع سػبًی دس خلَف

آهَقي هْبـتْبي قًؽگي، آهَقي هْبـتْبي  -

 ففقًؽپفٍـي

ؼـ َِـت توبیل ففؼ ثِ ؼـیبفت آهَقٌْب ٍ ؼاـا ثـَؼى  -

هقيـبـّبي ؼـیـبفت آهـَقي ثِ وبـٌٌبن والهت ـٍاى 

 .اـخبؿ گفؼؼ

آیب ّش چٌذ ٍلت یه ثبس دس ثیذاسی یب دس خَاة ثِ هذت چٌذ دلیمِ دچبس حولِ تـٌح یب  -4

گبُ )غؾ هی ؿَد، ثیَْؽ ؿذُ ٍ دػت ٍ پب هی صًذ، صثبًؾ سا گبص هی گیشد یب اص دّبًؾ وف 

 خبسج هی ؿَد ٍ یب ثؼذ اص ثبصگـت ثِ حبلت ػبدی اص ٍلبیغ پیؾ آهذُ چیضی سا ثِ (غَى آلَؼ

 خبعش ًوی آٍسد؟

 اسخبع غیش فَسی ثِ پضؿه هشوض احتوبل اثتال ثِ كشع 5پبوع هثجت ثِ وَال 

غَؼاؽْبـي غـَؼ فـفؼ، ٍالـؽیي ٍ یب اعفافيبى ؼـ 

 هَـؼ  اثتال ثِ ثيوبـي ِفؿ

تـخیق  لجلی ثیوبسی كشع 

 تَػظ پضؿه هؼبلح
 ***ثجت دس پشًٍذُ ٍ پیگیشی

 هتَخِ كحجت دیگشاى ًوی ؿَد یب لبدس ًیؼت ثِ آى پبػخ دّذ:  دس كَست ؿٌَا ثَدى -5

لبدس ًیؼت وبسّبی ؿخلی خَد سا هبًٌذ غزا خَسدى، تَالت سفتي یب لجبع پَؿیذى سا  -6

 .اًدبم دّذ

 .ًوی تَاًذ ثِ عَس هٌبػت ٍ فؼبل ثب ّوؼبالى خَد استجبط ثشلشاس وٌذ -7

 . تَاًبیی یبد گیشی دس حذ ّوؼبالى خَد ًذاسد -8

ُ ای داسدوِ ثبػث ًبتَاًی رٌّی ؿذُ اػت -9 .      ثیوبسی ؿٌبختِ ؿذ

 9 تب6ؼـَِـت پبوع هثجت ثِ ّف یه اق وَاالت 

 (تـَوظ غـبًَاؼُ یب اففاؼ ّوفاُ)
 اسخبع غیش فَسی ثِ پضؿه هشوض احتوبل تـخیق هؼلَلیت رٌّی 



 

 

 

 

 : اذتالالت هصزف هَازجَاًاى 

 غزتالگزی اٍليِ زرگيزی تا هصزف عيگار، الىل ٍ هَاز

 ٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ىٍځيَي ثب ډَٞٳ ٕيڂبٍ، اڅپڄ ي ډًاى ٵَٝز ډىلَٞ ثٍ ٵَىي ٵَاَڈ ډيأيٍى سب

 اُ ډٚپالر ٕالډشي ٵَى ثٍ ىٕز آيٍىٌ ي ثُشَ ثٍ اي هيډبر اٍايٍ ىَيڈ،ؼـُ ث٨تفي  

  اٍايٍ ىَيڈ ثٍ ايه ډٮىب ٽٍثبقغ٤ـؼثٍ ٵَى  

o ٍٵشبٍَب ډظجز ٍا سًٚيٸ ٽىيڈ ي 

o ثَاي ٍٵشبٍَبي دَه٦َ ثٍ ٵَى آډًُٗ، سًٝيٍ ي اٍػب٫ اٍايٍ ٽىيڈ 

  اٍػب٫ ىَيڈغؽٝبت ٤ٝـؼ ١يبق ي ٱَثبڅڂَي سپميچيٵَى ٍا ثَاي . 

 . سپميڄ ځَىىّٝبضج٦ ثب غ٤ؼ ىفؼٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ىٍځيَي ثب ډَٞٳ ٕيڂبٍ، اڅپڄ ي ډًاى ثبيي ثب ٍ٭بيز كَيڈ هًٞٝي ي اُ ٥َيٸ 

 . ٕبڃ هبوًىاٌ ىٍ ُډبن سپميڄ دَيويٌ ٕالډز ثبيي اوؼبڇ دٌيَى18ٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ىٍځيَي ثب ډَٞٳ ٕيڂبٍ، اڅپڄ ي ډًاى ىٍ سمبڇ ا٭٢بي ثبالي 

٭اليٌ ثَ ايه ٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ىٍ ىيٍان ثبٍىاٍي ي َمـىيه اػَاي ٵَٝش٦چجبوٍ ٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ىٍ اٵَاىي ياػي ٭الئڈ ي وٚبوُُبي ډَسج٤ ثب ډَٞٳ ډًاى س٤ًٕ 

 .ٽبٍٽىبن سيڈ ٕالډز َمـًن ٽبٍٙىبٓ ډَاٹت ٕالډز هبوًاىٌ، ثًٍُُ، ډبډب ي ٽبٍىان ثُياٙز ىَبن ي ىويان ډَاٽِ ثُياٙشي، ىٍډبوي سًٝيٍ ډيڂَىى

ىٍ ًٍٝسي ٽٍ يپي اُ ا٭٢بي هبوًاىٌ ثٍ ډَٽِ ډَاػٮٍ ومًىٌ ي ډٚپڄ ډَٞٳ ٕيڂبٍ، اڅپڄ ي ډًاى ىٍ يپي ىيڂَ اُ ا٭٢بي هبوًاىٌ ٍا ثب ٽبٍٙىبٓ ډَاٹجز ٕالډز ىٍ 

-ډيبن ثڂٌاٍى، ىٍ آن ًٍٝر ٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ثَ إبٓ ځِاٍٗ ايڅيٍ سپميڄ ٙيٌ ي وشبيغ ٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ثٍ ًٍٝر ډٚپًٻ ي ثب ىٍع ډىج٬ َٙف كبڃ ىٍ دَيويٌ ٵَى ىٍع ډي

 . ځَىى

 ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ كّٖبٕيز وٖجز ثٍ ٕإاالر ىٍ دَٕ٘ يټ اثشيا ىٍثبٌٍ ډَٞٳ ٥ًڃ ٭مَ ىٍثبٌٍ 

 ًٕيڂبٍ ي ډلًٞالر سىجبٽ 



   ىاٍيَبي ياػي دشبوٖيڄ ًٕءډَٞٳ 

o  (... ىيٶىًٽٖيالر، سَاډبىيڃ، ٽيئيه ي)ىاٍيَبي اُديًئييي ډٖپه ي ١يإُبڃ 

o  ٍ(... ىيبُدبڇ، ٽچًوبُدبڇ، آڅذَاُيالڇ ي)ىاٍيَبي آٍاډجو٘ ي هًاثأي 

  اڅپڄ 

 . دَٕييٌ ډيًٚى

ډى٪ًٍ اُ ډَٞٳ ٥ًڃ ٭مَ ىاٍيَبي ياػي دشبوٖيڄ ًٕءډَٞٳ ډَٞٳ ايه ىاٍيَب ثيين سؼًيِ دِٙټ، ثٍ ٹٞي ىٕشيبثي ثٍ كبڅز َٕهًٙي ي يب ثب ډٺبىيَ 

ىٍ ًٍٝسي ٽٍ ډَُاػ٬ ََ يټ اُ ايه ىاٍيَبي ٍا ثٍ ىٕشًٍ دِٙټ ي ثب ىيُ ي ٥ًڃ ډير سؼًيِي . ي ٥ًڃ ډير ثي٘ اُ آن ؿٍ دِٙټ سؼًيِ ومًىٌ، ډيجبٙي

 .ډَٞٳ ډيپىي، ٱَثبڅڂَي اي ډىٶي هًاَي ثًى

 .َٝٳ و٪َ اُ دبٕن ډَاػ٬ ثٍ ايه دَُٕٚب، ثٮي اُ دَٕيين ٕإاڃ يټ، دَٕ٘ ىي ثٍ ًٍٝر ثبُدبٕن ىٍثبٌٍ ٕبيَ ډًاى اُ ډَاػ٬ ٕإاڃ ډيپىي

 .ٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ډَٞٳ ٕيڂبٍ، اڅپڄ ي ډًاى ثب دَٕ٘ اُ ډَٞٳ ٽچيٍ ډًاٍىي ٽٍ ٵَى ىٍ ٥ًڃ ٭مَ ډَٞٳ ومًىٌ ىٍ ٍٕ ډبٌ اهيَ هبسمٍ ډييبثي



 پفو٢ٍب٦ٝ مفثبٖٙفي ا٣ٙي٦ ؼـٕيفي ثب ّٝفه ويٖبـ، اْٙ٘ ٣ ٤ٝاؼ

 (: ....................... وٖجز ٭٢ً هبوًاىٌ ٍا ډٚوٜ ٽىيي) :    يپي اُ ا٭٢بي هبوًاىٌهًى ٵَى : ډىج٬ َٙف كبڃ

 ٥ًڃ ىٍ ډًاى ٕيڂبٍ، اڅپڄ ي ډَٞٳ اُ ٙمب سؼَثٍ ىٍثبٌٍ ٕإاڃ ؿىي ډيوًاَڈ ىٍ ايه ثو٘» (ثفاي ُٝفاخـ ثػ٤ا١يؽ)َٝؽ٦ٝ 

- ايه اٍُيبثي ثَاي سمبڇ ډَُاػٮبن ثٍ ٭ىًان ثوٚي اُ اٍُيبثي إشبوياٍى ي١ٮيز ٕالډشي اوؼبڇ ډي.ثذَٕڈ ځٌٙشٍ ډبٌ ٍٕ ي ٭مَ

 ًٍٝر ثٍ ډيشًان ٍا ډًاى ايه. ًٙى ي َيٳ آن ٙىبٕبيي ُيىٍٓ ډَٞٳ ايه ډًاى ثٍ ډى٪ًٍ ٽمټ ثٍ اٍسٺبي ٕالډشي اٵَاى إز

 ډًاى اُ ثَهي. (ٽبٍر دبٕن ٍا ثٍ ډَاػ٬ ثيَيي) .ٽَى ډَٞٳ ٹَٛ هًٍىن يب سٍِيٺي إشىٚبٹي، ډٚبډي، هًٍاٽي، سيهيىي،

 ډٞبكجٍ ايه ىٍ(. ٍيشبڅيه يب ١يىٍى ىاٍيَبي آٍاډجو٘، ىاٍيَبي ډظڄ )ثبٙي ٙيٌ سؼًيِ دِٙټ س٤ًٕ إز ډمپه ٵَُٕشٚيٌ

 دِٙټ، سؼًيِ اُ ٱيَ ىاليچي ثٍ ٍا ىاٍيَب ايه ٙمب اځَ اډّب، .وميپىيڈ طجز ډيپىيي ډَٞٳ دِٙټ سؼًيِ ډ٦بثٸ ٙمب ٽٍ ىاٍيَبيي

 ىٍ ٽٍ ا٥ال٭بسي ډييَيڈ ا٥ميىبن ٙمب ثٍ. ىَيي ا٥ال٫ ډب ثٍ څ٦ٶبً ډيپىيي، ډَٞٳ وٖوُٚيٌ ډيِان اُ ثيٚشَ ډٺبىيَ ي ىٵٮبر ثب يب

 دبٕوڂًيي ثبُ ي ٝبىٹبوٍ ثٍ ايه دَُٕٚب ىٍ اٍايٍ هيډبر ډًٍى ويبُ ثٍ ډب .ثًى هًاَي ډلَډبوٍ ٽبډالً ډييَيي، ډب ثٍ ډًٍى ايه

 «.ٽمټ ډيپىي، اډب ىٍ ًٍٝر ٭يڇ سمبيڄ ډيشًاويي ثٍ دَُٕٚب دبٕن ويَيي

 سبٽىًنىٍ ٥ًڃ ٭مَ هًى، ٽياڇ يټ اُ ډًاى ُيَ ٍا - 1پفوً 

 (فمظ هلشف غیشپضؿىی) ډَٞٳ ٽَىَبيي؟
 خیش ثلِ

 ث٦ توبیلفؽٛ 
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 ثلِ خیش
 ث٦ توبیلفؽٛ 

 پبوػ٤ٖيي

   (ٕيڂبٍ، ٹچيبن، وبٓ، ٱيٌَ) ا٤١اؿ ت٢جب٤ّ- اٙو

 

   

       (سَاډبىيڃ، ٽيئيه، ىيٶىًٽٖيالر، ٱيٌَ) ؼاـ٧٣بي ٝى٠ْ اُپي٤ئيؽي- ة

       (ىيبُدبڇ، آڅذَاُيالڇ، ٽچًوبُدبڇ، ٵىًثبٍثيشبڃ، ٱيٌَ) ؼاـ٧٣بي آـاٝجػً يب غ٤اثأ٣ـ- ج

       (آثؼً، َٙاة، ٭َََٷ، ٱيٌَ) اْٙ٘- ؼ

 خیش ثلِ (فمظ هلشف غیشپضؿىی)ډًاى ىيڂَ ؿ٦ًٍ؟ - 2پفوً 
 ث٦ توبیلفؽٛ 

 پبوػ٤ٖيي
   

       (سَيبٻ، ٙيٌَ، ًٕهشٍ، ََيييه، ٽَاٻ ََيئيه، ٱيٌَ)٤ٝاؼ اَىي١٤ي ميفٍب١٤١ي - اٙو

       (ٕيڂبٍي، ځَآ، ثىڀ، ٱيٌَ) ضٍيً- ة

       (ٙيٍٚ، اٽٖشبُي، اِٽٔ، ٍيشبڅيه، ٱيٌَ) ٝطف٨ّبي آٝيتبٝي٢ي- ج

       ...: ٍٝػُ ٢ّيؽ- وبيف- ؼ

 



 ّبـت پبوع مفثبٖٙفي ا٣ٙي٦ 

 وبست پبػخ 

 1پفوً 

 (ٕيڂبٍ، ٹچيبن، وبٓ، ٱيٌَ) ا٤١اؿ ت٢جب٤ّ- اٙو

 (سَاډبىيڃ، ٽيئيه، ىيٶىًٽٖيالر، ٱيٌَ) ؼاـ٧٣بي ٝى٠ْ اُپي٤ئيؽي- ة

 (ىيبُدبڇ، آڅذَاُيالڇ، ٽچًوبُدبڇ، ٵىًثبٍثيشبڃ، ٱيٌَ) ؼاـ٧٣بي آـاٝجػً يب غ٤اثأ٣ـ- ج

 (آثؼً، َٙاة، ٭َََٷ، ٱيٌَ) اْٙ٘- ؼ

 2پفوً 

 (سَيبٻ، ٙيٌَ، ًٕهشٍ، ََيييه، ٽَاٻ ََيئيه، ٱيٌَ)٤ٝاؼ اَىي١٤ي ميفٍب١٤١ي - اٙو

 (ٕيڂبٍي، ځَآ، ثىڀ، ٱيٌَ) ضٍيً- ة

 (ٙيٍٚ، اٽٖشبُي، اِٽٔ، ٍيشبڅيه، ٱيٌَ) ٝطف٨ّبي آٝيتبٝي٢ي- ج

 ...: ٍٝػُ ٢ّيؽ- وبيف- ؼ



 ؼوت٤ـاٙقٞ٘ اخفا

 َٝؽ٦ٝ

 ډٺيډٍ ٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ٍا ثَاي ډَاػ٬ ثوًاويي. 

 ثٍ ًٍٝر هبٛ ثَ وپبر ُيَ ىٍ ډٺيډٍ سأٽيي ٵَډبييي: 

o  دي٘ اُ َٙي٫ دَٕٚڂَي ثَاي هيډشڂيَويٌ س١ًيق ىَيي ٽٍ ىٍ ايه ثو٘ ډيوًاَيي دَُٕٚبي

 .ىٍثبٌٍ ډَٞٳ ٕيڂبٍ، اڅپڄ ي ډًاى ثذَٕيي

o  ثٍ هيډشڂيَويٌ يبىآيٍ ًٙيي ايه هيډز ثٍ ٭ىًان يټ ٵَآيىي إشبوياٍى ثَاي سمبڇ ډَاػٮبن اوؼبڇ

 .ډيًٚى

o ثَهي اُ ډًاى ٵَُٕشٚيٌ ډمپه إز س٤ًٕ دِٙټ سؼًيِ ٙيٌ »: ثَاي هيډشڂيَويٌ س١ًيق ىَيي

ىٍ ايه ډٞبكجٍ ىاٍيَبيي ٽٍ ٙمب . (ډظڄ ىاٍيَبي آٍاډجو٘، ىاٍيَبي ١يىٍى يب ٍيشبڅيه)ثبٙي 

 اُ  ٱيَ اډّب، اځَ ٙمب ايه ىاٍيَب ٍا ثٍ ىاليچي.وميپىيڈ ډَٞٳ ډيپىيي طجز سؼًيِ دِٙټډ٦بثٸ 

سؼًيِ دِٙټ، يب ثب ىٵٮبر ي ډٺبىيَ ثيٚشَ اُ ډيِان وٖوُٚيٌ ډَٞٳ ډيپىيي، څ٦ٶبً ثٍ ډب ا٥ال٫ 

 «.ىَيي

o ىٍ هًٞٛ كٶ٨ ٍاُىاٍي ا٥ميىبن ىَيي. 

o  ُثٍ هيډز ځيَويٌ س١ًيق ىَيي دبٕوڂًيي ثبُ ي ٝبىٹبوٍ ثٍ سيڈ ٕالډز ىٍ اٍايٍ هيډبر ډًٍى ويب

 .ٽمټ ډيپىي ََ ؿىي ډَاػٮُپىىيٌ ډيشًاوي ىٍ ًٍٝر ٭يڇ سمبيڄ ثٍ ايه دَُٕٚب دبٕن ويَي

 1پفوً 

  ٍَٕ٘ا ثَاي سمبڇ ځَيَُبي ډًاى ديٚجيىي ٙيٌ ًيڄ آن ثذَٕيي1د . 

 ډظبڅُبي 

 كشي ىٍ ىيٌٍ وًػًاوي ي ػًاوي؟»: ىٍ ًٍٝر دبٕن ډىٶي ثٍ سمبڇ ډًاى، ثيٚشَ ٽبيٗ ٽىيي» 

 دبٕن ډَاػ٬ ٍا ىٍ ډلڄ ديٚجيىي ٙيٌ ىٍع ومبييي. 

  ٍَٕ٘ا ثذَٕيي2ٕذٔ، د . 



 2پفوً 

  َٕ٘سپميڄ ٽىيي2ىٍ ًٍٝر دبٕن ډظجز، دبٕن ٍا ثَاي ٕبيَ ځَيَُبي ډًاى ديٚجيىي ٙيٌ ًيڄ د  . 

  َٕ٘كشي ىٍ ىيٌٍ وًػًاوي ي ػًاوي؟»:  ثيٚشَ ٽبيٗ ٽىيي2ىٍ ًٍٝر دبٕن ډىٶي ثٍ د» 

  ،ىٍ ًٍٝسي ٽٍ وبڇ هيبثبوي ډًاى ډًٍى ډَٞٳ ىٍ ډى٦ٺٍ ٙمب ثب ډظبڅُبي اٍايٍ ٙيٌ ىٍ ػييڃ ډشٶبير ثبٙي

ٙمب ډيشًاويي ثب َمبَىڂي ثب اىاٌٍ ديٚڂيَي ي ىٍډبن ًٕءډَٞٳ ډًاى، ىٵشَ ٕالډز ٍياوي، اػشمب٭ي ي 

 .ا٭شيبى ډظبڅُبي ډشىبٕت ثب ډى٦ٺٍ هًى ٍا ثٍ ػييڃ ا١بٵٍ ٵَډبييي

 3پفوً 

  ٍَٕ٘ا ثذَٕيي3، دَٕ٘ 2 ي 1ىٍ ًٍٝر دبٕن ډظجز ثٍ ََ يټ اُ ځَيَُبي ډًاى ىٍ د . 

 ىٍ ًٍٝر دبٕن ډظجز ثٍ ََ يټ اُ ډًاٍى، اُ ډَاػ٬ سٚپَ ومًىٌ، ثبُهًٍى اٍايٍ ىاىٌ ي اي ٍا ثَاي ٱَثبڃ-

 .ځَي سپميچي ثٍ ٽبٍٙىبٓ ٕالډز ٍيان ي ٍٵشبٍ اٍػب٫ ىَيي

 ىٍ ًٍٝر دبٕن ډىٶي ثٍ سمبڇ ډًاٍى، اُ ډَاػ٬ سٚپَ ومًىٌ ي ثبُهًٍى ډشىبٕت اٍايٍ ىَيي. 

ډًاى ويبُ ثٍ ُډبن ي ايؼبى  ي ٕيڂبٍ اڅپڄ، ډَٞٳ ثب ىٍځيَي ايڅيٍ ىٕشيبثي ثٍ دبٕوُب ٝليق ىٍ ٱَثبڅڂَي

ثَاي آٙىبيي ثب ډُبٍسُبي ډٚبيٌٍ . اٍسجب٣ ډإطَ ي ا٭شمبى ثيه ػمٮيز سلز دًٙ٘ ي ٽبٍٙىبٓ ډَاٹت ٕالډز ىاٍى

 . ډَاػٮٍ ٵَډبيييـا٢٧ٞبي غؽٝبت اغتالالت ّٝفه ٤ٝاؼ ٣يم٥ ّبـ٢ٌبن ٝفاٍت والٝت غب٤١اؼ٥دبيٍ ثٍ ٽشبثـٍ 

َيٳ ايڅيٍ ىٍ َٙي٫ ٱَثبڅڂَي ايڅيٍ ىٍځيَي ثب ډَٞٳ اڅپڄ، ٕيڂبٍ ي ډًاى ىٕشيبثي ثٍ دبٕوُبي ٝليق ي ىٹيٸ 

وجًىٌ، ثچپٍ اوشٺبڃ ايه ديبڇ ثٍ ډَاػٮبن إز ٽٍ ډَٞٳ ډًاى ديبډيَبي ډىٶي ػيي ثَ ٕالډز آوُب ىاٙشٍ ي و٪بڇ 

 . ډَاٹجز َبي ثُياٙشي وٖجز ثٍ آن كّٖبٓ ثًىٌ ي آډبىځي ىاٍى ىٍ ايه اٍسجب٣ ثٍ ايٚبن ٽمټ ومبيي
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 اٍؽاٝبت تٍػيُ اضتٞبٙي ١تيد٦ اـقيبثي اـقيبثي

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

آيب ١ٍب٨٨١بي ٣ فالئٜ ٝغفش ٢٢ّؽ٥ ا٣ـلا١ى٨بي ٝفتجظ ثب ٤ٝاؼ ٣خ٤ؼ  -10

 ؼاـؼ؟

  ٍآيب ٵَى ىٍ كيه يب ډير ٽًسبَي دٔ اُ ډَٞٳ ډًاى يب ى

٭َٟ ؿىييه ٕب٭ز سب ؿىي ٍيُ ثٮي اُ ٹ٬٦ ډَٞٳ ډًاى 

 ىؿبٍ يپي يب ثيٚشَ اُ كبالر ُيَ ٙيٌ إز؟ 

o ٽبَ٘ ٦ٕق ًَٙيبٍي يب اٱمبء 

o  اهشالڃ ػُشيبثي ثٍ ًٍٝر وبآځبَي اُ ُډبن، ډپبن

 (َٕٕبڇ يب ىڅيَيًڇ)يب اٙوبٛ 

o سٚىغ 

o ٹٞي ػيي إٓيت ثٍ هًى يب هًىٽٚي 

o دَهبٙڂَي يب ٹٞي إٓيت ثٍ ىيڂَان 

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

 ٧ىتيؽ؟

 

 

 3ىٍ ًٍٝر دبٕن ډظجز ثٍ ٕإاڃ 

ځَيَُبي /ثَاي ََ يټ اُ ډًاى

 ىاٍيَب/ډًاى

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

 ثفاي مفثبٖٙفي تْٞيٚي

  2دبٕن ډظجز ثٍ ٕإاڃ 
ا٣ـلا١ه اغتالالت اَٙبءٌؽ٥ ؼـ 

 اثف ٤ٝاؼ
  ث٦ پكٌِ ٝفّك**اـخبؿ ى٤ـي

 3دبٕن ډظجز ثٍ ًٕاڃ 
تٍػيُ  ٍجٚي اغتالٗ ّٝفه 

 ٤ٝاؼ تطت ؼـٝبٟ 
 ***ثجت ؼـ پف١٣ؽ٥ ٣ پيٖيفي

 سمبڇ ثَاي 3 ٕإاڃ ثٍ ډىٶي دبٕن

 ىاٍيَب/ډًاى ځَيَُبي/ډًاى
 فؽٛ اضتٞبٗ اغتالٗ ّٝفه ٤ٝاؼ

 : اعالففوب١ي ؼـ غ٤َّ

 آډًُٗ ډُبٍسُبي ٵَُويدَيٍي -

ىٍ ًٍٝر سمبيڄ ٵَى ثٍ ىٍيبٵز آډًُُٙب ي ىاٍا  -

ثًىن ډٮيبٍَبي ىٍيبٵز آډًُٗ ثٍ ٽبٍٙىبٓ 

 .ٕالډز ٍيان ي ٍٵشبٍ اٍػب٫ ځَىى
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ي ٹٞي ػيي  (ىڅيَيًڇ)اهشالالر اڅٺبءٙيٌ س٤ًٕ ډًاى ٙبډڄ ډٖمًډيز ثب ډًاى ډلَيډيز اُ ډًاى ي ايٍّاوُٖبي ٍياوذِٙپي اڅٺبءٙيٌ س٤ًٕ ډًاى و٪يَ َٕٕبڇ : ٤ٝاـؼ اـخبؿ ى٤ـي **

 .إٓيت ثٍ هًى يب ىيڂَان ويبُ ثٍ اٍػب٫ ٵًٍي ىاٍوي

ديڂيَي ثيمبٍان ډجشال ثٍ اهشالالر ٍياوذِٙپي ٽٍ هبٍع اُ و٪بڇ ډَاٹجشُبي ثُياٙشي  ايڅيٍ هيډبر ىٍيبٵز ډيپىىي، ٵٺ٤ ثٍ ًٍٝر ََ ٍٕ ډبٌ يټ ثبٍ ي ػُز ا٥ميىبن اُ اىاډٍ ىٍيبٵز *** 

 .ىٍ ًٍٝر ډًاػٍُ ثب ٭يڇ ديڂيَي ىٍډبن س٤ًٕ ثيمبٍ الُڇ إز ٽٍ ثٍ دِٙټ و٪بڇ ډَاٹجشُبي ثُياٙشي ايڅيٍ اٍػب٫ ًٙوي. هيډبر ډيجبٙي
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 :ٕالډز اػشمب٭ي 
 ( ػبلگی18-29)گشٍُ ػٌی  خَاًبى - غیش پضؿه

 الؽاهبت هٍىل اضتوبلي ًتيدِ اـقیبثي اـقیبثي

 *: اق قًبى هتأّل وَال ٌَؼ 

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

 :آیب تبوٌَى ّوىف ٌوب. یب وته وبـي هي ٌَؼ

                                                                     ّير ٍلت   ثِ ًؽـت    گبّي   اغلت   ّويٍِ

                                   ٌوب ـا وته قؼُ اوت                                .1

                                   ثِ ٌوب تَّيي وفؼُ اوت                            .2

                                   ٌوب ـا ثِ آويت تْؽیؽ وفؼُ اوت                 .3

                                 .   وف ٌوب ففیبؼ قؼُ اوت                           .4

 

  10اهتيبق ثبالتف اق 

 

 

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

 .گفؼؼ

  ًِ ثِ ففؼ اعويٌبى ؼّيؽ وِ لفثبًي ّوىف آقاـي اوت

 هىئَل ـظ ؼاؼى آى

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

 ثِ وبسؿٌبع ػالهت سٍاى  اسخبعَِـت پبوع هثجت 

 ؼاؼُ ٌَؼ

  ؼـ َِـت ثفغَـؼ ثب هَاـؼي اق لجيل غًَفیكي

غيفلبثل وٌتفل، ؼـ ـفتگي اضتوبلي یه هفّل ٍ 

یب ٌىىتگي اضتوبلي یه اوتػَاى، فؽم 

ٌَّيبـي ٍ فالئن ضيبتي غيفعجيقي، لجل اـخبؿ 

ثِ وبـٌٌبن والهت ـٍاى، خْت غفثبلگفي 

 اسخبع فَسی تلويلي ٍ یب هؽاغالت ـٍاًٌٍبغتي،

 . َِـت گيفؼثِ پضؿه

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

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

 فَت/ خؽایي/  عالق پبوع هثجت

 

 

  اق هفاخـ وَال ٌَؼ وِ آیب هبیل ثِ ؼـیبفت

 غؽهت ّىت؟ 

اسخبع ثِ وبسؿٌبع ؼـ َِـت وىت اخبقُ 

 ػالهت سٍاى

 : اق هفاخقيي وفپفوت غبًَاـ وَال ٌَؼ 

 آیب ٌبغل اوت؟ 

 اسخبع ثِ وبسؿٌبع ػالهت سٍاى  **ثيىبـي پبوع هٌفي

 

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

 ففؼ ؼاـاي هقلَليت خىوي ،ـٍاًي*** 

 َففؼ هجتال ثِ ثيوبـي غب**** 

 ففؼ هجتال ثِ  افتيبؼ***** 

  ففؼ قًؽاًي 

 فمف****** 

پبوع هثجت ثِ یىي 

 اق هٍىالت هؿوَـ

 

 اسخبع ثِ وبسؿٌبع ػالهت سٍاى  غبًَاؼُ آويت پؿیف
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 :ّوؼشآصاسی (خـًَت خبًگی)تَضیحبت هشثَط ثِ غشثبلگشی  *

ثٌبثشایي حذالل اهتیبص ایي هدوَػِ . "(5)ٍ ّويٍِ  (4)اغلت  (3)گبّي  (2)ثٌؽـت  (1)ّير ٍلت " اهتیبص هی گیشد 5 تب 1دس ػَاالت غشثبلگشی ّوؼش آصاسی ّش آیتن اص 

 . ثِ ػٌَاى هثجت تلمی هی ؿَد10اهتیبص ثبال تش اص .  هی ثبؿذ20 ٍ حذاوثش آى 4ػَاالت 

توبم اففاؼي وِ ؼـ عَل ّفتِ فجل اق غفثبلگفي، ضؽالل یه وبفت وبـ وفؼُ ٍ یب ثٌب ثِ ؼالیلي اق لجيل هفغّي ثِ عَـ هَلت وبـ ـا تفن وفؼُ ثبٌٌؽ، ٌبغل هطىَة  :ؿبغل **

 . هيًٍَؽ

 . ٌبغالى ثِ عَـ فوؽُ ٌبهل ؼٍ گفٍُ هكؼ ٍ ضمَق ثگيفاى ٍ غَؼ اٌتغبالى هيجبٌٌؽ

 : ـٍق پيً اق غفثبلگفي ضؽالل یه وبفت وبـ ًىفؼّبًؽ ٍ ؼاـاي ٌغلي ًيك ًجَؼُ اًؽ ؼـ َِـت ؼاٌتي ؼٍ ٌفط ؾیل ثيىبـ هطىَة هي ًٌَؽ7 اففاؼي وِ :ثیـىبس

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

 .اًدبم ؼاؼُ ثبٌٌؽ... اوتػؽاهي ٍ

 : ـٍق آیٌؽُ آهبؼگي ٌفٍؿ وبـ ـا ؼاٌتِ ثبٌٌؽ، ّوسٌيي اففاؼ ؾیل ثيىبـ هطىَة ٌؽُ اًؽ7 ـٍق گؿٌتِ ٍ 7آهبؼُ ثِ وبـ ثبٌٌؽ، یقٌي عي یه ؼٍـُ ؼٍ ّفتِ اي ٌبهل - 2

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

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

 .هيؽّؽ، پيًَؽ ـووي ٌغلي ًؽاـؼ ٍلي ؼـ اًتؾبـ ثبقگٍت ثِ ٌغل غَؼ ثِ وف هيجفؼ

ِ داس ّؼتٌذ ٍ فبلذ هؼیبسّبی روش ؿذُ ثشای ثیىبسی هی ثبؿٌذ، ثیىبس هحؼَة ًوی ؿًَذ  وؼبًی وِ هحلل، داًـدَ، ػشثبص ٍ خبً

ؼاـًؽ، ؼاـاي ؼـآهؽ ثؽٍى وبـ .... وىبًي وِ ؼـآهؽّـبي هىتوـفي هبًٌؽ ضمَق ثـبقًٍىتگي، ضمَق ٍؽيفِ، ؼـآهؽ اهالن ٍ هىتغالت، وَؼ وْبم ٍ : داسای دسآهذ ثذٍى وبس

 .هطىَة هي ًٌَؽ

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

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

 .لفیت ثِ یميي ثِ هؽت ثيً اق ًٌ هبُ اق آًسِ اوتبًؽاـؼ وي آًْبوت اًطفاف ؼاٌتِ ٍ ثِ ّويي ؼليل ثفاي آًبى ؼـ قًؽگي ـٍقهفُ هٍىالتي ـا ثَخَؼ هي آٍـؼ

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

.  اق خولِ ایي ثيوبـي ّب ّىتٌؽ ٍ ًبـوبیي هكهي وليِ  تبالووي ،، ؼیبليك، ّوَفيليMS یوبـي ّبیي ًؾيفة. ٍ ضفٍـت ؼاـؼ ایي ثيوبـاى ثِ عَـ هىتوف تطت ؼـهبى لفاـ ؼاٌتِ ثبٌٌؽ
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 هٌظَس اص . پیذا هی وٌٌذ ، هحشن یب الىلػجبست اص تؼلك یب توبیل غیش عجیؼی ٍ هذاٍهی اػت وِ ثشخی اص افشاد ًؼجت ثِ ثؼضی اص هَاد هخذس: اػتیبد*****

ػت وِ ثِ ضشس خَد هلشف وٌٌذُ ثب دیگشاى هی ثبؿذ  یب هَاد ااػتیبد اػتفبدُ غیش عجی ٍ هىشس داسٍ

دس ایٌدب هٌظَس اص فمش هَاسدی اػت وِ خبًَادُ تحت پَؿؾ ػبصهبًْبی حوبیتی اص لجیل ػبصهبى ثْضیؼتی، وویتِ اهذاد، ًْبدّبی : تؼشیف فمش******

 .هی ثبؿٌذ.... خیشیِ ٍ 
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 (ٍيضُ غيز پشؽه)عال 29 تا 18هزالثت ّای رزُ عٌی 

 :هصزف زذاًيات ٍ هَاجِْ تا زٍز آى                                

 السام طثمِ تٌسی ًؾاًِ ّا ارسياتی

 :و٤اٗ ٢ّيؽ

آيب ٵَى ٕيڂبٍ، ٹچيبن، ديخ يب  ډًاى ىهبوي ىهبوي ثيين ىيى ٙبډڄ ډًاى - 

 ىهبوي ػًييوي  ډَٞٳ ډي ٽىي؟

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

 ّٝفه ؼغب١يبت ٝي ٢٢ّؽ؟

 .ٵَى ٕيڂبٍ، ٹچيبن، ديخ ي يب ٕبيَ ډًاى ىهبوي ډَٞٳ  ډي ٽىي

ٵَى ىٍ ډٮَٟ ه٦َ اثشال ثٍ ثيمبٍي َبي 

 .وبٙي اُ ډَٞٳ ٹَاٍ ىاٍى

 

  آډًُٗ ىٍ ډًٍى ډ٢َار إشٮمبڃ ىهبويبر ي ډًاػٍُ ثب ىيى ډًاى

 ىهبوي

 سًٝيٍ ي ايؼبى اوڂيٌِ ثَاي سَٻ ىهبويبر 

 اٍايٍ آډًُٗ َبي ډوشَٞ ثَاي سَٻ ىهبويبر 

 اٍػب٫ ثٍ دِٙټ ثَاي سَٻ ىهبويبر 

ٵَى ىٍ ډٮَٟ ىيى ٕيڂبٍ،  ٹچيبن، ؿذٸ، ديخ ي ٕبيَ ډًاى ىهبوي ىٍ -  

 .ډىِڃ ي يب اډبٽه ٭مًډي ٹَاٍ ىاٍى يڅي ىهبويبر ډَٞٳ ومي ٽىي

 

ٵَى ىٍ ډٮَٟ ه٦َ َٙي٫ ډَٞٳ 

ىهبويبر ي ه٦َ اثشال ثٍ ثيمبٍي َبي 

وبٙي اُ ډًاػٍُ ثب ىيى ىهبويبر ٹَاٍ 

 ىاٍى

 

 

  آډًُٗ ىٍ ډًٍى ډ٢َار إشٮمبڃ ىهبويبر 

  آډًُٗ ىٍ ډًٍى ُيبن َبي وبٙي اُ ډًاػٍُ ثب ىيى ډًاى ىهبوي 

  ًٍآډًُٗ ثٍ ٹَاٍ وڂَٵشه ىٍ ډٮَٟ ىيى ىهبويبر ٕبيَيه ي ك٢

 ىٍ اډبٽه ٭مًډي ٭بٍي اُ ىهبويبر

  ٍآډًُٗ ډُبٍسُبي ٵَىي ىٍ ػُز اډشىب٫ اُ دٌيَٗ سٮبٍٳ ٕيڂب

 يب ٹچيبن س٤ًٕ َمٖبالن

 

 دبٕن َمٍ ًٕاالر ډىٶي إز

 

  آډًُٗ ىٍ ډًٍى ډ٢َار إشٮمبڃ ىهبويبر ي ډًاػٍُ ثب ىيى ډًاى

 ىهبوي ػُز ديٚڂيَي اُ إشٮمبڃ ىهبويبر

 سًٝيٍ ثٍ ك٢ًٍ ىٍ اډبٽه ٭مًډي ٭بٍي اُ ىهبويبر 

 

 

 راٌّواّا ٍ تَ صيِ ّا
 

 (اعتٌؾاق زٍز زعت زٍم ٍ تواط تا زٍز زعت عَم)ػَارض ًاؽی اس هصزف زذاًيات ٍ هَاجِْ تا زٍز هحيطی 
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 15 – 20)ٵبٝچٍ ُډبوي وٖجشبً ٥ًالوي .  ډي ثبٙي…ٽبسبٍاٽز ، ١بيٮبر ٙىًايي ي ٵٖبى ىوياوُب ي ٕپشٍ ډٲِي، ىيبثز،  ٭َيٹي ، –ثيمبٍيُبي ٹچجي  اُ ػمچٍ ٥َٕبوُب ه٦َوبٻ ثيمبٍيُبيثٖيبٍي اُ إشٮمبڃ ىهبويبر ٭بډڄ ثَيُ يب سٚييي 

 ډيچيًن وٶَ ىٍ ٕبڃ ػبن هًى ٍا ثَ اطَ اثشال ثٍ ثيمبٍيُبي وبٙي اُ ډَٞٳ 6ىٍ كبڃ كب١َ  .ثيه َٙي٫ ډَٞٳ ٕيڂبٍ ي اثشال ثٍ ثيمبٍيُبي ډٌٽًٍ ډًػت ٽبَ٘ كٖبٕيز اٵَاى وٖجز ثٍ ه٦َار ايه ډبىٌ ډُچټ ٙيٌ إز (ٕبڃ

وُبيشب ويمي اُ .  ډَٿ ىٍ ػُبن إز10 وٶَ ثٍ ٭چز إشٮمبڃ ىهبويبر ډي ډيَى ٽٍ ډٖئًڃ يټ ډَٿ اُ ََ 1 طبويٍ 6سٺَيجب ََ .  َِاٍ وٶَ آن ثيڅيڄ ډًاػٍُ ثب ىيى ىٕز ىيڇ يب ىيى ډلي٦ي آن ډي ثبٙي600 ٽٍ ىهبويبر اُ ىٕز ډي ىَىي

اځَ اڅڂًي ډًػًى إشٮمبڃ ىهبويبر ثب ٍيوي ػبٍي اىاډٍ يبثي كييى يټ ډيچيبٍى وٶَ ىٍ ٹَن ثيٖز ي يپڈ ػبن هًى ٍا ا ُىٕز  ٵٮچي ډًاى ىهبوي ثٍ ٭چز اثشال ثٍ يټ ثيمبٍي ډَسج٤ ثب إشٮمبڃ ىهبويبر هًاَىي ډَى نډَٞٳ ٽىىيځب

اطَار إشىٚبٷ سلميچي ىيى ٕيڂبٍ ويِ ٽمشَ اُ ٭ًاٍٟ وبٙي اُ إشٮمبڃ ىهبويبر ومي ثبٙي، ثب سًػٍ ثٍ ځِاٍٗ ٕبُډبن ػُبوي ثُياٙز ىيى ډلي٦ي ٕيڂبٍ  .ايه ډَځُب ىٍ ٽًٍَٚبي ىٍ كبڃ سًٕٮٍ اسٶبٷ ډي اٵشي% 80 ٽٍ هًاَىي ىاى

ٹَاٍ وڂَٵشه ىٍ ، ثىبثَايه ٍاٌ ډلبٵ٪ز. اُ وٺ٦ٍ و٪َ ٕالډز َيؾ إٓشبوٍ ډؼبُي وياٍى، ؿَا ٽٍ وٍ ىٕشڂبَُبي سًُيٍ ي وٍ سمُيي ػيإبُي ډپبوُبي إشٮمبڃ ىهبويبر َيـپياڇ ث٦ًٍ ٽبډڄ ًَايي دبٻ ي ٭بٍي اُ آاليىيٌ ٍا ٵَاَڈ ومي آيٍوي

 ىٍٝي ويپًسيه سىجبٽًي ىيى ٙيٌ ثٍ ىيًاٍ، ٦ًٕف، يٕبيڄ وَڇ ىٍين هبوٍ ډبوىي ٵَٗ ي 90وٚبن ىاىٌ ٙيٌ ٽٍ كييى  اهيَ اُ ًٕي ىيڂَ ٥جٸ سلٺيٺبر. ډي ثبٙيي ىهبويبر اُ ٥َيٸ ايؼبى اډبٽه ٭بٍي اُ ىهبويبر ډٮَٟ ىيى ٕيڂبٍ 

ثب . اٵَاى ډي وٚيىي، سلز ٭ىًان ىيى ىٕز ًٕڇ ٙىبهشٍ ٙيٌ إز   ًٍار ٕمي وبٙي اُ ډَٞٳ ىهبويبر ٽٍ ٍيي ٹٖمز َبي ډوشچٴ ډىِڃ، هًىٍي، دًٕز، ډًي ي څجبٓ. ثبڅ٘ ي ډجچمبن ي ويِ څجبٓ ي ډً ي دًٕز اٵَاى ډي ؿٖجي

كشي  . سًػٍ ثٍ ايىپٍ ٽًىٽبن ُډبن ثيٚشَي ٍا ىٍ ډىِڃ ٕذَي ډي ٽىىي ي ثب ٦ًٕف كبيي ًٍار ىيى  ډًاى ىهبوي ىٍ سمبٓ َٖشىي، اډپبن ډجشال ٙين ثٍ ثيمبٍي ي ډٖمًډيز َبي وبٙي اُ ډًاػٍُ ثب ىيى ىهبويبر ىٍ آوُب ثيٚشَ إز

 . ىهبويبر ډي سًاوي ثب ډٖمًډيز ىٍ ٕيٖشڈ ٭ٞجي ٽًىٽبن ىٍ آوُب ډٚپالر ٙىبهشي ايؼبى ومبيي   ٦ًٕف ٽڈ ًٍار

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

 ايه ىٍ. ثًٚى ىهبوي ډًاى ىيى ثب ډًاػٍُ اُ ومًىن اػشىبة ثٍ سًٝيٍ اٵَاى، ٕالډز اُ كٶب٩ز ثَاي ىاٍى ١َيٍر( ًٕڇ ىٕز ىيى )ىهبويبر ډَٞٳ اُ كبٝڄ ثٺبيبي ثب سمبٓ ي ىهبوي ډًاى ىيى ثب ډًاػٍُ ًٕء سجٮبر ثٍ سًػٍ ثب

 ٵَى اهشيبٍ ىٍ ډًاػٍُ ه٦َار ډًٍى ىٍ الُڇ ا٥ال٭بر ثبيٖز ډي اوي، ومًىٌ ٭مًډي اډبٽه يب ي ٽبٍ ډلڄ ډىِڃ، ىٍ ىهبوي ډًاى ډَٞٳ اُ كبٝڄ ىيى ډًاػٍُ ډٮَٟ ىٍ ځَٵشه ٹَاٍ ثٍ ا٭الڇ ايڅيٍ ا٥ال٭بر سپميڄ ىٍ ٽٍ اٵَاىي هًٞٛ

. ىَي اوؼبڇ ىهبوي ډًاى ىيى ثب ډًاػٍُ اُ هًى هبوًاىٌ ي هًى ډلبٵ٪ز ثَاي ٍا الُڇ اٹياډبر ىهبوي ډًاى ٽىىيٌ ډَٞٳ ٱيَ ٵَى ٽٍ ولًي ثٍ ثًٚى ىهبوي ىيى كبيي َبي ډلي٤ اُ ىيٍي ثٍ سًٝيٍ ي ځَٵشٍ ٹَاٍ

ډٚبيٌٍ ي ىاٍيىٍډبوي ډي سًاوي ډيِان ډًٵٺيز . ثٖيبٍي اُ ډَٞٳ ٽىىيځبن ىهبويبر ٽٍ سب كييىي اُ ه٦َار إشٮمبڃ ىهبويبر آځبَىي ډبيڄ ثٍ سَٻ آن َٖشىي ي ډمپه إز سالٗ َبي وبډًٵٺي ويِ ثَاي سَٻ ىهبويبر اوؼبڇ ىاىٌ ثبٙىي

ىٍ ثُشَيه ٍيٗ ثبيي اثشيا ثٍ آن ٵپَ ٽَى؛ سٞميڈ ځَٵز ؛ اٍاىٌ ٍا سٺًيز ومًى؛ ١ٍََبي . اثشيا ثبيي هًإز ، سب ثٮي سًاوٖز . سَٻ ٕيڂبٍ ويبُ ثٍ ُډبن ىاٍى. سَٻ ٍا ىٍ ٕيڂبٍي  َبيي ٽٍ اٹياڇ ثٍ سَٻ ډي ٽىىي سب ىي ثَاثَ اٵِاي٘ ىَي

ٕيڂبٍ ي ٵًايي سَٻ ٕيڂبٍ ٍا ىاوٖز ؛ يټ ٍيُ ٍا ثَاي سَٻ ٕيڂبٍ اوشوبة ٽَى؛ ولًٌ ٕيڂبٍ ٽٚيين ٍا سٲييَ ىاى؛ ي اُ سًٝيٍ َبي ثُياٙشي ،  

 .  سًٝيٍ َبي ٍٵشبٍي ٙبډڄ سىٶٔ ٭ميٸ ، سبهيَ ، وًٙيين آة ي اولَاٳ ٵپَ ي يبىآيٍي ، ځٶشه ثٍ ىيڂَي ، دبىاٗ ىاىن ي اډشىب٫ اُ دٌيَٗ سٮبٍٳ ٕيڂبٍ ډي ثبٙي. ٍيان ىٍډبوي ي ػبيڂِيه ويپًسيىي إشٶبىٌ ٽَى

: زذاًيات هصزف تِ ًَجَاًاى ٍ جَاًاى توايل ػلل

: إز آډيٌ ُيَ ىٍ ىهبويبر ډَٞٳ ثٍ اٵَاى ځَاي٘ اٝچي ٭چز ٍٕ

  ٽبٍ ډلي٤ ي هبوٍ ىٍ ىيڂَان س٤ًٕ ىهبويبر  إشٮمبڃ-ثُياٙشي ،  ًٕاى ٵٺَ ىهبوي ،  ډًاى ٽىىيٌ سًڅيي َبي َٙٽز ثبُاٍيبثي ي سجچيٲبسي ٵٮبڅيشُبي- 

 جَاًاى هؾاروت جلة تز تاويس تا زذاًيات هصزف اس پيؾگيزی ّای راُ

: اُ ٭جبٍسىي ىهبويبر إشٮمبڃ اُ ديٚڂيَي َبي ٍاٌ ثُشَيه ٽچي ث٦ًٍ

 ىهبويبر ډ٢َار ي ه٦َار اُ ػبډٮٍ ٽَىن آځبٌ – 1

 آډًُٙي ي يٍُٙي ٵََىڂي، َبي ٵٮبڅيز ډبوىي ه٦َ ډٮَٟ ىٍ اٵَاى ػبيڂِيه َبي ٵٮبڅيز سٺًيز – 2

 ...( ي ٕيڂبٍ ډَٞٳ ثَاثَ ىٍ ډٺبيډز ي إشَٓ ثب ډٺبثچٍ ډٚپڄ، كڄ ډُبٍر ډبوىي )اٵَاى ىٍ ُويځي َبي ډُبٍر اٵِاي٘ – 3
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 ثبيي اٹياډبر ايه ٽٍ ٽَى ديٚڂيَي ىهبويبر إشٮمبڃ ثٍ اٵَاى اثشالي اُ ډوشچٴ َبي ٙيًٌ ثٍ ثبيي ي ځٌاٙز سبطيَ ٭ًاډڄ ايه سمبڇ ثَ ٍيٗ يټ ځَٵشه ٽبٍ ثٍ ثب ٵٺ٤ سًان ومي څٌا ثبٙىي، ډي ډشٮيى ٕيڂبٍ ډَٞٳ ډٖجت ٭ًاډڄ ٽٍ آوؼب اُ

. ًٙى ٙبډڄ ٍا ډَىڇ ډوشچٴ َبي ځَيٌ سمبڇ

. ىاٍى ١َيٍر ... ي اوش٪بډي ډبډًٍان َب، ٍيُوبډٍ سچًيِيًن، ي ٍاىيً ٽبٍهبوؼبر، َب، ىاوٚڂبٌ َب، َٕثبُهبوٍ ډٖبػي، ډيآٍ، َب، هبوًاىٌ ډبوىي ػبډٮٍ ي ډَىډي ډوشچٴ ياكيَبي ډيبن َمپبٍي ديٚڂيَي، اډَ ىٍ ډًٵٺيز ثَاي ثىبثَايه

 اُ ديٚڂيَي َبي ٍيٗ سًاوي ډي آځبٌ، ي دٌيَ ډٖئًڅيز وًػًان يب ػًان يټ. ثبٙىي ىاٙشٍ ډٚبٍٽز آن ىٍ ثبيي ػبډٮٍ اٵَاى َمٍ ثچپٍ ويٖز، ثُياٙشي ډشوٜٞ سيڈ يټ يب ٵَى يټ ٭ُيٌ ثٍ ٵٺ٤ ٕيڂبٍ، ډَٞٳ اُ ديٚڂيَي ډٖئًڅيز

 ًٙوي آٙىب اٙبن هبوًاىٌ ي هًى ٍياوي ي ػٖمي ٕالډز ثَ ٕيڂبٍ وبډ٦چًة سبطيَ وًػًاوبن ي ػًاوبن ثب َمٍ اځَ. ىَي اوشٺبڃ ػبډٮٍ اٵَاى ثٍ ٕبيَ ي ځَٵشٍ ٵَا ىٹز ثٍ ٍا ىهبويبر ډَٞٳ ډ٢َار ي ه٦َار ثب ډٺبثچٍ ي ىهبويبر ډَٞٳ

 ډًٍى ىٍ ٍا هًى َبي ىاوٖشٍ وًػًان، يټ اځَ ايه ثَ ٭اليٌ. ثِوىي ىٕز ٽبٍ ايه ثٍ إز ډمپه ٽمشَ ًٙوي، آځبٌ ٙبن ا٥َاٵيبن ي ىيٕشبن ثب ٙبن ٍياث٤ ي اٙبن ؿٌَُ ُيجبيي ي ٙبىاثي ي ٥َاير ثَ ٕيڂبٍ وبډ٦چًة سبطيَ اُ ويِ ي

. ثًى هًاَي ىيڂَي ىَىيٌ آډًُٗ ََ اُ ډًطَسَ ثٖيبٍ ٽىي، ډىشٺڄ َمٖبالو٘ ثٍ ٕيڂبٍ ډَٞٳ اُ ديٚڂيَي
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 راٌّواّا ٍ تَصيِ ّا
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 تغذيِ ٍفؼاليت تسًی

 

 هساذالت آهَسؽی تزای اصالح تغذيِ 

 راٌّوای تغذيِ جَاى هثتال تِ الغزی
  پىت٦، ٕفؼ٣، ى٢ؽً، ٙج٢يبت ٝث٘ ٌيف، ٝبوت پ٢يف، ٍِّ ٣  ډيبن ي٭يٌ ٱىي اُ دَيسئيه ي اوَّي ډبوىي سوڈ ډَٯ آة دِ ٕٶز، وبن، هَډب، ډيًٌ َبي سبٌُ، هٚټ ي دوشٍ، اوًا٫ ډٲَِب ډظڄ ثبىاڇ، 3ډَٞٳ كياٹڄ

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

  ؛...إشٶبىٌ اُ اوًا٫ ٥ٮڈ ىَىيٌ َب ډظڄ اىييٍ، ؿبٙىي، آثچيمً ي 

   ډَٞٳ ٍيٱه َبي ډبي٬ وجبسي ډظڄ ٍيٱه ُيشًن َمَاٌ ٕبالى، ٕجِي ي ٱٌا؛ 

 إشٶبىٌ ثيٚشَ اُ ځَيٌ وبن ي ٱالر ډظڄ اوًا٫ ثَوغ ي ډبٽبٍيوي ي ٕيت ُډيىي اُ ځَيٌ ٕجِيؼبر ثٍ َمَاٌ ډًاى دَيسئيىي؛ 

  سًػٍ ثيٚشَ ثٍ ي٭يٌ ٝجلبوٍ ي إشٶبىٌ اُ ډًاى ډٺًي ي ډٲٌي ډظڄ ځَىي ي دىيَ ىٍ ٝجلبوٍ؛ 

  إشٶبىٌ اُ ػًاوٍ ٱالر ي كجًثبر ثٍ ٕبالى ي آٗ ي ًٕح؛ 

 ؛  ...إشٶبىٌ اُ اوًا٫ كجًثبر ىٍ هًٍٗ، آٗ، هًٍاٻ ي 

  ىٍ ثَوبډٍ ٱٌايي ٍيُاوٍ؛  (وبن ي ٱالر)ي  (ډيًٌ ي ٕجِيؼبر)، (ٙيَ ي څجىيبر)، (ځًٙز ي كجًثبر ي سوڈ ډَٯ ي ډٲَِب)إشٶبىٌ اُ ؿُبٍ ځَيٌ ٱٌايي 

 10 ىٍ 10 ٹ٦ٮٍ وبن څًاٗ يب يټ ٹ٦ٮٍ وبن ٕىڂټ يب يټ ٹ٦ٮٍ وبن ثَثَي ثٍ اوياٌُ سٺَيجي ََ ٹ٦ٮٍ 4 ُٕڈ ډَٞٳ ًٙى ي ََ ُٕڈ ثَاثَ إز ثب 6-11ثبيي ٍيُاوٍ ثٍ ډيِان : ٕف٥٣ مالت ٣ ٤ٝاؼ ١ٍبوت٦ اي 

 .يب وٞٴ څيًان ډبٽبٍيوي دوشٍ (ځىيڇ، ػً ي ًٍر)يب وٞٴ څيًان ثَوغ دوشٍ يب وٞٴ څيًان ٱالر دوشٍ  (ٽٴ ىٕز ثيين اوڂٚشبن)ٕبوشي ډشَ 

 ُٕڈ ىٍ ٍيُ هًٍىٌ ًٙى ي ََ ُٕڈ ثَاثَ إز ثب يټ څيًان ٕجِيؼبر هبڇ يب وٞٴ څيًان ٕجِيؼبر دوشٍ يب وٞٴ څيًان ووًى ٕجِ يب يب يټ ٭يى ٕيت ُډيىي ډش3،٤ًٕ-5ثبيٖشي : ٕف٥٣ وجكيدبت  

 ٭يى ډيًٌ ثٍ اوياٌُ ٽًؿټ ډظڄ ٍُىآڅً يب 3 ُٕڈ ىٍ ٍيُ هًٍىٌ ًٙى ي ََ ُٕڈ آن ثَاثَ إز ثب يټ ډيًٌ ثٍ اوياٌُ ډش٤ًٕ ډظڄ ٕيت ي دَسٺبڃ يب ډيًٌ َبي ډٚبثٍ يب 2-4ثبيٖشي ثٍ ډيِان   :ٕف٥٣ ٝي٥٤ خبت 

 ، (ثَځٍ ٍُىآڅً يب َچً، اوؼيَ هٚټ يب ٽٚم٘)ډيًٌ َبي ډٚبثٍ يب يټ ٹبؽ َىيياوٍ يب ډيًٌ َبي ډٚبثٍ يب وٞٴ څيًان كجٍ َبي اوڂًٍ يب وٞٴ څيًان آة ډيًٌ ٥جيٮي يب يټ ؿُبٍڇ څيًان ډيًٌ هٚټ 

 إز ( ٹ٥ًي ٽجَيز2ډٮبىڃ ) ځَڇ دىيَ 60 ُٕڈ ىٍ ٍيُ إز ي ََ ُٕڈ ٙبډڄ يټ څيًان ٙيَ يب يټ څيًان ډبٕز يب ىي څيًان ىيٯ يب 2- 3ډَٞٳ آن  :ٕف٥٣ ٌيف ٣ ٙج٢يبت. 

  ٟيب يټ ( ٕبٷ ٍان)يب يټ سپٍ ډَٯ  ( سپٍ ځًٙز هًٍٙي3) ځَڇ ځًٙز ٽڈ ؿَثي 90 ُٕڈ اُ ايه ځَيٌ ٱٌايي سًٝيٍ ډي ًٙى ي ََ ُٕڈ ثَاثَ إز ثب 2- 3ډَٞٳ ٍيُاوٍ  :ٕف٥٣ ٤ٌٕت ٣ خبيٖكي٠ ٧بي آ

 يب وٞٴ څيًان كجًثبر ي يب ًٕيبي هبڇ يب دٖشٍ ي ډٲِ َب يب ىي ٭يى سوڈ ډَٯ ، (يټ ثَٗ ٭١َي ٽبډڄ )ٹ٦ٮٍ ډبَي 

 اِالش ٌي٥٤ مؿا غ٤ـؼٟ

  ،آة ٹجڄ اُ ٱٌا؛ اػجبٍي وپَىن ثَوبډٍ ٱٌايي ،اٵِاي٘ سٮياى ي٭يٌ َبي ٱٌاييٝي٘ ١ْفؼٟٽٚيين  ٱٌا ىٍ ٩َٳ ثٍِځشَ؛ ډيڄ ٽَىن ٱٌا ىٍ ػم٬ ىيٕشبن . 
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 ـا٢٧ٞبي تنؿي٦ خ٤اٟ ٝجتال ث٦ زبٍي يب اضبى٦ ٣قٟ 

 ٝجلبوٍ هًٍىن ثٍ ٭ىًان يټ ي٭يٌ اٝچي ٱٌايي ىٍ ََ ٍيُ ثب َيٳ ٽمشَ ٱٌا هًٍىن ىٍ ي٭يٌ ٱٌايي ثٮيي 

 ٌډَٞٳ ډيًٌ ي ٕجِيؼبر ثٍ ٭ىًان ډيبن ي٭ي 

  ٌډلييى ٽَىن ډَٞٳ ٙيَيىي ي ٙپالر ثٍ ٭ىًان ډيبن ي٭ي 

 ٌَډلييى ٽَىن ډَٞٳ ٱٌا َبي ؿَة ي دَ اوَّي اُ ٹجيڄ ؿيذٔ، ثٖشىي، ٕٔ ډبيًوِ، ٙپالر، ٽيټ َبي هبډٍ اي ي ٽٌَ ي ٱي 

 ٍوًٙيين آة، ډبٕز َبي ٽڈ ومټ ي آة ډيًٌ َبي ٥جيٮي ثٍ ػبي وًٙبثٍ َبي ٙيَيه ځبُ ىا 

  ُٕڈ ثٍ ػبي ډيًٌ َبي ٽىَٖيي ي آة ډيًٌ َبي ٵَآيٍي ٙي3ٌ-4ډَٞٳ ډيًٌ َبي سبٌُ ثٍ ډيِان  

 ډَٞٳ ډيًٌ ثؼبي آة ډيًٌ؛  

  ُٕڈ ىٍ ٍي3ُ-5ډَٞٳ ٕجِيؼبر ثٍ ډيِان  

  ٍي ډيًٌ َبي هٚټ ٙيٌ ي ډيًٌ ي ٕجِيؼبر سبٌُ  (ٕىڂټ)ډَٞٳ ٱٌا َبي ثب ٵيجَ ُيبى ډظڄ وبن َبي ٕجًٓ ىا 

  ډَٞٳ ډٲِ َب ي ډيًٌ َبي هٚټ ثٍ ٭ىًان ډيبن ي٭يٌ ثٍ ػبي سىٺالر 

  (ٍٕشًٍان ي ٱٌا َبي آډبىٌ)ٽبَ٘ ډَٞٳ ٵٖز ٵًى ي ٱٌا َبي دَ ٽبڅَي 

 ٌاٝالف ٭بىار ٱٌا يي هبوًاى 

 آډًُٗ ا٭٢بي هبوًاىٌ ثَاي ثُجًى ٭بىار ٱٌايي 

  ډَٞٳ ٱٌاَبي آة دِ، ثوبٍ دِ ي سىًٍي ثؼبي ٱٌاَبي َٕم ٙيٌ ي دَ ؿَة؛ 

  ٽبَ٘ ډًاى ٱٌايي ٽىَٖي ٙيٌ، َمجَځَ، ًٕٕئ ي ٽبڅجبٓ؛ 

 إشٶبىٌ اُ وبن ي سَػيلب وبن ٕجًٓ ىاٍ ثؼبي ثَوغ ي ډبٽبٍيوي؛ 

  ډَٞٳ ٙيَ ي څجىيبر ٽڈ ؿَثي؛ 

  إشٶبىٌ اُ ډبَي ي ډَٯ ثيين دًٕز 

  ؛  (ىڃ، ٹچًٌ، ٽچٍ ي دبؿٍ ي ډٲِ)اػشىبة اُ ډَٞٳ اډٮب ياكٚب 

 ډَٞٳ اوًا٫ ٕبالى ثيين ٕٔ ډوچ٣ً ثب ٍيٱه ُيشًن ي َٕٽٍ ٹجڄ يب َمَاٌ ٱٌا ي ډَٞٳ ٕجِيؼبر ثُمَاٌ ٱٌا

   ( ډيبن ي٭ي2ٌ ي٭يٌ اٝچي ي 3)سًػٍ ثٍ سٮياى ي٭يٌ َبي ٱٌايي 

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

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

١ّو ٙي٤اٟ آة = ١ّو ٙي٤اٟ ا٤ٖ١ـ ؼا٦١ ٌؽ٥ يب ٝي٥٤ ٧بي ٍٝبث٦ =  فؽؼ قـؼآ٤ٙ يب ٝي٥٤ ٧بي ٍٝبث٦ 3= يِ ٍبذ ٢٧ؽ٣ا٦١ يب ٝي٥٤ ٧بي ٍٝبث٦ = يِ پفتَبٗ يب ويت ٝت٤وظ = يِ و٨ٜ اق ٕف٥٣ ٝي٥٤ 

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

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

 تنييف وجِ مؿاغ٤ـؼٟ

  َٝٳ ٱٌا ثب هبوًاىٌ ثب َيٳ ىٕشيبثي ثٍ ٽيٶيز ثُشَ ٱٌا 

  ٽٚيين ٱٌا ىٍ ٩َٳ ٽًؿپشَ؛ 

  ٽبَ٘ َٕ٭ز ٱٌا هًٍىن ي اٵِاي٘ ډير ػًيين ٱٌا؛ 

 ٟي وًٙبثٍ َبي ځبُ ىاٍ ٙيَيه؛ ...  ډًاى ٱٌايي ؿبٷ ٽىىيٌ ډظڄ ؿيذٔ، ٙيَيىي ي غفيؽاـي ١ْفؼ 

 وًٙيين كياٹڄ يټ څيًان آة ٹجڄ اُ ٱٌا . 

  ٌدََيِ اُ هًٍىن سىٺالر كيه سمبٙبي سچًيِيًن ييب ٽبٍثب ٍايبوٍ يسچٶه َمَا 

 سًٝيٍ َبي ٵٮبڅيز ثيوي 

 اوؼبڇ يٍُٗ َبيي اُ ٹجيڄ ىيؿَهٍ ًٕاٍي، دَٗ، ىي ي ٙىب .1

 ډٚبٍٽز ىٍ ٽبٍ َبي ډىِڃ ي اډًٍ ثبٱجبوي .2

  ٕب٭ز ىٍ ٍي2ُسمبٙبي ثَوبډٍ َبي سچًيِيًوي ي ثبُي َبي ٽبډذيًسَي ثٍ ډير كياٽظَ  .3

 ثبال ٍٵشه اُ دچٍ ثٍ ػبي إشٶبىٌ اُ إٓبوًٍٖ .4

 ديبىٌ ٍٵشه سبډٺٞي .5

 اوؼبڇ يٍُٗ َبيي اُ ٹجيڄ ٵًسجبڃ، ياڅيجبڃ، سىئ ي ثٖپشجبڃ .6

 اوؼبڇ ٵٮبڅيز َبي ثيَين اُ ډىِڃ ډظڄ دبٍٻ ي ديټ ويټ .7

 سب 5 ىٹيٺٍ ي اٵِاي٘ آن ىٍ ؿىي ىيٌٍ 30اوؼبڇ ٵٮبڅيز ثيوي اُ و٫ً ٵٮبڅيز ثب ٙير ډش٤ًٕ ډبوىي ٍاٌ ٍٵشه، إپيز، ىيؿَهٍ ًٕاٍي، ٙىب، ثبُي ځَيَي ي يب ٵٮبڅيز ٙييي ډبوىي ىي يب ٵًسجبڃ ىٕز ٽڈ  .8

 . ىٹيٺ60ٍ ىٹيٺٍ اي ثٍ 10

  5 ىٹيٺٍ اي سٺٖيڈ ًٙى ثب ٙير ډش٤ًٕ سب ٙييي، ََ ٍيُ ي ىٕز ٽڈ 10- 20 ىٹيٺٍ ٽٍ ډي سًاوي ثٍ ٍٕ وًثز30- 60ثٍ ډير ....... ثَاي ػًاوبن ٵٮبڅيز ٵيِيپي ډظڄ سىي ٍاٌ ٍٵشه، ىيؿَهٍ ًٕاٍي، آَٖشٍ ىييين ي

ثَاي آوبن ٽٍ ډي هًاَىي يُوٚبن ٽڈ ًٙى يب اُ ا١بٵٍ ..  ثبٍ ىٍ َٶشٍ سًٝيٍ ډي ًٙى2- 3 ثبٍ ثَاي 10- 15ٍيُ ىٍ َٶشٍ ي يٍُٗ َبي ٽٚٚي ثبُيَب، ٙبوٍ َب، ٹٶٍٖ ٕيىٍ، سىٍ، دٚز څڂه ي ٕبٷ دبَب ََ ٽياڇ 

 ..ٙين يُوٚبن ػچًځيَي ًٙى ٵٮبڅيز ثيوي ثيٚشَي سًٝيٍ ډي ًٙى
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 تَصيِ ّای فؼاليت تسًی

 :               هتٌاعة تا رزُ عٌی، ًىات آهَسؽی را زر هاللات ّای زٍرُ ای ارائِ زّيس

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

 .ٝي ٤ٌؼ

ىقبٙيت ٧بي اىكايً يبىت٦ .  ؼٍي٦َ اي اىكايً ؼ٧ؽ10  تب 5 ؼٍي٦َ ؼـ ز٢ؽ ؼ٣ـ٥ 60 ؼٍي٦َ ٣ تب 30اىفاؼ ثبيؽ ثفاي ىقبٙيت ثؽ١ي ثف١ب٦ٝ اي ٙؿت ثػً ٣ ٍبث٘ اخفا ؼاٌت٦ ثب٢ٌؽ ٣ ٝؽت قٝبٟ ىقبٙيت ىقٚي ـا ١يك ؼوت ّٜ 

 .ثبيؽ اق ٤١ؿ ىقبٙيت ثب ٌؽت ٝت٤وظ ٝب٢١ؽ ـا٥ ـىت٠، اوْيت، ؼ٣زفغ٦ و٤اـي، ٢ٌب، ثبقي ٕف٧٣ي ٣ يب ىقبٙيت ٌؽيؽ ٝب٢١ؽ ؼ٣ يب ى٤تجبٗ ثبٌؽ

 ... ؼٍي٦َ ؼـ ٌجب٦١ ـ٣ق ّب٧ً ؼ٧ؽ30 وبفت ٝطؽ٣ؼ ٢ّؽ ٣ ٝؽت قٝبٟ آٟ ـا ؼوت ّٜ 2خ٤اٟ ثبيؽ  ؼيؽٟ ت٤ٚيكي٤ٟ ٣ ثبقي ٧بي ّبٝپي٤تفي ـا ٝطؽ٣ؼ ٢ّؽ، تٞبٌبي ت٤ٚيكي٤ٟ ـا ث٦ ـ٣قا٦١ ّٜ تف اق 

 .١يبق٧بي تنؿي٦ اي، ٝيكاٟ ّبٙفي، آ٠٧ ٣ ّٚىيٜ ٣ تقبؼٗ ٣ ت٤٢ؿ مؿايي خ٤اٟ ٣ـقٌْبـ ثبيؽ ث٦ ع٤ـ ؼٍيٌ تقيي٠ ٤ٌؼ

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

  ثبـ ؼـ ٧يت٦ ت٤ِي٦ ٝي ٤ٌؼ، ٧ٞس٢ي٠ ىقبٙيت خىٞي 5ثب ٌؽت ٝت٤وظ تب ٌؽيؽ، ٧ف ـ٣ق ٣ ؼوت ّٜ  ( ؼٍي٦َ اي تَىيٜ ٤ٌؼ10- ٦ّ20 ٝي ت٤ا١ؽ ث٦ و٦ ٤١ثت) ؼٍي٦َ 30- 60ؼـ خ٤ا١بٟ ىقبٙيت ىيكيْي ث٦ ٝؽت -  

 . ثبـ ؼـ ٧يت٦ ت٤ِي٦  ٝي ٤ٌؼ2- 3 ثبـ ثفاي 10- 15ـ٣قا٦١، ت٢ؽ ـا٥ ـىت٠، ؼ٣زفغ٦ و٤اـي، آ٧ىت٦ ؼ٣يؽٟ ٣ ٣ـقي ٧بي ٍٍّي ثبق٧٣ب، ٌب٦١ ٧ب، ٍيى٦ وي٦٢، ت٦٢، پٍت ٠ٖٙ ٣ وبً پب٧ب ٧ف ّؽاٛ 

 

 هترصصيي ٍرسؽی

ثىيبـي اق خ٤ا١بٟ ٤ٍّـ ٝب ىقبٙيت ثؽ١ي ٢ٝبوت ثفاي ثب٢ٙؽٕي ت٤اٛ ثب والٝتي ـا ١ؽاـ١ؽ ٣ ث٦ ٧ٞي٠ ؼٙي٘ . ثب ٕىتفي ٨ٌف١ٍي٢ي ٣ ـىتبـ٧بي ٣يم٥ آٟ، ّٜ تطفّي ؼـ ثي٠ خ٤ا١بٟ ١يك ـ٣اج يبىت٦ اوت

ثبيؽ خ٤ا١بٟ ؼـ ٤ٝـؼ ىقبٙيت ثؽ١ي ٣ اـتجبط آٟ ثب والٝتي آ٤ٝقي ؼاؼ٥ ١٤ٌؽ ٣ ٝفثيبٟ ٣ـقٌي ثبيؽ ث٦ خ٤ا١بٟ ِّٞ ٢٢ّؽ تب ا٧ٞيت ىقبٙيت ثؽ١ي ٣ تبثيف آٟ ثف ثؽ١ٍبٟ ٣ والٝتي ـا ثي٢ٞ٨ؽ ٣ ث٦ ىقبٙيت 

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

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

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

 اىكايً آـاًٝ* ت٢بوت ا١ؽاٛ                                                 * 

 اىكايً ـٌؽ ت٤اٛ ثب والٝتي* ت٤َيت ٍٚت                                                   * 

يبىت٠ ؼ٣وتبٟ خؽيؽ ٣ ِّٞ ث٦ اختٞبفي ٌؽٟ آٟ ٧ب ٝي ١٤ٌؽ ـا ؼـ وبغتبـ ق١ؽٕي غ٤ؼ ث٢ٖدب٢١ؽ، ثبيؽ ىقبٙيت ثؽ١ي ث٦ ٤ِـت تقؽاؼي اق ٤ٝض٤فبت ؼـوي تَىيٜ ٤ٌؼ ٣ اق اي٠ عفيٌ اعالفبت ٝفتت 

 . تْفاـ ٤ٌؼ

 : اوتفاتمي قيف ث٦ تنييف ـىتبـخ٤ا١بٟ ؼـ قٝي٦٢ ىقبٙيت ثؽ١ي ِّٞ ٢٢ّؽ5ؼوت ا١ؽـّبـاٟ اٝف٣ـقي ثػ٤َ ٝفثيبٟ ٝي ت٤ا٢١ؽ ثف اوبن 

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

 . ّب٧ً ؼ٢٧ؽ، ضف٣ـي اوت (ٝب٢١ؽ قٝب١ي ٦ّ اق ثف١ب٦ٝ ٧بي ّبٝپي٤تفي اوتيبؼ٥ ٝي ٢٢ّؽ يب ت٤ٚيكي٤ٟ تٞبٌب ٝي ٢٢ّؽ)تطفّي غ٤ؼ 

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

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

 .ٝب٢١ؽ ٣ـقي ى٤تجبٗ، ؼ٣ ٣ ٝيؽا١ي ٣ ٢ٌب. فال٥٣ ثف ا١دبٛ ىقبٙيت ٧بي ثؽ١ي ٝت٤وظ، ثبيؽ ىقبٙيت ٧بي ثؽ١ي ٌؽيؽ ١يك ا١دبٛ ؼ٢٧ؽ تب ٍٚت ثب وففت ثيً تفي ثتپؽ ٣ ١يه ٧ب ت٢ؽتف ٣ فٞيٌ تف ٤ٌؼ -

 .ِّٞ ث٦ اىكايً إٓب٧ي خ٤ا١بٟ ٣ ٍٝبـّت آٟ ٧ب ؼـ ا١تػبة ـا٥ ٧بي ٢ٝبوت -

 ؼٍي٦َ ىقبٙيت 10 ؼٍي٦َ ىقبٙيت ٝت٤وظ، 20ٝثالً ٝب٥ ا٣ٗ ضؽاٍ٘ . ٧ؽه ٕؿاـي ث٦ خ٤ا١بٟ ِّٞ ٝي ٢ّؽ تب پيٍفىت ّبـي غ٤ؼ ـا ثى٢د٢ؽ. ث٦ خ٤ا١بٟ يبؼ ثؽ٢٧ؽ ٦ّ ٧ؽه ٍٝػّي ـا تقيي٠ ١ٞبي٢ؽ -

 ؼٍي٦َ اق قٝبٟ ّٜ 45ؼاٌت٦ ثب٢ٌؽ ٣  ( ؼٍي٦َ ىقبٙيت ثؽ١ي45) ؼٍي٦َ ىقبٙيت ٌؽيؽ15 ؼٍي٦َ ىقبٙيت ٝت٤وظ، 30ٝب٥ ؼ٣ٛ .  ؼٍي٦َ اق قٝبٟ ّٜ تطفّي ٣ ثي ضفّتي غ٤ؼ ثْب٢٧ؽ30ٌؽيؽ ؼاٌت٦ ثب٢ٌؽ ٣

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

ث٦ خ٤ا١بٟ آ٤ٝقي ؼاؼ٥ ٤ٌؼ ٦ّ ىقبٙيت ثؽ١ي ز٦ . ثب ت٤خ٦ ث٦ اي٠ ٦ّ ىقبٙيت ثؽ١ي ـ٣ي فضالت، اوتػ٤اٟ ٧ب ٣ وبيف ا١ؽاٛ ٧بي ا١ىبٟ تبثيف ٝي ٕؿاـؼ يِ پ٤وتف اق ثؽٟ ا١ىبٟ ـ٣ي ؼي٤اـ ١ّت ٤ٌؼ

 تبثيفي ـ٣ي ٧ف ٍىٞت ثؽٟ ؼاـؼ 

     تَصيِ ّای تغذيِ ای

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

 :ـليٜ ٝت٤٢ؿ اق ٦ٞ٧ ٥٤ٕ ٧بي مؿايي ثبيؽ ـ٣قا٦١ ث٦ خبي ٤ٝاؼ پف ّبٙفي ٝب٢١ؽ او٢ِ ٧بي پف ١ِٞ، ثىت٢ي، مؿا٧بي وفظ ٌؽ١ي، ٌيفي٢ي ٣ ٤١ٌبث٦ ٧بي ٌيفي٠ ث٦ ٌفش قيف ت٨ي٦ ٤ٌؼ- 

 وب١تي ٝتف يب ١ّو ٙي٤اٟ ثف١ح پػت٦ 10 ؼـ 10يِ ٍغق٦ ١بٟ ث٦ ا١ؽاق٥ تَفيجي :  ٣اضؽ ّٝفه ٤ٌؼ ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ٝثبٗ ٧ف ٣اضؽ ثفاثف اوت ثب6ثبيؽ ـ٣قا٦١ ث٦ ٝيكاٟ  (٢ٕؽٛ، خ٤ ٣ ميف٥)ٝط٤ّالت ت٨ي٦ ٌؽ٥ اق مالت :    ٕف٥٣ مالت ٣ ٤ٝاؼ ١ٍبوت٦ اي

 .يب ١ّو ٙي٤اٟ مالت پػت٦

 . ٣اضؽ ؼـ ـ٣ق غ٤ـؼ٥ ٤ٌؼ ٦ّ ٧ف ٣اضؽ ثفاثف اوت ثب ١ّو ٙي٤اٟ وجكيدبت غفؼ ٌؽ٥ غبٛ يب پػت٦، يب يِ ٙي٤اٟ وجكيدبت ثفٓ ؼاـ غبٛ ث٦ غ٤َّ وجكيدبت ؼاـاي ـ١ٔ قـؼ ٝبي٘ ث٦  ١بـ١دي3ثبيىتي : ٕف٥٣ وجكيدبت

يب و٦  (ثف٦ٕ قـؼآ٤ٙ يب ٤ٚ٧، ا١ديف غٍِ يب ًٍّٞ) ٣اضؽ ؼـ ـ٣ق غ٤ـؼ٥ ٤ٌؼ ٦ّ ٧ف ٣اضؽ آٟ ثفاثف اوت ثب يِ ٝي٥٤ ث٦ ا١ؽاق٥ ٝت٤وظ يب يِ ٍبذ ٢٧ؽ٣ا٦١ يب ٝي٥٤ ٧بي ٍٝبث٦، يب يِ ز٨بـٛ ٙي٤اٟ ٝي٥٤ غٍِ 2  ثبيىتي ث٦ ٝيكاٟ :ٕف٥٣ ٝي٥٤ خبت

 .ز٨بـٛ ٙي٤اٟ آة ٝي٥٤ ٦ّ تفخيطبً عجيقي ثبٌؽ

 .اوت ( ٤ٍعي ّجفيت2ٝقبؼٗ ) ٕفٛ پ٢يف 60 ٣اضؽ ؼـ ـ٣ق ٝي ثبٌؽ ٦ّ ٧ف ٣اضؽ ٌبٝ٘ يِ ٙي٤اٟ ٌيف يب ٝبوت يب 2 ّٝفه آٟ :ٕف٥٣ ٌيف ٣ ٙج٢يبت

 ٕفٛ 30 ٕفٛ ٤ٌٕت ّٜ زفثي يب ٝفك يب ٝب٧ي يب ١ّو ٙي٤اٟ ٤ٙثيب ٣ يب و٤يبي غبٛ يب يِ فؽؼ تػٜ ٝفك ث٦ خبي 90 يب 60 ٣اضؽ اق اي٠ ٕف٥٣ مؿايي ت٤ِي٦ ٝي ٤ٌؼ ٦ّ ٧ف ٣اضؽ ثفاثف اوت ثب 2 ّٝفه ـ٣قا٦١ :ٕف٥٣ ٤ٌٕت ٣ خبيٖكي٠ ٧بي آٟ    

 .ثبيؽ وقي ٤ٌؼ اق اي٠ ٤ٝاؼ ٝطؽ٣ؼ ّٝفه ٤ٌؼ:    ٕف٥٣ ٤ٝاؼ زفة ٣ ٌيفي٠، .  ٕفٛ ٤ٌٕت٤ٕ30ٌت ّٜ زفثي ٣ يب ؼ٣ ٍبٌٌ مؿاغ٤ـي ّف٥ ثبؼاٛ قٝي٢ي ث٦ خبي 

َٝؽاـ زفثي ٣ ّبٙفي ّٝفىي ث٦ ؼٍت ثفـوي ٤ٌؼ ٣ ٤١ؿ ـ٣م٠ ّٝفىي ١جبيؽ اق ا٤١اؿ -  ّٝفه ىفآ٣ـؼ٥ ٧بي ت٨ي٦ ٌؽ٥ اق آـؼ وج٤ن ؼاـ ٝي ت٤ا١ؽ ؼـ والٝتي ىفؼ ثىيبـ ٤ٝثف ثبٌؽ، -  اِٚي تفي٠ ٣فؽ٥ مؿا ثفاي و٢ي٠ خ٤ا١ي ِجطب٦١ اوت، -  

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

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

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

 خ٤ا١بٟ ثبيؽ ت٤ٍيٌ ث٦ غ٤ـؼٟ آة ٣ ٌيف٣ؼ٣ك ١٤ٌؽ، ث٨تف اوت اق ّٝفه وبيف ٤١ٌيؽ١ي ٧ب ث٦ ؼٙي٘ ٤ٝاؼ اىك٣ؼ١ي پف٧يك ٤ٌؼ،-  اىفاؼ غب٤١اؼ٥ وقي ٢٢ّؽ ثب ٧ٜ مؿا ثػ٤ـ١ؽ، -  
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 تَصيِ ّای آهَسؽی زر ّپاتيت

 B ٍCّپاتيت 

 
اٙجت٦ .  ٦ّ ث٦ ١بٛ ٧بي قـؼي ٣ يفٍبٟ ؼـ ٕؿٌت٦ ٧بي ؼ٣ـ ٢ٌبغت٦ ٌؽ٥ ث٤ؼ، ؼـ ز٢ؽ ؼ٦٧ اغيف ث٦ ؼٙي٘ پيٍفىت ؼـ تٍػيُ ٣ ـا٥ ٧بي پيٍٖيفي ٣ ؼـٝبٟ آٟ ا٧ٞيت ثيً تفي يبىت٦ اوتثيٞبـي ٣يف٣وي ٧پبتيت

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

ّجؽ فض٤ي اوت اق ثؽٟ ٦ّ ؼـ وٞت ـاوت ثبالي ٌْٜ ٍفاـ ؼاٌت٦ ٣ ؼـ ثىيبـي اق ىقبٙيت ٧بي ضيبتي ثؽٟ ٝب٢١ؽ ـ٣يبـ٣يي ثب في١٤ت ٧ب، ت٤ٍو غ١٤فيكي، پبُ ّفؼٟ غ٤ٟ اق و٤ٞٛ ٣ ؾغيف٥ ا١فلي ؼـ ثؽٟ ١ًَ 

 .٧پبتيت ثب ٌؽت ٧بي ٝػتٚو ؼيؽ٥ ٝي ٤ٌؼ، اق ث٨ج٤ؼي ّبٝ٘ ٕفىت٦ تب ١بٍ٘ ث٤ؼٟ ٧ٞيٍٖي ٣ ضتي ٝفٓ ثفً آوب ٣ يب اثتالء ث٦ ف٤اـْ ٢ٍّؽ٥ ٧بي ز٤ٟ وفعبٟ ٣ ويف٣ق. ٨ٝٞي ثبقي ٝي ٢ّؽ

 ١ٍب٦١ ٧ب، ٦١٤ٕ ٧ب، ٦ٞ٧ ٕيف ٢ٌبوي 

 .اٝب اي٠ اىفاؼ ٝي ت٤ا٢١ؽ ٣يف٣ن ثيٞبـي ـا ث٦ ؼيٖفاٟ ا١تَبٗ ؼ٢٧ؽ. اثتالء ث٦ ٧پبتيت ٕب٥ ت٨٢ب آ٤ٙؼٕي ث٦ ٣يف٣ن ث٤ؼ٥ ٣ ٧يس٦١٤ٖ ١ٍب٦١ ثبٙي٢ي ١ؽاـؼ

ؼـ اي٠ ضبٙت ثيٞبـ ثب ١ٍب٦١ ٧بيي ز٤ٟ تت، فالئٜ ٌجي٦ وفٝب غ٤ـؼٕي، ثي اٌت٨بيي، ت٤٨ؿ، اوتيفاك، ؼـؼ ٌْٜ، ؼـؼ ٝيبِ٘ ٣ اؼـاـ تيف٥ ث٦ قـؼي ؼزبـ ٝي ٤ٌؼ، ؼـ پ٤وت ٣ زٍٜ ٧ب اي٠ قـؼي  :٧پبتيت ضبؼ

٤ٝاـؼ ٝك٠ٝ ٝي % 80 تب ٣Cٙي ؼـ ٦١٤ٕ % B ،1ؼـ ٦١٤ٕ ).  ٝب٥ غ٤ٟ اق ٣يف٣ن پبُ ٝي ٤ٌؼ ٣ٙي ؼـ ثفغي ٤ٝاـؼ، ثيٞبـي ٝك٠ٝ ٝي ٕفؼؼ6اي٠ ثيٞبـي ؼـ ثيً تف ٤ٝاـؼ غ٤ؼث٦ غ٤ؼ ث٨ج٤ؼ يبىت٦ ٣ عي . ثبـقتف اوت

   (١٤ٌؽ

ث٦ ١ؽـت قـؼي غييو يب غبـي ؼـ ثيٞبـاٟ ٣خ٤ؼ ؼاٌت٦ ٣ تٍػيُ آٟ . ١بـوبيي ّجؽ ٣ وفعبٟ ٠ْٞٝ اوت اق ف٤اـْ پيٍفىت ثيٞبـي ثب٢ٌؽ. ٌبيـ تفي٠ ١ٍب٦١، ضقو ٣ غىتٖي ع٤ال١ي اوت :٧پبتيت ٝك٠ٝ

 .ت٨٢ب ثب آقٝبيً غ٤ٟ ٠ْٞٝ اوت

 .  اق ـا٥ ا١تَبٗ غ٤ٟ ٣ تٞبن خ٢ىيD B ،C٣ ٧پبتيت اق ـا٥ آة ٣ مؿا ٢ٝتَ٘ ٍٕت٦ ٣ ٦١٤ٕ ٧بي E  ٦١٤ٕA٣ ٧بي 

ؼـ اي٠ خك٥٣ ثيً تف ث٦ ٦١٤ٕ .  اق ـا٥ ا١تَبٗ غ٤ٟ ٣ تٞبن خ٢ىيD B ،C٣ اق ـا٥ آة ٣ مؿا ٢ٝتَ٘ ٍٕت٦ ٣ ٦١٤ٕ ٧بي E  ٦١٤ٕA٣ ٧بي . ٧ٜ ا٤٢ّٟ ّبٝالً ٢ٌبغت٦ ٌؽ٥ ا١ؽ E تب ٦١٤ٕA ٧بي  :٦١٤ٕ ٧بي ٝػتٚو ٧پبتيت

 B اوت ، اق آ١دب ٦ّ تَفيجبً ٤ٞ٧اـ٥ ٧ٞفا٥ ثب ٧پبتيت C ٣ B ١يك، إفز٦ ـا٥ ا١تَبٗ آٟ ٌجي٦ ٧Dپبتيت .  غ٤ا٧يٜ پفؼاغت ٦ّ ثفاي ٝب اق ١ؾف ا٧ٞيت ؼـ پيٍٖيفي، ؼـٝبٟ ٣ ثبـ ثيٞبـي ا٤ٙ٣يت ثيً تفي ؼاـ١ؽC ٧B٣بي 

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

٣ ؼـ اىفاؼ ٝى٠ % 1ٝيكاٟ ٢ٍّؽٕي آٟ . ثفآ٣ـؼ ٝي ٤ٌؼ% 3ٝفؼٛ خ٨بٟ ث٦ ٌْ٘ ١بٍ٘ ٝك٠ٝ ٣خ٤ؼ ؼاـؼ ٦ّ اي٠ ـٍٜ ؼـ ايفاٟ % 5 ت٨٢ب ٦١٤ٕ ثيٞبـي اوت ٦ّ ثب ٣اّى٠ ٍبث٘ پيٍٖيفي ٝي ثبٌؽ، ؼـ ١كؼيِ ث٦ B)٧پبتيت

 ٝيٚي٤ٟ 2تقؽاؼ ١بٍٚي٠ ثؽ٣ٟ فالٝت ثيٞبـي ؼـ ايفاٟ ضؽ٣ؼ .  وبٗ ٣ ّىب١ي ٦ّ ث٦ ؼالي٘ ٌنٚي ؼـ ٝقفْ اي٠ ثيٞبـي ٍفاـ ؼاـ١ؽ، ث٦ ١ؽـت ٣اّىي٦٢ ١ٍؽ٥ ا١ؽ18غ٤ٌجػتب٦١ ؼـ ٤ٍّـ ٝب اىفاؼ قيف . غغف١بُ تف اوت

 .  ٝب٥ ٝتنيف اوت6 ٧يت٦ تب 6ثي٠  (ىب٦ِٚ قٝب١ي ثي٠ ٣ـ٣ؼ في١٤ت ث٦ ثؽٟ تب ؽ٤٨ـ فالئٜ)ؼ٣ـ٥ پ٨٢ب١ي ثيٞبـي . ٧كاـ ١يف تػٞي٠ قؼ٥ ٝي ١٤ٌؽ١300يف ٣ تقؽاؼ ثيٞبـاٟ ضؽ٣ؼ 

اق % 80.  تقؽاؼ ثيً تفي ث٦ ىبق ٝك٠ٝ ثيٞبـي ٝي ـ١٣ؽ ٣ پبوع ث٦ ؼـٝبٟ ثؽتفي ١يك ؼاـؼ١Bىجت ث٦ ٧پبتيت .  اوت٤ٝCاـؼ ١بٌي اق ٣يف٣ن ٧پبتيت % 90اثتالء ث٦ ٧پبتيت په اق تكـيٌ غ٤ٟ ؼـ  C)٧پبتيت
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ثيً تف ٝجتاليبٟ اق ١ؾف ؽب٧في وبٜٙ ث٤ؼ٥ ٣ ث٦ ٧ٞي٠ ؼٙي٘، پيٍٖيفي ١ًَ ثىيبـ ٨ٝٞي ؼـ ٕىتفي ١يبىت٠ . ٝي ١٤ٌؽ (ويف٣ق)ؼزبـ ١بـوبيي ّجؽ %  20، ٝك٠ٝ ٌؽ٥ ٣ ؼـ ٨١بيت Cٝجتاليبٟ ث٦ ٣يف٣ن ٧پبتيت

 . ثيٞبـي ؼاـؼ

 ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ٣ پيٍٖيفي   

 ف٤ٞٝبً اق ـا٥ غ٤ٟ ٢ٝتَ٘ ٕفؼيؽ٥ اٝب اق اق عفيٌ وبيف ٝبيقبت ثؽٟ ١يك ٝي ت٤ا١ؽ ا١تَبٗ يبثؽ B ٣ ٧Cپبتيت .  اق ـا٥ غ٤ٟ ٣ ٝبيقبت ثؽٟ، اق ٝبؼـ ث٦ ٤١قاؼ ٣ ثب تٞبن خ٢ىي ٢ٝتَ٘ ٝي ١٤ٌؽD ٧B ،C٣پبتيت ٧بي  

اوتيبؼ٥ اق وف١ٔ ٍٝتفُ ؼـ ٝقتبؼاٟ ثىيبـ . ٧ٞس٢ي٠ ثفيؽٕي، غفاي ٣ اوتيبؼ٥ اق ٣وبي٘ ٌػّي يْؽيٖف ١ؾيف تيل ٣ ٝى٤اُ ٝي ت٤ا٢١ؽ ٣يف٣ن ٧پبتيت ـا ث٦ ىفؼ ؼيٖفي ا١تَبٗ ؼ٢٧ؽ. (......اؼـاـ، اٌِ، ثكاً ٣ )

 .غغف١بُ اوت

 يْىبٟ B ٣ C ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ٧پبتيت . ، ؼ١ؽا١پكٌْي، عت و٤ق١ي ٣ ضدبٝت ٣ ز٦ ؼـ آـايٍٖب٥ ٝي ت٤ا١ؽ ٢ٝدف ث٦ ا١تَبٗ في١٤ت ٕفؼؼ(تبت٤)٧ف ٦١٤ٕ اوتيبؼ٥ اق تيل يب و٤قٟ ٧بي ميف اوتفي٘ ز٦ ؼـ غب٤ْٙثي 

 .٤ٝاـؼ ايدبؼ اي٢ٞي ٝي ٢ّؽ% ٣95 ؼـ  ( ٝب6٥ ٤١ثت ؼـ ع٤ٗ 3) ٣اّى٠ ٣خ٤ؼ ؼاـؼ ٦ّ ث٦ ّٚي٦ ٤١قاؼاٟ ٣ اىفاؼي ٦ّ ٍٝبم٘ پف غغف ؼاـ١ؽ ١ؾيف ّبؼـ ؼـٝب١ي، تكـيٌ ٌؽ٥ Bاوت اٝب غ٤ٌجػتب٦١ فٚي٦ ٧پبتيت 

پف٧يك اق ـىتبـ٧بي خ٢ىي ٝػبعف٥ آٝيك ث٦ ف٤٢اٟ ٝثبٗ اـتجبط خ٢ىي غبـج اق اقؼ٣اج، ثب اىفاؼي ٦ّ ث٦ ؼـوتي         . ١يك ٧پبتيت ٝي ت٤ا١ؽ ٢ٝتَ٘ ٤ٌؼ (اوتيبؼ٥ ١ْفؼٟ اق ّب١ؽ٣ٛ)اق عفيٌ تٞبن خ٢ىي ضيبؽت ١ٍؽ٥ 

 غ٤ؼث٦ غ٤ؼ ث٨ج٤ؼ ٝي Bإفز٦ ثيً تف ثيٞبـاٟ ث٦ ٣يم٥ ؼـ ٧پبتيت . ١ٞي ٢ٌبويٜ، ثب ٝقتبؼاٟ تكـيَي ٣ ٧ٞس٢ي٠ اىفاؼي ٦ّ ز٢ؽ ٌفيِ خ٢ىي ؼاـ١ؽ، ٧ٖٞي ؼـ پيٍٖيفي اق اثتالء ث٦ اي٠ ثيٞبـي ثىيبـ ٤ٝثف١ؽ

اثتالء ث٦ وفعبٟ ّجؽ ١يك ٕب٥ اق ف٤اـْ ث٢ٚؽ ٝؽت ٧پبتيت ٝك٠ٝ ث٤ؼ٥ ٣ . (%20)٣ اق آٟ ٝيبٟ ٕف٧٣ي ؼـ ٨١بيت ؼزبـ ويف٣ق ّجؽ ٝي ١٤ٌؽ  (Cؼـ ٧پبتيت % 80)يبث٢ؽ، اٝب ؼـِؽ ثباليي ١يك ؼزبـ ٧پبتيت ٝك٠ٝ ٌؽ٥ 

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

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

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

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

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

 

 

 



63 
 

 

 ًىبت آهَصؿی دسآػن

 ثیوبسیبثی

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

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

 :پیگیشی ٍ هشالجت ثیوبساى

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

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

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

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

 :پیـگیشی دس آػن 

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

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

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

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

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

 . هَـؼ فالئن ٍّؽاـ ؼٌّؽُ ثفٍق ضوالت آون ٍ ًطَُ ثفغَـؼ ٍ الؽاهبت اٍليِ ؼـ َِـت ثفٍق ضوالت ثِ ثيوبـ ٍ اعفافيبى ٍي آهَقي ؼاؼُ ٌَؼ
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 ٍػبیل ووه دسهبًی ٍ تىٌیه ّبی اػتٌـبلی

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

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

 (Monitoring)پبیؾ ثیوبسی 

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

یىي ؼیگف اق اًَاؿ ایي پفوٌٍبهِ ّب .  وبل ٍ ثبالتف هَـؼ اوتفبؼُ لفاـ هيگيفؼ12اوت وِ ثفاي اففاؼ  (ACT)آون هي تَاى اق پفوٌٍبهِ ّبي وٌدً ويفيت قًؽگي اوتفبؼُ وفؼ، یىي اق هقفٍفتفیي پفوٌٍبهِ ّب 

(C-ACT)  یىي ؼیگف اق اثكاـّبي هْوي وِ ؼـ پبیً ثيوبـي آون هَـؼ اوتفبؼُ لفاـ هي گيفؼ ؼوتگبُ ًفه وٌح پيه فلَهتف اوت ایي ٍويلِ ضؽاوثف هيكاى خفیبى .  وبل هي تَاى اوتفبؼُ وفؼ4-5ثفاي وَؼوبى

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

ؼـ اثتؽاي ثيي ِجص ٍ فّف ـا ًٍبى هي ؼّؽ ٍ ًيك  ( ؼـِؽ20ثيً اق ) PEF افكایً ًَوبى  اق ؼٍ تب وِ ـٍق لجل اق  ثفٍق ضولِ آون ، ًفه وٌح فلت آًىُِ ة. ٍ ثِ غََّ پيً ثيٌي ٍلَؿ ضوالت آون وبـثفؼ ؼاـؼ

 .ؼاوتفبؼُ وٌي  وبل هي تَاًٌؽ ثِ ٌىل هغوئي اق ًفه وٌح4 وَؼوبى ثبالي.  ثِ تٍػيُ ضولِ آون ؼـهفاضل اثتؽایي ووه وٌؽي تَاًؽم وبًّ هي یبثؽ، ًفه وٌح ي َّاثبقؼمضولِ آون، ضؽاوثف خفیبى 
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 :آهَسػ عالهت زّاى ٍ زًساى

 : ٍا اُ و٪َ ٕالډز ىَبن ي ىويان ثٍ َٙف ُيَ ثٍَٕي ٽىيي

 :رٍػ هؼايٌِ

ډٮبيىٍ ًٙويٌ ٍا ٍيي يټ ٝىيڅي ثىٚبويي ي ىٍ كبڅي ٽٍ ػچًي اي ايٖشبىٌ ايي اُ اي ثوًاَيي ٽٍ ىَبن هًى ٍا ٽبډالً ثبُ ٽىي سب ثب إشٶبىٌ اُ ؿَاٯ ٹًٌ ٵ٢بي ىَبن ٍا .      ىٕز َبيشبن ٍا ثب آة ي ٝبثًن ثًٚييي

ثَاي ايىپٍ څظٍ ي َمٍ ٦ًٕف ىويان َب ٍا ثشًاويي ثٍ هًثي ډٮبيىٍ ٽىيي، ثبيٖشي اُ يټ ٥َٳ ٵټ ثبال َٙي٫ ي ثٍ ٥ًٍ ډى٪ڈ ثب ثٍَٕي ٽچيٍ ٦ًٕف ىوياوي ثٍ ٕمز ىيڂَ ٵټ، ډٮبيىٍ ٍا اىاډٍ  ىاىٌ ي .     ٍيٙه ٽىيي

ثَاي ډٮبيىٍ څظٍ ي ٦ٕق ُثبوي ىويان َبي ٵټ دبييه، ثبيي ُثبن ي ثَاي ډٮبيىٍ څظٍ ي ٦ٕق څجي ىويان َبي ٵټ ثبال ي دبييه، الُڇ إز څت َب ي ځًوٍ َب ٍا ثب ؿًة .ٕذٔ ثٍ َميه سَسيت ثَاي ٵټ دبييه ٭مڄ ومبييي

 .ُثبن اُ ٦ٕق څظٍ ىيٍ ومبييي     ثَاي ډٮبيىٍ ُثبن، وًٻ آن ٍا ثب ځبُ سميِ ځَٵشٍ ي ثٍ ٕمز هبٍع اُ ىَبن يٮىي ثٍ ٥َٳ هًى ثپٚيي ي سمبڇ ٦ًٕف آن ٍا ثٍ ىٹز وڂبٌ ٽىيي

َٕى، ځَڇ يب ي يب هًٍىن ٱٌا يب وًٙييوي َبي  ىويان َب ٍيي َڈ ىٍ ًٍٝر دبٕن هيَ ډؼيىاً ٕإاڃ ٽىيي ٽٍ ىٍ ًٍٝر ٵٚبٍ ىاىناضىبن ؼـؼ ٝي ٢ّؽ ىٍ ىويان يب څظٍ  اُ  ٕإاڃ ٽىيي ٽٍ آيب ىٍ كبڃ كب١َ: ؼـؼ

دبٕن ثچي ثٍ ََيټ اُ ډًاٍى ٵًٷ  ىٍى َبي ٙييي، ډيايڇ ي هًى ثٍ هًى ىٍ ىويان ٵٺ٤ ىٍ َىڂبڇ ٙت ىاٍى  ىٍ ًٍٝر دبٕن هيَ ډؼيىاً ٕإاڃ ٽىيي آيبٙيَيه يب سَٗ، اكٖبٓ وبٍاكشي ي ىٍى ىٍ ىويان ډي ٽىي

  .يټ ٭الډز اسالٷ ډي ځَىى

 . ـا ا١دبٛ ؼ٧يؽثَ إبٓ ٍاَىمبي اٹياڇ دي٘ اُ اٍػب٫ ىٍ ډًٍى ثيَين اٵشبىن ىويان اُ ىَبن اٹياڇ الُڇؼـ اي٠ ضبٙت : ثيف٣ٟ اىتبؼٟ ؼ١ؽاٟ اق ؼ٧بٟ

 . ىٍ ُډبن ځبُ ُىن ثٍ ٕيت ي يب ډًٖاٻ ُىن ىويان َب ىؿبٍ هًوَيِي اُ څظٍ ډي ًٙى يټ وٚبوٍ ډلًٖة ډي ًٙى ؿىبوـٍ: غ١٤فيكي اق ٙث٦

 سىٶٔ ثي ٝجلڂبَي ٽٍ كيه ثيياٍ ٙين اُ هًاة سؼَثٍ ډي ىٹز ٽىيي. يب ٕيڂبٍ ٽٚيين إز اٙشجبٌ ًٙى (ډظڄ ٕيَ)ثًي ثي سىٶٔ وجبيي ثب ثًي آُاٍ ىَىيٌ ُيىځٌٍي ٽٍ وبٙي اُ هًٍىن ٱٌا  : ث٤ي ثؽ ؼ٧بٟ

 ي هًى ثٍ هًى دٔ اُ َٝٳ ٝجلبوٍ ي يب إشٶبىٌ اُ ډًٖاٻ ي ون ىويان ث٥ََٳ ډي ًٙى ثىبثَايه ؿىبوـٍ ٵَى ثٍ ًٍٝر ىائڈ ىؿبٍ ثًي ثي ، وبٙي اُ ٽبَ٘ ػَيبن ثِاٷ ي اٵِاي٘ سوميَ كيه ٙت ثًىًٌٙى

 . يټ وٚبوٍ ٭ىًان ډي ځَىىىَبن ي سىٶٔ ډي ثبٙي 

، ٕإاڃ ٽىيي دبٕن ثچي ثٍ ََ يټ اُ ډًاٍى ٵًٷ يټ وٚبوٍ (ىويان ٹَيؿٍ)ىٍ ډًٍى ځبُ ځَٵشه څت، ٹَاٍځَٵشه ُثبن ثيه ىويان َب، ػًيين وبهه، ػًيين ځًوٍ، ٵٚبٍ ىاىن ىويان َب ٍيي َڈ  :٭بىار ٱچ٤ ىَبوي

 .ډلًٖة ډي ًٙى

 ثَاي ايىپٍ څظٍ ي َمٍ ٦ًٕف ىويان َب ٍا ثشًاويي ثٍ هًثي ډٮبيىٍ ٽىيي، ثبيٖشي اُ يټ ٥َٳ ٵټ ثبال َٙي٫ ي ثٍ ٥ًٍ ډى٪ڈ ثب ثٍَٕي ٽچيٍ ٦ًٕف ىوياوي ثٍ ٕمز ىيڂَ ٵټ، ډٮبيىٍ ٍا اىاډٍ  ىاىٌ ي  :ٌْىتٖي ؼ١ؽاٟ

 ..ډٚبَيٌ ٙپٖشڂي ىويان يټ وٚبوٍ څلب٧ ډي ځَىى. ٕذٔ ثٍ َميه سَسيت ثَاي ٵټ دبييه ٭مڄ ومبييي

ىٹيٺبً  (ډلڄ َبي ٙبي٬ دًٕييځي ىويان)َمٍ ٦ًٕف ډوشچٴ ىويان ٍا ىٍ سټ سټ ىويان َب ثًيٌْ ٦ًٕف ثيه ىوياوي، ٙيبٍ َبي ٦ٕق ػًويٌ ي ډلڄ اسٞبڃ څظٍ ثٍ ىويان  :تنييف ـ١ٔ ؼ١ؽاٟ ث٦ ويب٥ يب ٥٤٨ٍ اي

 .، يِ فالٝت ٝطى٤ة ٝي ٕفؼؼؿىبوـٍ يټ دالٻ ډيپَيثي، ػَڇ، دًٕييځي ىويان اُ يټ څټ ٽًؿټ ٹًَُبي يب ٕيبٌ ٍوڀ ځَٵشٍ سب ًٍٕام ٙيځي ىويان ٍا ډٚبَيٌ ډي ٽىيي. ډٚبَيٌ ي ډٮبيىٍ ٽىيي

 ىٍ ثَهي اٵَاى ٽٍ ىاٍاي ىٹز ٽىيي .آن ٍا يټ ٭الډز څلب٧ ٽىيي اوت څپٍ َبي ٹًٌُ اي ٍوڀؿىبوـٍ څظٍ ىٍ َىڂبڇ ډٮبيىٍ ٵبٹي ٍوڀ ًٍٝسي ي يب  څجُُبي ٽبډالً سيِ ؿٖجييٌ ثٍ ىويان إز ي يب ىاٍاي : څظٍ ثيمبٍ

 .دًٕز سيٌَ اي َٖشىي، يػًى څپٍ َبي ٹًٌُ اي ٍوڀ ٍيي څظٍ آوُب ىاڃ ثَ ثيمبٍي څظٍ ومي ثبٙي

 .اځَ دالٻ ډيپَيثي ډير ٥ًالوي ٍيي ىويان ثبٹي ثمبوي ي س٤ًٕ ډًٖاٻ ي ون ىويان اُ ٦ٕق ىويان َب سميِ وڂَىى ثٍ اليُبي ٕوز ثٍ ٍوڀ ٍُى يب ٹًَُبي سجييڄ ٙيٌ ٽٍ ػَڇ ىويان وبډييٌ ډيًٚى :ػَڇ ىويان
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 . سا یه ػالهت ثِ حؼبة آٍسیذ دبٌٍ ٙين  ون ىويان ىٍ َىڂبڇ إشٶبىٌ اُ آنډٚبَيٌ سٲييَ ٍوڀ ىٍ ډيىبي ىويان يب ًٍٕام ٙين ىويان ي  يب ىٍيبٵز دبٕن ثچي ىٍ هًٞٛ  ىٍ ًٍٝر :پ٤ويؽٕي ؼ١ؽاٟ

، ٽبڇ، ىاهڄ ځًوُُب ي څجُب ٍا ثٍ ىٹز ډٮبيىٍ ٽىيي ؿىبوـٍ سًٍڇ، ُهڈ ي يب ََ ؿيِ ٱي٥َجيٮي ىيڂَ يػًى ىاٍى، آن ٍا يټ (ُيَ ُثبن)سمبڇ ٹٖمز َبي څظٍ، ٽٴ ىَبن : ُهڈ يب ډًاٍى ٱيَ ٥جيٮي ىٍ ىاهڄ ىَبن

 .٭الډز ٭ىًان ٽىيي

 تَصيِ ّای آهَسؽی 

 ًحَُ اعتفازُ اس هغَان ٍ ذويز زًساى

ايه وپشٍ اَميز ُيبىي ىاٍى ُيَا ىٍ ثٖيبٍي اُ ډًاٹ٬ ٵَى ىٍ ٕب٭بر دبيبوي ٙت ٽٍ هٖشٍ ي هًاة آڅًىٌ َٖز ىويان َب . اډپبن ؿٖجيين ډيپَية َب ثٍ ٦ًٕف ىوياوي ٽٍ ثب ډًٖاٻ سميِ ٙيَبوي ٽمشَ هًاَي ثًى

 ٍا ډًٖاٻ ډيپىي، ىٍ كبڅي ٽٍ ثُشَ إز ىويان َب ٍا دٔ اُ َٝٳ ي٭يٌ ٱٌايي اٝچي ډًٖاٻ ٽىىي، 

 :يڅي ىٍ ََ كبڃ ىٍ ىي ُډبن ډًٖاٻ ٽَىن ىوياوُب اڅِاډي إز. اييَبڃ آن إز ٽٍ ثٮي اُ ََ ثبٍ ډَٞٳ ډًاى ٱٌايي ىوياوُب ډًٖاٻ ُىٌ ًٙوي

 .ٙت ٹجڄ اُ هًاة ثٍ ىڅيڄ ايىپٍ ىٍ ُډبن هًاة، ػَيبن ثِاٷ ي كَٽبر ُثبن ي ځًوٍ ػُز سميِ ٽَىن ډلي٤ ىَبن ٽبَ٘ ډييبثي ي ىويان َب ډٖشٮي دًٕييځي ډيًٚوي-1

 ٝجق ٹجڄ ي يب ثٮي اُ ٝجلبوٍ- 2

 هؾرصات يه هغَان ذَب

 .څٌا إشٶبىٌ اُ ډًٖاٻ ثب ػىٔ ډًَبي ٕوز ثٍ َيؾ يػٍ سًٝيٍ وميڂَىى. ډًَبي ډًٖاٻ اُ ػىٔ وبيچًن وَڇ ي َٕ ډًَبي آن ځَى ثبٙي:  ػىٔ•

ؿًن ډًَبي آن همييٌ ي وبډى٪ڈ ډيًٚى يب ٍوڀ ډًَبي آن سٲييَ ډيپىي ٽٍ ىٍ ايه ًٍٝر كشمبً .  ډبٌ اُ يټ ډًٖاٻ إشٶبىٌ ومًى4 اڅي 3ډٮمًالً وميشًان ثي٘ اُ . ډًَبي ډًٖاٻ ډى٪ڈ ي ډَست ثبٙي:  ٽيٶيز•

 .ؿىبوـٍ دٔ اُ ډير ٽًسبَي ٙپڄ ډًَبي ډًٖاٻ سٲييَ ٽىي وٚبوٍ ايه إز ٽٍ ٵَى وبىٍٕز ي هٚه ډًٖاٻ ډيِوي. ډًٖاٻ ٍا ثبيي سٮًي٠ ومًى

 .اوياٌُ ىٕشٍ آن ثبيي ثٍ ځًوُبي ثبٙي ٽٍ ثٍ هًثي ىٍ ىٕز َبي آوبن ٹَاٍ ثڂيَى ي َىڂبڇ إشٶبىٌ ىٍ ىٕز آوُب وچٲِى:  اوياٌُ ډًٖاٻ• 

 اڅجشٍ ىٕشٍ ډًٖاٻ ٽمي همييٌ، ٦ًٕف ىوياوُبي هچٶي ٍا ثُشَ سميِ ډيپىي . ډٚوٞبر ىٕشٍ ډًٖاٻ ثَإبٓ ٕچيٺٍ اٵَاى ډيجبٙي:   ٙپڄ ډًٖاٻ•

 هغَان ّای تزلی

ػبيڂِيه ډىبٕجي ثَاي ډًٖاٻ ىٕشي ډي (ډًٖاٻ ثَٹي)ىٍ ًٍٝر سمبيڄ  ډي سًاوىي اُ ايه ډًٖاٻ َب إشٶبىٌ ٽىىياي و٫ً ډًٖاٽُب . ايه ډًٖاٻ َب ػُز ثَىاٙشه ٕبىَشَ دالٻ ىٍ اٵَاى إشٶبىٌ ډيًٚى 

 .ثبٙي

 ذويززًساى

هميَ ىويان َب ىاٍاي ډًاىي َٖشىي ٽٍ ثٍ اُ ثيه ثَىن دالٻ، ٍوڂياوٍ ي ٽىشَڃ ًٍٕة ٽمټ ډيپىىي .      اډَيٌُ اٽظَ هميَ ىويان َب كبيي ٵچًٍايي َٖشىي ٽٍ ٕجت ډٺبيڇ سَ ٙين ىويان ىٍ ثَاثَ دًٕييځي ډيًٚى

 .ي ٭اليٌ ثَ هبٝيز ١ي دًٕييځي ي ١ي كٖبٕيز، هًٙجً ي هًٗ ٥ٮڈ ٽىىيٌ ىَبن ويِ ډيجبٙىي

 :ًىات هْن

هميَ ىويان ثٍ ٽىشَڃ دًٕييځي َبي ىوياوي ٽمټ ډي ٽىي يڅي ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ىٕشَٕي ثٍ هميَ ىويان ثب آة هبڅي َڈ ډيشًان ډًٖاٻ ٕز ډًٖاٻ ٽَىن كشمبً ثب هميَ ىويان اوؼبڇ ًٙى ُيَا ٵچًٍايي ىاهڄ  الُڇ ا•

وٞٴ ٹبٙٸ ؿبيوًٍي )اُ آة ومټ ٍٹيٸ  إشٶبىٌ. إشٶبىٌ اُ ومټ هٚټ، ػًٗ ٙيَيه يب ٕبيَ دًىٍَب ػُز ډًٖاٻ ٽَىن ىٍٕز ويٖز، ُيَا ٕجت ٕبيييځي ډيىبي ىويان ي هَاٙييٌ ٙين څظٍ ډيڂَىى. ومًى

 .ثٍ ًٍٝر ىَبوًٚيٍ ػُز ١ي ٭ٶًوي ٽَىن ډلي٤ ىَبن، ٽمپپىىيٌ إز (ىٍ يټ څيًان آة ػًٙييٌ َٕى
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 . ىٹيٺٍ ډيجبٙي4 سب 3 ُډبن اييٌ اڃ ثَاي ډًٖاٻ ُىن •

 .(ٹجڄ اُ هًاة)، ٙت َب (ثٮي اُ وبَبٍ)، ٩ََُب (ٹجڄ ي يب ثٮي اُ ٝجلبوٍ)ٝجلُب :  ُډبن َبي ډىبٕت ثَاي ډًٖاٻ ُىن•

 . ډًٖاٻ ػِء يٕبيڄ ٙوٞي ډي ثبٙي ي َيؾ ٽٔ وجبيي اُ ډًٖاٻ ىيڂَي إشٶبىٌ ومبيي•

 رٍػ زرعت هغَان سزى 

 .اثشيا ىَبن ٍا ثب آة ثًٚييي، ٕذٔ ثٍ اوياٌُ يټ ووًى هميَ ىويان ٍيي ډًٖاٻ ٹَاٍ ىاىٌ ي هميَ ىويان ٍا ثٍ ىاهڄ ډًَبي ډًٖاٻ ثجَيي

 .هميَ ىويان ٍا ثبيي ثٍ ځًوُبي ثَ ٍيي ډًٖاٻ ٹَاٍ ىاى  ٽٍ ثٍ ىاهڄ ډًَبي آن ٵَي ٍيى

ډًٖاٻ ٽَىن اُ ٹٖمز ٭ٺت يټ ٕمز ىَبن َٙي٫ ډيًٚى ي ثٍ سَسيت ٽچيٍ ٦ًٕف هبٍػي، ىاهچي ي ػًويٌ ٽچيٍ ىويان َب ډًٖاٻ ُىٌ ډي ًٙى ثٍ ولًي ٽٍ . ىويان َبي ثبال ي دبييه ثبيي ػياځبوٍ ډًٖاٻ ًٙى

 .َٕ ډًٖاٻ ىي سب ٍٕ ىويان ٍا ىٍ ََ ډَكچٍ سميِ ومبيي

كَٽبر َٕي٬ ي )ثٮي اُ ٹَاٍ ىاىن ډًٖاٻ ٍيي ىويان ي څظٍ، اثشيا كَٽز څَُٙي .  ىٍػٍ وٖجز ثٍ ډلًٍ ٥ًڅي ىويان ىٍ ډلڄ اسٞبڃ څظٍ ي ىويان ٹَاٍ ځيَى45َىڂبڇ ډًٖاٻ ٽَىن ثبيي ډًَبي ډًٖاٻ ثب ُاييٍ 

ايه كَٽز كييى . ىٍ ډلڄ ثبيي ًٍٝر ثڂيَى ي ٕذٔ ثب كَٽز ډؾ ىٕز، ډًَبي ډًٖاٻ ٍيي ٦ٕق ىويان اُ ٕمز څظٍ ثٍ ٥َٳ ٦ًٕف ػًويٌ ؿَهبويٌ ًٙى (ٽًسبٌ  ثٍ ٕمز ٭ٺت ي ػچً ثيين ػبثؼبيي ډًٖاٻ

 . ثبٍ ثَاي ََ ىويان ثبيي اوؼبڇ ځيَى20 سب 15

سميِ ٽَىن ٦ًٕف ىاهچي ىويان َب َڈ ډبوىي ډًٖاٻ ٽَىن ٦ًٕف هبٍػي آن ًٍٝر ډيڂيَى يڅي ثَاي ٦ًٕف ىاهچي ىويان َبي ػچً، ډًٖاٻ ٍا ثبيي ثٍ ًٍٝر ٭مًى ثَ ٍيي ٦ٕق ىاهچي ىويان َب ٹَاٍ ىاى ي 

 . ثب ٭مًىي  ځَٵشه ډًٖاٻ ي ثبال ي دبييه ثَىن آن ٦ٕق ىاهچي ىويان َبي ػچًي ٵټ ثبال ي دبييه ٍا ډًٖاٻ ډيپىيڈ. ثب كَٽبر ثبال ي دبييه ايه ٦ًٕف ٍا سميِ ٽَى

 .اځَ َٕ ډًٖاٻ ٽًؿټ ثبٙي ډي سًاوي ثٍ ًٍٝر اٵٺي َڈ ٹَاٍ  ځيَى

ٕذٔ ؿىي ثبٍ ډًٖاٻ ٍا ثٍ . ثَاي ډًٖاٻ ٽَىن ٦ٕق ػًويٌ، ډًَبي ډًٖاٻ ٍا ىٍ سمبٓ ثب ٦ًٕف ػًويٌ ٹَاٍ ىاىٌ ي ٽمي ٵٚبٍ ىَيي سب ډًَبي ډًٖاٻ ثٍ هًثي ثٍ ىاهڄ ٙيبٍَبي ٦ٕق ػًويٌ ياٍى ًٙى

 .ػچً ي ٭ٺت ثپٚيي سب ثٍ هًثي سميِ ًٙى

 .ډًٖاٻ ُىن ثٍ ًٍٝر اٵٺي ي ثب ٙير ُيبى ډيشًاوي ډىؼَ ثٍ سلچيڄ څظٍ ي كٖبٕيز ىٍ وًاكي ٥ًٷ ىوياوُب ځَىى :١ْت٦

. ثَاي ايىپبٍ ډًٖاٻ ىٍ ٭ٺت ُثبن ٹَاٍ ډيڂيَى ي ثٍ ٥َٳ ػچً ٽٚييٌ ډيًٚى.      ؿًن هَىَُبي ډًاى ٱٌايي ي ډيپَية َب ٍيي ٦ٕق ُثبن ػم٬ ډيًٚوي، ثُشَ إز ٍيي ُثبن ٍا َڈ ثب ډًٖاٻ سميِ ومًى

يٹشي ډًٖاٻ ٽَىن ىويان َب سمبڇ ٙي، ډًٖاٻ ٍا هًة ثًٚييي ي . دٔ اُ ډًٖاٻ ٽَىن ىويان َب ي ُثبن، ثبيي ىَبن ؿىييه ثبٍ ثب آة ٖٙشٍ ًٙى. سميِ ٽَىن ُثبن وٺ٘ ډُمي ىٍ اُ ثيه ثَىن ثًي ثي ىَبن ىاٍى

 .سًػٍ ٽىيي ٽٍ َيـڂبٌ ډًٖاٻ هئ ٍا ىٍ ػٮجٍ َٕثٖشٍ وڂٌاٍيي؛ ؿًن ٥ًٍثز ًَاي ىاهڄ ػٮجٍ ُيبى ٙيٌ ي ٍٙي ډيپَية َب ٍا سَٖي٬ ډيپىي. ىٍ ػبيي ىيٍ اُ آڅًىځي وڂُياٍي ٽىيي

 اعتفازُ اس ًد زًساى

. ون ىويان، ون وبيچًوي ډوًٞٝي إز ٽٍ ثبيي آن ٍا اُ ىاٍيهبوٍ سُيٍ ومًى.  ٦ًٕف ثيه ىوياوي ثٍ َيؾ يػٍ ثب إشٶبىٌ اُ ډًٖاٻ سميِ وميًٚوي ي سىُب ثب إشٶبىٌ اُ ون ىويان ډيشًان ايه ٦ًٕف ٍا سميِ ٽَى

 . َيٳ اٝچي اُ سميِ ٽَىن وًاكي ثيه ىوياوي، ثَىاٙشه دالٻ ډيپَيثي إز. و٫ً ون ىويان ډًٍى إشٶبىٌ ٵَى ثَإبٓ ًُٕڅز إشٶبىٌ ي ٭الٹٍ ٙوٞي ٵَى ډيجبٙي

 :ثَاي إشٶبىٌ ىٍٕز اُ ون ىويان ثبيي

 . ٹجڄ اُ إشٶبىٌ ىٕز َب ٍا ثب آة ي ٝبثًن هًة ثًٚييي•

  ٕبوشيمشَ اُ ون ىويان ٍا ثجَيي ي ىي ٥َٳ ووي ٍا ٽٍ ثَييَبيي  ىٍ ََ ىي ىٕز ثٍ ىيٍ اوڂٚز ي٤ٕ ثذيـيي 45 سب 30 كييى •
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 ٍٕ اوڂٚز آهَ ٍا ثجىييي ي ىي ىٕز . ٕبوشيمشَ اُ ون ىويان ٍا ػيا ٽىيي45 سب 30ػُز ون ٽٚيين ىويان َب  كياٹڄ . ثَاي ٍاكشي إشٶبىٌ اُ ون ىويان، ډي سًان ىي َٕ ون ىويان ثَييٌ ٙيٌ ٍا ثٍ َڈ ځٌَ ُى: وپشٍ

 ي ٹيٍر ډبوًٍ ثباليي ثٍ ٙمب ثَاي اوؼبڇ ډًاٍى ُيَ ډييَيثٍ ايه سَسيت اوڂٚز وٚبوٍ ي ٖٙز ََ ىي ىٕز آُاى ډيمبوي . ٍا اُ َڈ ىيٍ ٽىيي سب ون ډلپڈ ٽٚييٌ ًٙى

 . ٕبوشيمشَ ٥ًڃ ىاٙشٍ ثبٙي5/2 سب ٥2ًڃ ووي ٽٍ ثيه اوڂٚشبن ىٕز آُاى ثبٹي ډيمبوي، ٽبٵي إز  •

 . ثَاي ياٍى ٽَىن ون ثيه ىويان َبي ٵټ دبييه اُ ىي اوڂٚز اٙبٌٍ ي ثيه ىويان َبي ٵټ ثبال اُ ىي اوڂٚز ٖٙز يب يټ ٖٙز ي يټ اوڂٚز اٙبٌٍ إشٶبىٌ ٽىيي•

  ون ٍا ثب كَٽز ٙجيٍ اٌٍ ٽٚيين ثٍ آٍاډي ثٍ ٵ٢بي ثيه ىويان َب ياٍى ٽىيي ډَاٹت ثبٙي ٵٚبٍ ون، څظٍ ٍا ُهمي وپىي •

 دٔ اُ ايىپٍ ون ٍا ياٍى ٵ٢بي ثيه ىوياوي ٽَىيي اثشيا  ون ٍا ثٍ ٦ٕق ٽىبٍي ىويان ػچًيي سپيٍ ىاىٌ ي ثب ډاليمز ثٍ ُيَ څجٍ څظٍ ثَىٌ ي آن ٍا ثٍ ىيًاٌٍ ىويان ؿٖجبويٌ ي ؿىي ثبٍ ثٍ ٥َٳ ثبال ي دبييه كَٽز ىَيي •

 .ايه ٭مڄ ٍا ثٍ آٍاډي اوؼبڇ ىَيي سب ثٍ څظٍ ډؼبيٍ ىويان إٓيت وَٕبويي

آن ٹٖمز اُ ون ٍا ٽٍ ثَاي ايه ىويان َب إشٶبىٌ ٽَىَبيي . ثٮي اُ آن ون ٍا اُ الي ىويان َب هبٍع ٽىيي.  ٕذٔ ٹٖمز سميِ ون ٍا ىٍ َمبن ډلڄ ثٍ ٦ٕق ٽىبٍي ىويان دٚشي ثـٖجبويي ي َميه ٽبٍ ٍا سپَاٍ ٽىيي•

 .ايه ٽبٍ ٍا ثَاي سمبڇ ٦ًٕف ثيه ىويان َب سپَاٍ ٽىيي. ػبثؼب ٽىيي ي ون ٽٚيين ىويان ثٮيي ٍا َٙي٫ ٽىيي

 :ت٤خ٦ ٢ّيؽ

 . دٚز آهَيه ىويان ََ ٵټ ٍا ويِ ډظڄ ىويان َبي ىيڂَ ون ثپٚيي•

 .ىٍ ٱيَ ايىًٍٞر كياٹڄ ٙت َب ٹجڄ اُ هًاة اثشيا اُ ون ىويان إشٶبىٌ ٽَىٌ، ٕذٔ ىويان َب ٍا ډًٖاٻ ٽىيي. اُ ون ىويان إشٶبىٌ ٽىيي (ٙجُب ٹجڄ اُ هًاة ي ٝجلُب ثٮي اُ ٝجلبوٍ) ثُشَ إز ٍيُي ىي ثبٍ •

اځَ دٔ اُ يټ . ىٍ اٽظَ ډًاٹ٬ ثب اىاډٍ ايه ٽبٍ ي ث٥ََٳ ٙين اڅشُبة څظٍ ىٍى ي هًوَيِي َڈ اُ ثيه ډيَيى.  اځَ َىڂبڇ ډًٖاٻ ُىن ي ون ٽٚيين ىويان َب، ىٍى ي هًوَيِي يػًى ىاٙز، ػبي وڂَاوي ويٖز•

 . ىٹيٺٍ ثٍ ٥ًڃ ډيبوؼبډي4 اڅي 3 ون ىويان ٽٚيين ٽچيٍ ىويان َب كييى •.َٶشٍ ٭الئڈ ث٥ََٳ وٚي، ثبيي ثٍ ىوياوذِٙټ ډَاػٮٍ ًٙى 

ىٍ ١مه سًػٍ ىاٙشٍ ثبٙيي ٽٍ هالڃ ىويان يٕيچٍ .  ثٍ ػبي ون ىويان ثَاي سميِ ٽَىن ٦ًٕف ثيه ىويان َب اُ َيؾ و٫ً ون ىيڂَ يب يٕبيڄ ٕوز ي وًٻ سيِ ډظڄ ٕىؼبٷ يؿًة ٽجَيز إشٶبىٌ  وپىيي:١ْت٦ ٨ٜٝ

 .ايٖز ٽٍ ثٍ إٓبوي ثٍ څظٍ إٓيت ډيَٕبوي ي ډٮمًالً إشٶبىٌ اُ آن سًٝيٍ وميًٚى

 ػَاهل هؤثز تز پَعيسگی

ٹىيَبي ډًػًى ىٍ ډًاى ٱٌايي ډوشچٴ يب وًٙييوي  َب ىاٍاي هبٝيز دًٕييځي ُايي  . (ٹىيَب يب وٚبٕشٍ َبي دوشٍ)اُ٭ًاډڄ ډُڈ ايؼبىٽىىيٌ دًٕييځي ، ٽَثًَييٍار َبي ٹبثڄ سوميَ َٖشىي  ٽَثًَييٍار َب

ٹىيَبي ډًػًى ىٍ ٵَآيٍىٌ َبي : ة . ٹىيَبي ډًػًى ىٍ ډيًٌ َب ي ٕجِيؼبر ي ٱٌاَبي كبيي وٚبٕشٍ دوشٍ ډظڄ ثَوغ ي ٕيت ُډيىي ىاٍاي هبٝيز دًٕييځي ُايي دبييه ډي ثبٙىي : اڅٴ . ډشٶبيسي ډي ثبٙىي 

 . ٹىيَبي ډًػًى ىٍډًاى ٱٌايي ډظڄ ٭ٖڄ، آة ډيًٌ ، ٙپَ، ٙيَيىي َب ، وًٙبثٍ َب ي ثيٖپًيز َب ثٖيبٍ دًٕييځي ُا ډي ثبٙىي : ع .ٱيَدًٕييځي ُا َٖشىي  (ٙيَيډٚشٺبر آن  )څجىي 

 :ث٦ًٍٽچي دًٕييځي ُايي ډًاىٱٌايي سلز سبطيَ ٭ًاډڄ ُيَ ٹَاٍ ډي ځيَى 

ډبيٮبر ىٍډٺبيٍٖ ثب ٱٌاَبي ػبډيډبوىي ثيٖپًيز يٽيټ َب ثٍ َٕ٭ز اُډلي٤ . ، ډير ُډبن سمبٓ ىويان ثب ډبىٌ ٱٌايي ٍا ډٚوٜ ډي ٽىي(ثًٍٞر ػبډييب ډبي٬ ثًىن ) ٙپڄ ډبىٌ ٱٌايي :ٌْ٘ ٝبؼ٥ مؿايي- 1

 .ډًاىٹىيي ډظڄ آثىجبر ، هًٙجًٽىىيٌ َبي وٮىبيي ىَبن ٽٍ ثٍ آَٖشڂي ىٍ ىَبن كڄ ډي ًٙوي ىاٍاي هبٝيز دًٕييځي ُايي ثيٚشَي ډي ثبٙىي . ىَبن دبٻ ډي ًٙوي څٌا هبٝيز دًٕييځي ُايي ٽمشَي ىاٍوي 

ثىبثَايه ډيِان دًٕييځي ُايي آوُب . ډير ُډبن ٥ًالوي سَي ىٍسمبٓ ثب ىويان ډي ثبٙىي  (ډظڄ ؿيذٔ ، ځِ، ًَٕبن، ٙپالر )سىٺالسي ٽٍ ٹيٍر ؿٖجىيځي ثيٚشَي ث٦َٕق ىويان َب ىاٍوي : ٤ٍاٛ ٝبؼ٥ مؿايي- 2

 . ثيٚشَهًاَي ثًى 
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ٽمشَ ثبٙي، اكشمبڃ اثشال ثٍ دًٕييځي دبييه سَ ثىبثَايه ََؿٍ ىٵٮبر ډَٞٳ ايه ډًاى . ثب ََ ثبٍ ډَٞٳ ډًاى ٹىيي، ډلي٤ دالٻ ډيپَيثي، إييي ٙيٌ ي ډىؼَثٍ دًٕييځي ډي ًٙى: ؼىقبت ّٝفه ٤ٝاؼمؿايي- 3

 . وي َب  ي سىٺالر ٙيَيه ىٍ ٵًاٝڄ ي٭يٌ َبي اٝچي ٱٌايي ثبيي هًىىاٍي ًٙىاُ سپَاٍ إشٶبىٌ اُ هًٍى. ډي آيي

ث٦ًٍ ډظبڃ إشٶبىٌ اُ وًٙبثٍ َب ي ٱٌاَبي كبيي ډًاى ٹىيي َمَاٌ ثب ٕبيَ ډًاى ٱٌايي ىيڂَ، . ډَٞٳ ٱٌاَب ثب َڈ ډي سًاوىي اطَار دًٕييځي ُايي ٍا ٽبَ٘ يب اٵِاي٘ ىَىي: تفّيت ٣تفتيت مؿا٧بي ّٝفىي- 4

ي ويِ ٱٌاي ٕٶز ي  (ډظڄ إٶىبع دوشٍ ٙيٌ، دىيَ ي ًٍر ٽىَٖي ٙيٌ  )يب ٵچًٍايي  (ډظڄ ډبٕز ثيين ؿَثي يدىيَ  )ىٍكبڅي ٽٍ إشٶبىٌ اُ ٱٌاَبي كبيي ٽچٖيڈ . ٵَٝز ډىبٕت ثَاي سًڅيي إيي ٍا ٵَاَڈ ډي ٽىىي

 . َمِډبن ثب ٕبيَ ډًاى ٱٌايي سبطيَ ډظجشي ٍا ىٍٽبَ٘ دًٕييځي ُايي ىاٍى  (ډظڄ ډيًٌ يٕجِيؼبر هبڇ ي ډَٽجبر  )كبيي ٵيجَ 

 تَصيِ ّای تغذيْای زرعالهت زّاى ٍزًساى

 . إشٶبىٌ ًٙى (...ثبىاڇ، ځَىي ي ) ثُشَ إز ثٍ ٭ىًان ډيبن ي٭يٌ ثٍ ػبي ٙيَيىي اُ ډيًٌ َبي سبٌُ ي ٕجِيؼبر، ډبٕز ٕبىٌ ي ډٲَِب •

 . ځَىى ٽٍ دٔ اُآوُب ډًٖاٻ ُىٌ  ًٙى (ٝجلبوٍ، وُبٍ، ٙبڇ  ) ډَٞٳ ډًاى ٹىيي ډلييى ثٍ ي٭يٌ َبي اٝچي ٱٌايي •

 .  ىًٍٍٝر ډَٞٳ ََ و٫ً ډبىٌ ٹىيي، الُڇ إز ثالٵبٝچٍ ىويان َب ٍا ډًٖاٻ ُى ي ىًٍٍٝر ٭يڇ ىٕشَٕي ؿىي ډَسجٍ ىَبن ي ىويان ٍا ثب آة ٖٙشًٚ ىاى•

 .  ٵٖز ٵًى، وًٙبثٍ َب ي سىٺالر ٙيَيه وجبيٖشي ثٍ ًٍٝر ٍيُډٌَ ياٍى ثَوبډٍ ٱٌايي  ځَىى •

 .  ىًٍٍٝر إشٶبىٌ اَُٙثز َبي ىاٍييي ي سٺًيشي ٙيَيه ثٮي اُ ََ ثبٍ ډَٞٳ ػُز دبٻ ٙين ا٦ُٕق ىويان َب ډيِان ٽبٵي آة هًٍىٌ ًٙى •

ٙبيي اٹياڇ ثٍ هًٍىن څٺمٍ اي وبن ي دىيَ ىٍآهَ ََ ي٭يٌ ٱٌايي ډبوىي ځٌٙشڂبن ٭بىر ٱٌايي ډىبٕت . ىٍدبيبن ي٭يٌ ٱٌايي ثب٭ض ٽبَ٘ ډيِان إيي ىٍىَبن ډي ځَىى (ډظڄ دىيَ  ) إشٶبىٌ اُ ډلًٞالر څجىي •

 .ثبٙي

 . إشٶبىٌ َمِډبن ٙيَ ثٍ ىڅيڄ ىاٙشه ٵٖٶَ ي ٽچٖيڈ ٽٍ يًوُبي الُڇ ٍا ثَاي آَپي ٙين ډؼيى ډيىب ىٍ اهشيبٍ ىويان ٹَاٍ ډي ىَىي ثب ډَٞٳ ٙيَيىي سًٝيٍ ډي ځَىى •

 . ٭اليٌ ثَ دبٽٖبُي ٱٌا اُ ٦ٕق ىويان َب ثٍ اٵِاي٘ ػَيبن ثِاٷ ويِٽمټ ډي ٽىي  (ي٭يٌ اٝچي ٱٌايي )ثب ٱٌاَبي دوشٍ  (ٕجِي  ) إشٶبىٌ اُ ډًاى ٱٌايي هبڇ •

 .  إشٶبىٌ اُ آة ثيه ي٭يٌ َبي اٝچي ٱٌايي سًٝيٍ ډي ځَىى•

 . ثُشَ إز دٔ اُ ي٭يٌ ٱٌايي ٙبڇ ي ٹجڄ اُ هًاثيين اُ ډيبن ي٭يٌ َبي كبيي ٽَثًَييٍار إشٶبىٌ وًٚى•

 .  ىًٍٍٝر سمبيڄ ثٍ ډَٞٳ آىاډٔ، إشٶبىٌ اُ آىاډٔ َبي ثيين ٹىي سًٝيٍ ډي ځَىى •

 . ُيَا ډي سًاوي ثب٭ض ٕبي٘ ثَ ٍيي ىويان َب ځَىى، دٔ ثبيي ډيسي دٔ اُ ډَٞٳ ايه وًٙييوي َب ډًٖاٻ ُى .  ثالٵبٝچٍ دٔ اُ ډَٞٳ وًٙييوي َبي إييي ډظڄ آة دَسٺبڃ وجبيي ىويان َب ٍا ډًٖاٻ ٽَى•
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 هساذالت آهَسؽی عل

 هساذالت آهَسؽی هزالثت اس تيواری عل 

 سًٝيٍ َبي ٽچي

  (سبث٘ ډٖشٺيڈ وًٍ آٵشبة ىٍ ٕب٭بسي اُ ٍيُ ىٍ اسبٷ ثيمبٍ)ثَهًٍىاٍي اُ سًُيٍ ي وًٍ ٽبٵي 

 ٽىشَڃ ٍاٌ َبي اوشٺبڃ ثيمبٍي ، سٲٌيٍ ډىبٕت 

 پيگيزی فزز اس ًظز اتتال تِ عل 

 .ٵَى ىٍ سمبٓ ثب ٵَى ډجشال ثٍ ٕڄ إميَ ډظجز ي ثيين َٕٵٍ ٍا دٔ اُ يټ ډبٌ ثٍ َٙف ُيَ ديڂيَي ٽىيي

 : اُ  ىٍ ډًٍى وٚبوٍ َبي ثيمبٍي ٕإاڃ ٽىيي

  ٍډ٦بثٸ ډشه ىي ومًوٍ ىيڂَ اُ هچ٤ يي ويِ سُيٍ ًٙى ي ثٍ ډَٽِ ثُياٙشي ىٍډبوي ي يب آُډبيٚڂبٌ ثَ ٥جٸ ثَوبډٍ . إز، يټ ومًوٍ هچ٤ اُ يي سُيٍ ًٙى (َٕٵٍ ٥ًڃ ٽٚييٌ)ىٍ ًٍٝسي ٽٍ ٵَى ىاٍاي وٚبو

ىٍ ٱيَ ايه ًٍٝر  ي َمَاٌ يي ٍا ډؼيىاً . اُ  ىٍ هًٞٛ ٭مڄ ثٍ سًٝيٍ َب ٕإاڃ ٽىيي ؿىبوـٍ ٭مچپَى ٝليلي ىاٙشٍ إز، يي ٍا ثٍ اىاډٍ ٭مڄ سًٚيٸ ٽىيي. ٽًٍٚي ديٚڂيَي ي ٽىشَڃ ٕڄ إٍبڃ ًٙى

 .آډًُٗ ي  ثٍ دِٙټ اٍػب٫ ٱيَ ٵًٍي ىَيي

اځَ ٭مچپَى ٝليلي ىاٙشٍ إز، يي ٍا ثٍ اىاډٍ ٭مڄ سًٚيٸ ٽىيي ي ىٍ ٱيَ ايه ًٍٝر،  ي . اُ  ىٍ هًٞٛ ٭مڄ ثٍ سًٝيٍ ٕإاڃ ٽىيي.  ډبٌ ثٮي ديڂيَي ٽىيي6ىٍ ًٍٝسي ٽٍ ٵَى ٵبٹي وٚبوٍ إز يي ٍا 

 ٵَى ٍا ثٍ ډَاػٮٍ ىٍ ًٍٝر ثَيُ وٚبوٍ يب سمبٓ ډؼيى ثب ٵَى ډجشال ثٍ ٕڄ سًٚيٸ ٽىيي. َمَاٌ يي ٍا ډؼيىاً آډًُٗ ىَيي

 تزرعی اس ًظز عل ريَی

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

 .يب ثؽ٣ٟ غٚظ ثبٌؽ (غ١٤ي يب ثؽ٣ٟ غ٤ٟ)ؼٍت ٢ّيؽ وفى٦ ٝي ت٤ا١ؽ ث٦ ٧ٞفا٥ غٚظ .  ٧يت٦ وفى٦ ٝي ٢ّؽ آٟ ـا ث٦ ف٤٢اٟ يِ ١ٍب٦١ ٝطى٤ة ٢ّيؽ2 ز٢ب١س٦ ىفؼ ثيً اق :٥وفى٦ ع٤ٗ ٍّيؽ

ؼـ ٤ِـت پبوع ثٚي، ز٢ب١س٦ ٝغٞئ٠ ٌؽيؽ ٦ّ خ٤اٟ ثب ىفؼ ٝجتال ؼـ خٞـ ؼ٣وتبٟ يب ا٤ٍاٛ .  اق ىفؼؼـ غ٤َّ اىفاؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ غب٤١اؼ٥، ا٤ٍاٛ ٣ ؼ٣وتبٟ وااٗ ٢ّيؽ:ٗوبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ ن

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

.  ٧يت٦ يب ّٜ تف، ؼـ ٧ٞبٟ ٝفاخق٦ ثبـ ا٣ٗ ثب ١ؾبـت ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ٝفث٤ع٦ يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ت٨ي٦ ٤ٌؼ2اق ىفؼ ثب وفى٦ غٚظ ؼاـ ع٤ٗ ٍّيؽ٥ يب ثب وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ث٦ ٧ٞفا٥ وفى٦ غٚظ ؼاـ 

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

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

 . خ٤اٟ ـا اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـي٤ي عج٦َ ث٢ؽي ٢ّيؽ

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

  ث٦ ىفؼ ٣ .  ٍفاـ ٝي ٕيفؼ"(اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘)ٍْٝ٘ "يب ثب وفى٦ ٝىب٣ي يب ّٜ تف اق ؼ٣ ٧يت٦ ث٦ ٧ٞفا٥ وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ عج٦َ ث٢ؽي  ( ٧يت2٦وفى٦ ثيً اق )خ٤اٟ ؼاـاي يِ ١ٍب٦١

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

 .خ٤اٟ ـا يِ ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ.  ـا آ٤ٝقي ؼ٧يؽآىتبة ؼـ وبفبتي اق ـ٣ق ؼـ اتبً ٣ ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي

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

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

 ٝؽاغالت آ٤ٝقٌي ث٦ ٢ٝؾ٤ـ ٝفاٍجت اق ثيٞبـي و٘ 

 ت٤ِي٦ ٧بي ّٚي

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

 ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي 

 تنؿي٦ ٢ٝبوت 

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

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

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

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

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

  إف فْٞٚفؼ ِطيطي ؼاٌت٦ اوت، ا٣ ـا ث٦ اؼا٦ٝ فٞ٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ ٣ ؼـ ميف اي٠ . اق خ٤اٟ ؼـ غ٤َّ فٞ٘ ث٦ ت٤ِي٦ وااٗ ٢ّيؽ.  ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ6ؼـ ٤ِـتي ٦ّ خ٤اٟ ىبٍؽ ١ٍب٦١ اوت ٣ي ـا

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

 

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

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

 .ت٨ي٦ ١ٞبئيؽ

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

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

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

 .آ٣ـي ّفؼ٥ ٣ ث٦ ٣اضؽ ث٨ؽاٌتي ثيب٣ـؼ

  ٟ٦١٤ٞ١ و٤ٛ ـا اق ثيٞبـ ٧ٞكٝبٟ ثب تط٤ي٘ ٦١٤ٞ١ ؼ٣ٛ ٣ ثب ٧ٞب

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

 . ٦١٤ٞ١ اق غٚظ ِجطٖب٧ي ت٨ي٦ ٤ٌؼ٦ّ3 ثيٞبـ ثىتفي ثبٌؽ ٧ف 

  ٝيٚي ٙيتف ثبٌؽ5 تب 3ضدٜ ٧ف ٦١٤ٞ١ غٚظ ثبيؽ . 

 ؽىل زارٍيی mg/kgهمسار رٍساًِ  زارٍ

 5(4-6) ايك١٣يبقيؽ
  ٝيٚي ٕفٝي300 ٣ 100ٍفَ 

 10(8-12) ـييبٝپي٠
  ٝيٚي ٕفٝي 300 ٣ 150ّپى٤ٗ 

 ٣ ٍغف٥

 25( 20-30) پيفاقي٢بٝيؽ
  ٝيٚي ٕفٝي500ٍفَ 
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 تزرعی اس ًظز عل ريَی

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

 :٢ّيؽ

 .يب ثؽ٣ٟ غٚظ ثبٌؽ (غ١٤ي يب ثؽ٣ٟ غ٤ٟ)ؼٍت ٢ّيؽ وفى٦ ٝي ت٤ا١ؽ ث٦ ٧ٞفا٥ غٚظ .  ٧يت٦ وفى٦ ٝي ٢ّؽ آٟ ـا ث٦ ف٤٢اٟ يِ ١ٍب٦١ ٝطى٤ة ٢ّيؽ2 ز٢ب١س٦ ىفؼ ثيً اق :٥وفى٦ ع٤ٗ ٍّيؽ

ؼـ ٤ِـت پبوع ثٚي، ز٢ب١س٦ ٝغٞئ٠ ٌؽيؽ ٦ّ خ٤اٟ ثب ىفؼ ٝجتال ؼـ خٞـ ؼ٣وتبٟ يب ا٤ٍاٛ .  اق ىفؼؼـ غ٤َّ اىفاؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ غب٤١اؼ٥، ا٤ٍاٛ ٣ ؼ٣وتبٟ وااٗ ٢ّيؽ:ٗوبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ ن

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

.  ٧يت٦ يب ّٜ تف، ؼـ ٧ٞبٟ ٝفاخق٦ ثبـ ا٣ٗ ثب ١ؾبـت ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ٝفث٤ع٦ يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ت٨ي٦ ٤ٌؼ2اق ىفؼ ثب وفى٦ غٚظ ؼاـ ع٤ٗ ٍّيؽ٥ يب ثب وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ث٦ ٧ٞفا٥ وفى٦ غٚظ ؼاـ 

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

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

 . خ٤اٟ ـا اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـي٤ي عج٦َ ث٢ؽي ٢ّيؽ

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

  ث٦ ىفؼ ٣ .  ٍفاـ ٝي ٕيفؼ"(اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘)ٍْٝ٘ "يب ثب وفى٦ ٝىب٣ي يب ّٜ تف اق ؼ٣ ٧يت٦ ث٦ ٧ٞفا٥ وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ عج٦َ ث٢ؽي  ( ٧يت2٦وفى٦ ثيً اق )خ٤اٟ ؼاـاي يِ ١ٍب٦١

 .خ٤اٟ ـا ث٦ پكٌِ اـخبؿ ميف ى٤ـي ؼ٧يؽ. ٧ٞفا٥ ٣ي ؼـ قٝي٦٢ تنؿي٦ ٣ ـا٥ ٧بي ٢ّتفٗ ا١تَبٗ ثيٞبـي ث٦ وبيفي٠ آ٤ٝقي ؼ٧يؽ

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

 .خ٤اٟ ـا يِ ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ.  ـا آ٤ٝقي ؼ٧يؽآىتبة ؼـ وبفبتي اق ـ٣ق ؼـ اتبً ٣ ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي

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

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

 ٝؽاغالت آ٤ٝقٌي ث٦ ٢ٝؾ٤ـ ٝفاٍجت اق ثيٞبـي و٘ 

 ت٤ِي٦ ٧بي ّٚي

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

 ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي 

 تنؿي٦ ٢ٝبوت 

 15(15-20) *اتبٝج٤ت٤ٗ
  ٝيٚي ٕفٝي400ٍفَ 

 15(12-18) **اوتفپت٤ٝبيىي٠
  ٝيٚي ٕفٝي1000 (آٝپ٤ٗ)٣يبٗ 
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 .خ٤اٟ ؼـ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ اوٞيف ٝثجت ٣ ثؽ٣ٟ وفى٦ ـا په اق يِ ٝب٥ ث٦ ٌفش قيف پيٖيفي ٢ّيؽ: پيٖيفي

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

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

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

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

  إف فْٞٚفؼ ِطيطي ؼاٌت٦ اوت، ا٣ ـا ث٦ اؼا٦ٝ فٞ٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ ٣ ؼـ ميف اي٠ . اق خ٤اٟ ؼـ غ٤َّ فٞ٘ ث٦ ت٤ِي٦ وااٗ ٢ّيؽ.  ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ6ؼـ ٤ِـتي ٦ّ خ٤اٟ ىبٍؽ ١ٍب٦١ اوت ٣ي ـا

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

 تزرعی اس ًظز عل ريَی

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

 .يب ثؽ٣ٟ غٚظ ثبٌؽ (غ١٤ي يب ثؽ٣ٟ غ٤ٟ)ؼٍت ٢ّيؽ وفى٦ ٝي ت٤ا١ؽ ث٦ ٧ٞفا٥ غٚظ .  ٧يت٦ وفى٦ ٝي ٢ّؽ آٟ ـا ث٦ ف٤٢اٟ يِ ١ٍب٦١ ٝطى٤ة ٢ّيؽ2 ز٢ب١س٦ ىفؼ ثيً اق :٥وفى٦ ع٤ٗ ٍّيؽ

ؼـ ٤ِـت پبوع ثٚي، ز٢ب١س٦ ٝغٞئ٠ ٌؽيؽ ٦ّ خ٤اٟ ثب ىفؼ ٝجتال ؼـ خٞـ ؼ٣وتبٟ يب ا٤ٍاٛ .  اق ىفؼؼـ غ٤َّ اىفاؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ غب٤١اؼ٥، ا٤ٍاٛ ٣ ؼ٣وتبٟ وااٗ ٢ّيؽ:ٗوبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ ن

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

.  ٧يت٦ يب ّٜ تف، ؼـ ٧ٞبٟ ٝفاخق٦ ثبـ ا٣ٗ ثب ١ؾبـت ّبـ٢ٝؽ ث٨ؽاٌتي ٝفث٤ع٦ يِ ٦١٤ٞ١ غٚظ ت٨ي٦ ٤ٌؼ2اق ىفؼ ثب وفى٦ غٚظ ؼاـ ع٤ٗ ٍّيؽ٥ يب ثب وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ث٦ ٧ٞفا٥ وفى٦ غٚظ ؼاـ 

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

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

 . خ٤اٟ ـا اق ١ؾف اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘ ـي٤ي عج٦َ ث٢ؽي ٢ّيؽ

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

  ث٦ ىفؼ ٣ .  ٍفاـ ٝي ٕيفؼ"(اضتٞبٗ اثتال ث٦ و٘)ٍْٝ٘ "يب ثب وفى٦ ٝىب٣ي يب ّٜ تف اق ؼ٣ ٧يت٦ ث٦ ٧ٞفا٥ وبث٦َ تٞبن ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ؼـ عج٦َ ث٢ؽي  ( ٧يت2٦وفى٦ ثيً اق )خ٤اٟ ؼاـاي يِ ١ٍب٦١

 .خ٤اٟ ـا ث٦ پكٌِ اـخبؿ ميف ى٤ـي ؼ٧يؽ. ٧ٞفا٥ ٣ي ؼـ قٝي٦٢ تنؿي٦ ٣ ـا٥ ٧بي ٢ّتفٗ ا١تَبٗ ثيٞبـي ث٦ وبيفي٠ آ٤ٝقي ؼ٧يؽ

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

 .خ٤اٟ ـا يِ ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ.  ـا آ٤ٝقي ؼ٧يؽآىتبة ؼـ وبفبتي اق ـ٣ق ؼـ اتبً ٣ ٢ّتفٗ ـا٥ ٧بي ا١تَبٗ ثيٞبـي

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

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



75 
 

 ٝؽاغالت آ٤ٝقٌي ث٦ ٢ٝؾ٤ـ ٝفاٍجت اق ثيٞبـي و٘ 

 ت٤ِي٦ ٧بي ّٚي

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

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

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

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

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

  إف فْٞٚفؼ ِطيطي ؼاٌت٦ اوت، ا٣ ـا ث٦ اؼا٦ٝ فٞ٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ ٣ ؼـ ميف اي٠ . اق خ٤اٟ ؼـ غ٤َّ فٞ٘ ث٦ ت٤ِي٦ وااٗ ٢ّيؽ.  ٝب٥ ثقؽ پيٖيفي ٢ّيؽ6ؼـ ٤ِـتي ٦ّ خ٤اٟ ىبٍؽ ١ٍب٦١ اوت ٣ي ـا

 .خ٤اٟ ـا ث٦ ٝفاخق٦ ؼـ ٤ِـت ثف٣ق ١ٍب٦١ يب تٞبن ٝدؽؼ ثب ىفؼ ٝجتال ث٦ و٘ ت٤ٍيٌ ٢ّيؽ. ٤ِـت، ا٣ـا ٝدؽؼاً آ٤ٝقي ؼ٧يؽ
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 راهنماي آموزش ازدواج سالم به جوانان
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 تِ ًام ذسا

 

 

 :ّسف ولی 

 ٕبڅڈ ٕبڃ ىٍ ُډيىٍ اُىياع 29 سب 18اٍسٺب ء سًاومىيي َبي ػًاوبن ځَيٌ ٕىي 

 گزٍُ ّسف تزًاهِ

 ٕبڃ ډؼَى ػِء ځَيٌ َيٳ آډًُٙي ډب َٖشىي يثَين ىٌ ثَوبډٍ اٍسٺبي آځبَي يوڂَٗ ػًاوبن ىٍ هًٞٛ 29 سب 18 ػًاوبن ځَيٌ ٕىي 

 .ډٮيبٍَبي َمَٖځِيىي ياُىياع ډىبٕت ډي ثبٙي

  : اّساف ػوَهی آهَسػ 

 اٍسٺبي آځبَي ػًاوبن ىٍ ُډيىٍ ډٮيبٍَبي الُڇ ثَاي َمَٖډىبٕت 

 اٍسٺبي آځبَي ػًاوبن ىٍُډيىٍ ٵًايي اُىياع ډىبٕت ثَاي ػًاوبن 

 اٍسٺبي آځبَي ػًاوبن ىٍ ُډيىٍ ډ٢َار ٭يڇ اُىياع يب اُىياع ىيََىڂبڇ ىٍػًاوبن

:اعتزاتضيْای ولی آهَسػ  

:إشَاسْيُبي ٽچي آډًُٙي ٙبډڄ ٕيٖشڈ ك٢ًٍي ثب سچٶيٺي اُ إشبى  ي ٙبځَى ډلًٍي  ثب ييْځي َبي ًيڄ ډي ثبٙي  

اػَاي ٕميىبٍ، دَيٌّ ي ٽىٶَاوُٖبي ډَسج٤ -   
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اػَاي ٽبٍځبٌ آډًُٙي-   

سٺًيز ي سًٕٮٍ ٕيٖشڈ ا٥ال٫ ٍٕبوي -   

اُ ٥َيٸ ٕبيز ػًان ٕبڅڈٕيٖشڈ ٱيَ ك٢ًٍي، آډًُٗ اُ ٍاٌ ىيٍ -   

 :اّساف ٍيضُ

  ٕبڃ سمبڇ ، ثب ٵچٖٶٍ اُىياع     29 سب 18آٙىبيي ػًاوبن ځَيٌ ٕىي 

ډٚپالر ډؼَى ثًىن ، ٭ًاډڄ اډشىب٫ ىهشَ يدَٖاُاُىياع ،ٵًايي ياَياٳ اُىياع  ،ٵًايي سٚپيڄ هبوًاىٌ ،سبډيه ويبَُبي ٭ب٥ٶي ،ٍٙي ډٮىًيز ،ديٚڂيَي 

اُ ٍٵشبٍَبي ه٦َ،ثٺبء وٖڄ ،ډٖئًڅيز دٌيَي ،ٙپًٵبيي إشٮياىَب ،ايؼبىآٍاډ٘ ٵٶچٖٶٍ ، اَميز يػبيڂبٌ اُىياع ىٍإالڇ،اَياٳ ي١َيٍر َبي 

 اُىياع اُوڂبٌ ىيه ،اٝڄ ٽٶًيز ،كمبيز هبوًاىٌ َب 

 

 :همسهِ 

 ٍ اٍ سا دس دٍ ساّی صیجبیی ٍ صؿتی، حك ٍ ثبعل، سػتگبسی ٍ گوشاّی لذست اًتخبة داد  تب خبلك ّؼتی اًؼبى سا آفشیذ ٍ خْبى سا ثشای اٍ لشاسداد 

 . آصاداًِ ٍ ثذٍى ّیچ اوشاُ ٍ اخجبسی  دػت ثِ اًتخبة ثضًذ ٍ هؼیش صًذگی اؽ سا هـخق وٌذ

همَلِ خفت ثَدى ٍصٍج ثَدى دس توبم پذیذُ ّبی . اصدٍاج اص فشآیٌذ ّبی ثؼیبس ثب اّویت دس توبم ادیبى ، ثِ خلَف دیي هجیي اػالم هحؼَة هی ؿَد 

 .دس اصدٍاج ، صٍخیي هی پزیشًذ وِ دس لجبل صًذگی خبًَادگی هـتشن تؼْذاتی سا ثپزیشًذ . آفشیٌؾ ٍخَدداسد

اصدٍاج ثِ صى ٍ هشد آساهؾ هی ثخـذ ٍ آًبى سا اص . ّوِ هىبتت ٍ ادیبى الْی ثِ ٍیظُ دیي هجیي اػالم، اصدٍاج ٍ تـىیل خبًَادُ سا تَكیِ ًوَدُ اًذ

  .اًحشاف ٍ سفتبسّبی خٌؼی پشخغش ٍ غیش خاللی ثبص هی داسد

تـىیل خبًَادُ ػبلن، هتؼبدل ٍ پبیذاس هبًٌذ ّش اهش . اًتخبة ّوؼش اص هْوتشیي تلویوبت فشد دس صًذگی اػت، صیشا هی تَاًذ آیٌذُ فشد سا سلن ثضًذ

خَاى هی ثبیؼتی ثش اػبع هؼیبسّبی اكَلی، هٌغمی ّوؼش آیٌذُ خَد سا ؿٌبػبیی ٍ . هْن دیگشی ثِ تفىش هٌغمی ٍ تالؽ ٍ وَؿؾ ًیبصهٌذ اػت
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ثلَست ولی اكبلت خبًَادگی ثِ ػٌَاى اػبػی تشیي هؼیبس اًتخبة ّوؼش ؿٌبختِ هی . اًتخبة ًوبیذ ٍ آًگبُ ثِ اًدبم پیًَذ صًبؿَیی الذام وٌذ

ایوبى، اخالق ًیىَ ٍ سٍاى ػبلن، ٍ تٌبػت صٍخیي دس ٍیظگیْبی ظبّشی، ػٌی، تحلیلی، فشٌّگی، تشثیتی ٍ اػتمبدی اص هَاسد اػبػی دس . ؿَد

 . اًتخبة ّوؼش اػت

ىاٍى، ٽٍ اُ ػمچٍ ٵًايي ايه اډَ ډٺيٓ اػَاي ىٕشًٍ اڅُي ، اؤ ي ډًىر ، ٭ٶز ي ډًٞويز اُ ځىبٌ ، سًڅيي ي اصدٍاج فَایذ ٍ فلؼفِ ّبی هتؼذدی 

يٮىي . اُىياع ثبيي ىٍ ُډبن ډىبٕت اوؼبڇ دٌيَى. ي اُ ػمچٍ ٵچٖٶٍ َبي آن ډي سًان ثٍ سپميڄ ، سٖپيه ي سًڅييډظڄ اٙبٌٍ ومًى. ډي ثبٙي... سپظيَ ي 

ػًان ٹجڄ اُ سٞميڈ ځَٵشه ثٍ اُىياع ثبيي ډٮيبٍَبي اوشوبة . ثٍ ٕه ثچًٯ ٍٕييٌ ثبٙي... ُډبوي ٽٍ ٵَى اُ و٪َ ٍياوي ، ٭ٺچي ، ٵپَي ، اػشمب٭ي ي 

ََ . َمَٖ اُ ىييځبٌ إالڇ ٍا ډي و٪َ ٹَاٍ ىاىٌ ي َمـىيه ٙىبهز ٽبٵي اُ آىاة ي َٙاي٤ هًإشڂبٍي ىاٙشٍ ثبٙي سب ُويځي ډًٵٺي ىاٙشٍ ثبٙي

اډب ډشإٔٶبوٍ ډٚپالسي َٕ ٍاٌ اُىياع ػًاوبن اډَيُ ډٚبَيٌ ډي ًٙى ، ٽٍ يب ٕبهشٍ . ػًاوي ٥جٮبً ثٍ سٚپيڄ هبوًاىٌ ي ُويځي ُوبًٙيي ٭الٹٍ ىاٍى

اُ ډًاوٮي ٽٍ ىٍ ٍَٕاٌ اُىياع ػًاوبن إز  ، ډيشًان  ثٍ هَع َب ي سَٚيٶبر ا١بٵي ىٍ ډَإڈ . ي اٵپبٍ ي ٭ٺبيي هًى اٵَاى إز ي يب كٺيٺي إز

سًٽڄ ثَ هيايوي ، اٝالف ٵََىڀ ػبډٮٍ ، ي دََيِ اُ ٕوز ځيَي َب ي . اٙبٌٍ ومًى .....٭ٺي ي ٭َيٕي ، ثبال ٍٵشه ډَُيٍ َب، ػُيِيٍ َبي ډٶٞڄ ي

 .اُىياع سىُب ٍاٌ ډَٚي٫ ي ٕب څڈ سٚپيڄ هبوًاىٌ إز. ٽبَ٘ سًٹٮبر ثي ػب اُ ػمچٍ ٍاٌ كڄ َبي ايه ډٚپالر ډي ثبٙي

 (...ډظڄ اوشوبة ډلڄ ُويځي ،ٙٲڄ،ٍٙشٍ ىاوٚڂبَي ي ).اوٖبن ىٍ ُويځي ډَست ثب َٙاي٤ اوشوبة ٍيثَيٕز    

 .ثٮ٢ي اوشوبثُب َِيىٍ ثَ ي ٱيَ ٹبثڄ ػجَان ي يب ثٍ ٕوشي ٹبثڄ ػجَاوىي. ثٮ٢ي اوشوبثُب ډُڈ ، ثب اَميز ي َٕوًٙز ٕبُ ډي ثبٙىي 

اًتخبثی اػت  وِ دس خلمت دس هَسد خَیـبًٍذی ثِ هب دادُ تٌْب اًتخبة ّوؼشهی ثبؿذ  وِ  یىی اص هْن تشیي اًتخبة ّبی اًؼبى دس عَل صًذگی  

 اًذ 

 :ّوچٌیي  ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هوىي اػت 

 اص ًظش ػٌی ٍ اختوبػی اص تدشثِ ٍ پختگی ثشای چٌیي یبدس صهبى اًتخبة هوىي اػت صٍخیي  اص اعالػبت ٍ داًؼتٌیْبی وبفی ثشخَسداسًجبؿٌذ ٍ 

.   سا دچبس چبلؾ ًوبیذ ًجبؿذ هی تَاًذ هؼیش صًذگی صٍخیيیاگش هجتٌی ثش آگبّی ٍ دٍس اًذیؾاًتخبة . اًتخبة ثضسگی وبفی ثشخَسداس ًجبؿٌذ 
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: لذا اصول ومعیارهای انتخاب مناسب همسر بهتر است 

 . ثب هؼیبسّبی حؼبة ؿذُ ٍ هٌغمی ثبؿذ-  1

 . ؿیَُ ؿٌبػبیی كحیح، دلیك ٍ ّوِ خبًجِ ثبؿذ- 2

. هجتٌی ثش ػمل،ؿَاّذ ٍ تدبسة فشدی، ػلوی، تخللی ٍ ٍالغ ثیٌی ثبؿذ- 3

 : تزگشاری ًؾغت ّای هؾَرتی آهَسؽی  اّساف

 دسخَاًبى ثِ هٌظَس استمبء ؿبخق ّبی ػالهتی دس خَاًبىػبلن تشٍیح اصدٍاج -1

 لضٍم هذاخالت َّؿوٌذاًِ ٍ ثشًبهِ هحَس -2

 ایدبد فضبی هثجت دس هَسد اصدٍاج ( الف -

 آهَصؽ هْبست ّبی صًذگی ثِ خَاًبى (ة -

 

 :جوؼيت، عالهت تارٍری ،  چالؼ ّا ٍ پيؾٌْازّا تزاعاط عياعت ّای اتالغی همام هؼظن رّثزی 

 .٨ٝٞتفي٠ تنييف ٣ تط٤ٗ خٞقيتي ؼـ ز٢ؽ ؼ٦٧ اغيف ؼـ ٤ٍّـ٧بي ؼـضبٗ ت٤وق٦ ّب٧ً زٍٖٞيف ثبـ٣ـي ث٤ؼ٥ اوت

 . قيبؼي ـىتبـ ثبـ٣ـي ـا تطت تبثيفٍفاـ ٝي ؼ٢٧ؽىف٢٧ٖي ٣ اختٞبفي٣ ف٤اٝ٘ اٍتّبؼي 

ّب٧ً ١فظ ثبـ٣ـي ّٚي ث٦ ّٞتف اق ضؽ خبيٖكي٢ي ثب ت٤خ٦ ث٦ ٧فٛ خٞقيتي ٧ف ٤ٍّـ ؼـ ع٤ٗ قٝبٟ، اثتؽا ِيف ٌؽٟ ٌبغُ ـٌؽ خٞقيت، وپه 

 .٢ٝيي ٌؽٟ ٌبغُ ـٌؽ خٞقيت ٣ ٧ٞكٝبٟ ثب ٢ٝيي ٌؽٟ اي٠ ٌبغُ، ّب٧ً خٞقيت ـا ث٦ ؼ١جبٗ ؼاـؼ

 1393ترؾی اس عياعت ّای ولی جوؼيت رّثز هؼظن اًمالب   ارزيثْؾت 

 اـتَبء پ٤يبيي، ثب٢ٙؽٕي ٣ خ٤ا١ي خٞقيت ثب اىكايً ١فظ ثبـ٣ـي ث٦ ثيً اق وغص خب١ٍي٢ي- 1
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ـىـ ٤ٝا١ـ اقؼ٣اج، تى٨ي٘ ٣ تف٣يح تٍْي٘ غب٤١اؼ٥ ٣ اىكايً ىفق١ؽ، ّب٧ً و٠ اقؼ٣اج ٣ ضٞبيت اق ق٣ج ٧بي خ٤اٟ ٣ ت٤ا٢ٞ١ؽوبقي آ١بٟ ؼـ . 2

  تإٝي٠ ٧كي٦٢ ٧بي ق١ؽٕي ٣ تفثيت ١ى٘ ِبٙص ٣ ّبـآٝؽ

اغتّبَ تى٨يالت ٢ٝبوت ثفاي ٝبؼـاٟ ث٤يم٥ ؼـ ؼ٣ـ٥ ثبـؼاـي ٣ ٌيفؼ٧ي ٣ پ٤ًٌ ثي٦ٞ اي ٧كي٦٢ ٧بي قايٞبٟ ٣ ؼـٝبٟ ١بثبـ٣ـي ٝفؼاٟ ٣ - 3

 .ق١بٟ ٣ ت٤َيت ٨١بؼ٧ب ٣ ٝاوىبت ضٞبيتي ؾيفثظ

تطْيٜ ث٢يبٟ ٣ پبيؽاـي غب٤١اؼ٥ ثب اِالش ٣ تْٞي٘ آ٤ٝقي ٨ٝبـت ٧بي ىفق١ؽ پف٣ـي ٣ تبّيؽ ثف آ٤ٝقي ٨ٝبـت ٧بي ق١ؽٕي ٣ اـتجبعي ٣ اـائ٦ غؽٝبت ٍٝب٣ـ٥ اي ثف . 4

  ايفا١ي ٣ ت٤وق٦ ٣ ت٤َيت ١ؾبٛ اختٞبفي، غؽٝبت ث٨ؽاٌتي ٣ ؼـٝب١ي ٣ ٝفاٍجت ٧بي پكٌْي ؼـ خ٨ت والٝت ثبـ٣ـي ٣ ىفق١ؽآ٣ـي–ٝج٢بي ىف٢٧ٔ ٣ اـقي ٧بي اوالٝي 

  اـتَبء اٝيؽ ث٦ ق١ؽٕي، تإٝي٠ والٝت ٣ تنؿي٦ وبٜٙ خٞقيّت ٣ پيٍٖيفي اق آويت ٧بي اختٞبفي، ث٤يم٥ افتيبؼ، و٤ا١ص، آ٤ٙؼٕي ٧بي قيىت ٝطيغي ٣ ثيٞبـي ٧ب-5

 :تاثيز اسزٍاج تز عالهت 
 

 زر ايي جا تِ تؼضی اثزات هثثت اسزٍاج تز عالهت اؽارُ هی ؽَز 

 .اىفاؼي ٦ّ اقؼ٣اج ٢ٝبوت ؼاـ١ؽ اق ع٤ٗ فٞفثيٍتفي ثفغ٤ـؼاـ١ؽ

  .اقوالٝت ـ٣اٟ ث٨تفي ثفغ٤ـؼاـ ٧ىت٢ؽ

 .ٌبؼتف١ؽ ٣اـتجبعبت اختٞبفي ٢ٝبوجتفي ثفٍفاـ ٝي ٢٢ّؽ 

 .اق ١ؾف خىٞب١ي وبٜٙ تف١ؽ

 اضىبن ا٢ٝيت ٝي ٢٢ّؽ 

 ـٌؽ اغالٍي ٣ ٝق٤٢ي 

 ـٌؽ اختٞبفي

 ـىـ ١يبق ٧بي ؼي٢ي ٣ ىغفي ٣ ٝق٤٢ي ٣ ؼـ١٣ي
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 والٝت خىٞي ٣ ـ٣ا١ي 

 ٝىئ٤ٙيت پؿيفي 

 تقبٙي ا١ىبٟ

  (ؼـايٍبٟ ّٞتف اوت ....ّٝفه اْٙ٘ ،ـىتبـ٧بي خ٢ىي ٝػبعف٥ اٝيك ٣).٣ؼـ ٝقفْ ـىتبـ٧بي ٝػبعف٥ آٝيك ١يكّٞتفٍفاـؼاـ١ؽ 

 اق ٨ٝٞتفي٠ آثبـ اقؼ٣اج ايدبؼ ٤ٝؼت ٣ ـضٞت ثي٠ ق٣خي٠ اوت

 ٠َِٝ٣ْ آيَبت٦ِِ ؤَْٟ غٌَََٚ َُْٜٙ ٠ِّْٝ ؤ١َيُىُِِْٜ ؤَق٣َِاخّب ِّٙتَى٤ُ٢ُِْا بَِٙي٨َِب ٣َخَقََ٘ ثَي٢َُِْٜ ٤ََّٝؼ٥َّّ ٣َـَض٦َِّٞ بَِّٟ ىِي ؾََِِٙ َٙأيَبتٍ ٤ٍََِِّٙٛ يَتَيََّْف٣َُٟ 

٣ يْي اق ١ٍب٦١ ٧بي غؽا١٣ؽ اي٠ اوت ٦ّ ثفاي ٌٞب اق خ٢ه غ٤ؼتبٟ، خيتي آىفيؽ تب اقؼ٣اج ٢ّيؽ ٣ ؼـ ٢ّبـ ا٣ آـاًٝ يبثيؽ ٣ ٝيبٟ ٌٞب ؼ٣وتي ٣ 

  ۲۱و٤ـ٥ ٝجبـ٦ّ ـ٣ٛ، آي٦ .١ٍب٦١ ٧بيي اوت ثفاي ٝفؼٝي ٦ّ ٝي ا١ؽي٢ٍؽ [١قٞت]ث٦ يَي٠، ؼـ اي٠ . ٝطجت ٍفاـ ؼاؼ

. ّوِ هىبتت ٍ ادیبى الْی ثِ ٍیظُ دیي هجیي اػالم، اصدٍاج ٍ تـىیل خبًَادُ سا تَكیِ ًوَدُ اًذ. اصدٍاج تٌْب ساُ هـشٍع ٍ ػبلن تـىیل خبًَادُ اػت

ٍلی ثشای یه اصدٍاج هَفك، آهبدگی  .اصدٍاج ثِ صى ٍ هشد آساهؾ هی ثخـذ ٍ آًبى سا اص اًحشاف ٍ سفتبسّبی خٌؼی پشخغش ٍ غیش اخاللی ثبص هی داسد

تـىیل . اًتخبة ّوؼش اص هْوتشیي تلویوبت فشد دس صًذگی اػت، صیشا هی تَاًذ آیٌذُ فشد سا سلن ثضًذ . صیؼتی، سٍاًی، هبدی ٍ اختوبػی الصم اػت

خَاى هی ثبیؼتی ثش اػبع هؼیبسّبی اكَلی، . خبًَادُ ػبلن، هتؼبدل ٍ پبیذاس هبًٌذ ّش اهش هْن دیگشی ثِ تفىش هٌغمی ٍ تالؽ ٍ وَؿؾ ًیبصهٌذ اػت

ثلَست ولی اكبلت خبًَادگی ثِ ػٌَاى اػبػی تشیي . هٌغمی ّوؼش آیٌذُ خَد سا ؿٌبػبیی ٍ اًتخبة ًوبیذ ٍ آًگبُ ثِ اًدبم پیًَذ صًبؿَیی الذام وٌذ

ایوبى، اخالق ًیىَ ٍ سٍاى ػبلن، ٍ تٌبػت صٍخیي دس ٍیظگیْبی ظبّشی، ػٌی، تحلیلی، فشٌّگی، تشثیتی ٍ . هؼیبس اًتخبة ّوؼش ؿٌبختِ هی ؿَد

 .اػتمبدی اص هَاسد اػبػی دس اًتخبة ّوؼش اػت
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ٍ اص ًـبًِ ّبی اٍػت وِ ثشای تبى ّوؼشاًی اص ًَع خَدتبى آفشیذ تب ثذاى ّب آسام گیشیذ ٍ هیبى تبى دٍػتی ٍ سحوت » : ّوبًگًَِ وِ والم ٍحی فشهَدُ 

ثٌبثش ایي دس اًتخبة ّوؼش، سػبیت تٌبػت ّبیی وِ ضشیت اعویٌبى سا ثشای سػیذى ثِ یه صًذگی هـتشن ػبلن ٍ ثذٍى تٌؾ ثبال هی ثشد، « ....ًْبد

هـتشن هَفمی دػت یبثین ٍ ثِ توبهی ًیبصّبی  ثِ صًذگی ثِ خَثی ثذاًین تب ثب اًتخبثی كحیحّوؼش سا ضشٍسی اػت؛ ثٌبثشایي ثبیذ اكَل اػبػی اًتخبة 

 .صیؼتی ٍ سٍاًی ًیض، پبػخ هٌبػجی دّین

 :تاثيزات هثثت اسزٍاج تزای سٍجيي 

 آساهـؾ(۱ 

اصدٍاج، هبیِ ی آساهؾ فىشی ٍ سٍحی خَاى ٍ احؼبع ؿخلیت ٍ اػتوبد ثِ ًفغ هی ؿَد ٍ اٍ سا اص ثی ػبسی ٍ ثیىبسی ٍ ثی ثشًبهگی ٍ ًباهیذی  

 .هی سّبًذ

 تالؽ هؼــبؽ

 .ایدبد ثؼتش هٌبػت ٍ اًگیضُ ی لَی تش ثشای تبهیي هؼبؽ ٍ دس آهذ، اص آثبس هثجت دیگش اصدٍاج اػت 

 احؼبع هؼئَلیت

 ثب اصدٍاج،  تؼْذ ٍ احؼبع هؼئَلیت ثیـتشی دس فشد ؿىل هیگیشد .

 .هبوًاىٌ ځَايي يٮىي ا٭شٺبى ثٍ اٍُٙمىيي هبوًاىٌ ځَاي٘ ثٍ سٚپيڄ هبوًاىٌ يسالٗ ثَاي إشًاٍي ٍياث٤ هبوًاىځي إز

 .هبوًاىٌ ځَايي ىٍ ثٮي ٵَىي ډٖشچِڇ َمَٖ ځِيىي ياُىياع ، َمَٖىاٍي يٵَُوي آيٍي إز يىٍ ٭ٍَٝ اػشمب٭ي ډٺش٢ي هبوًاىٌ ډلًٍي 
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 ت٤وق٦ غ٤ؼ

ثوٚي اُهًى اكٖبٓ  ىٍاطَايه سؼَثٍ َب ىيڂَان ٍا ډلًٖة ډي ًٙىيٵَىّٞبٗ ٌػّيت سؼَثٍ َمَٖٙين ي دٔ اُآن ديٍ ي ډبىٍٙين وً٭ي 

 .ډي ٽىي

ىٍإٓبي٘  آوُب سبثٍ َٕوًٙز هًى، ٍوغ ډي ثَى سب ٭الٹمىيسَإزثٍ ٥ًٍي ٽٍ اوٖبن ثٍ َٕوًٙز هبوًاىٌ ډي ًٙى ٝب سجييڄ ثٍ ٠ٝثٮياُاُىياع آن 

 .هًى إز ثبٙىي ايه يټ ىٍػٍ اُ

 ٍٙي ٭ب٥ٶي ياٵِاي٘ كٔ ډٖئًڅيز اٵِاي٘ اؤ يډلجز ىٍُويځي ډٚشَٻ

ََػًاوي ىٍػًاوي اُىياع ٽىي ٙي٦بن ٵَيبىثَډي آيٍى ٽٍ اي ياي ىيًٕڇ اُىيه  : (ٛ)اٵِاي٘ ايمبن ىٍُويځي ډٚشَٻ ديبډجَاٽَڇ

 هًىٍااُىٕشجَىډه ىٍاډبن وڂٍ ىاٙز ٕذٔ ايه ثىيٌ ثبيي ىٍيټ ًٕڇ ثبٹي ډبويٌ سٺًاي اڅُي ديٍٚ ٽىي

 ويبُثٍ إشٺالڃ يدبٕن اُىياع ثٍ ايه ويبُ سؼَثٍ ډييَيز ػييي ٙپًٵبيي إشٮياىَب ىٍُويځي ډٚشَٻ اٵِاي٘ كمبيز  َبي هبوًاىٌ ثٮياُىياع

 :تاذيز زراسزٍاج ٍرٍيىززّای آى  

 . ٕبڃ ٽبَ٘ ډي يبثي 35ٕه ډبىٍ اُ ٙبهٜ َبي ډُڈ ثبٍيٍي إز ي ٹيٍر ثبٍيٍي ثب اٵِاي٘ ٕه، ثًيٌْ ثٮي اُ 

.  ثب اٵِاي٘ ٕه ٭اليٌ ثَ ٽبَ٘ ثبٍيٍي، ډٚپالسي ثَاي ٕالډز ډبىٍ ي ػىيىي ايؼبى ډي ځَىى

 ٕبڅڂي ىٍ هبوڈ َب ثيمبٍي َبيي و٪يَ ٵٚبٍهًن ي ىيبثز ډمپه إز ثيٚشَ يب ٙيييسَ ًٙى ٽٍ ىٍ ىيٍان ثبٍىاٍي ويبُ ثٍ ٽىشَڃ ډى٪ڈ ي 35ثٮي اُ 

 .آُډبي٘ ىاٍى

 

 :رٍيىززّای ٍسارت تْساؽت، زرهاى ٍ آهَسػ پشؽىی زر راعتای ارتمای ووی ٍ ويفی اسزٍاج 
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ت٨ي٦ ٣ تؽ٣ي٠ ٝطت٤ا٧بي آ٤ٝقٌي ثب تبّيؽ ثف آ٤ٝقي ٨ٝبـت ٧بي ق١ؽٕي ٣ تؽ٣ي٠ ٝطت٤ا٧بي خؽيؽ ثف اوبن ١يبق ٤١خ٤ا١بٟ ٣ خ٤ا١بٟ ؼـ - 

 ـاوتبي غب٤١اؼ٥، ٧ٞىف ٕكي٢ي

اـتَبي ٍٝب٣ـ٥ ٧بي ٢٧ٖبٛ اقؼ٣اج ٣ په اق اقؼ٣اج ثب تبّيؽ ثف ٨ٝبـت ٧بي ق٣خي٠ ٣ والٝت خ٢ىي ثب ـفبيت زبـز٤ة ٧بي ٝؿ٧جي، ىف٢٧ٖي -

 ٣ اختٞبفي

  :رٍيىززّای ترؾی ٍ تيي ترؾی

 تالي ؼوتٖب٥ ٧بي ؼغي٘ ؼـ ا٤ٝـ ىف٢٧ٖي ثفاي ت٤َيت ١ٖفي خبٝق٦، ث٤يم٥ خ٤ا١بٟ ١ىجت ث٦ اقؼ٣اج ٣ تٍْي٘ ق١ؽٕي ٍٝتفُ

 ثف١ب٦ٝ ـيكي ثفاي ّب٧ً ٝت٤وظ و٠ اقؼ٣اج

 (...اٌتنبٗ، ٝى٠ْ )تق٨ؽ ؼوتٖب٥ اخفايي ٤ٍّـ ١ىجت ث٦ تبٝي٠ َٝؽٝبت القٛ ثفاي اقؼ٣اج 

ايدبؼ ٣ ت٤َيت غؽٝبت ٍٝب٣ـ٥ اي په اق اقؼ٣اج ثب ـ٣يْفؼ ض٘ ٍْٝالت ق٣خي٠ ؼـ اثتؽاي ق١ؽٕي ق١ب٤ٌيي ٣ په اق آٟ ؼـ ؼوتٖب٥ ٧بي 

 ٝفتجظ

 ثفاي ضؽ اـقي ؼا١ىت٠ عالً ؼـ خبٝق٦... تالي ؼوتٖب٥ ٧بي ؼغي٘ ؼـ ا٤ٝـ ىف٢٧ٖي، ٥٤ٍ ٍضبيي٦، ٣قاـت ٣ـقي ٣ خ٤ا١بٟ 

 تحثی زر هَرز اسزٍاج ٍ اًتراب

 هؾاٍرُ اسزٍاج

 :١يبق ٧بي خىٞي ٣ خ٢ىي اىفاؼ اي٠ ١يبق٧ب ٌبٝ٘  اقؼ٣اج پبوػي اوت ث٦ ١يبق٧بي

 ١يبق ث٦ ٣اٙؽ ٌؽٟ ٣ثَبي ١ى٘

 ١يبق ث٦ آـاًٝ ٣ا٢ٝيت
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 ١يبق ث٦ فٌٍ ٣ ِٞيٞيت

 ١يبق ث٦ ٧ٞؽٛ ٣ ّٝبضت

 ١يبق ث٦ ضٞبيت ٣ تْي٦ ٕب٥

  ١يبق ث٦ ٧ٞفا٧ي ٣تإييؽ

 ١يبق ث٦ ـٌؽ، تْبٝ٘ ٣غ٤ؼ ٤ٌْىبيي 

 ١يبق ث٦ اوتَالٗ 

 .١يبق  ث٦ پؿيفي ٣ َٝج٤ٙيت اختٞبفي ٝي ثبٌؽ

 

 : تيي  زٍ جٌظ   گفتىَ ؽايغ هَضَػات

 َٕځَډي َب ي ٭اليٸ

 ثبيٍَب ي اٍُُٙبي ىيىي

 ثبيٍَب ي اًٝڃ اهالٹي

 ىيٕشبن

 اَياٳ ٍٙي ي ديَٚٵز ٙوٞي

 هًيٚبيويان

 ٍاث٦ٍ ٝميمبوٍ ثب َمَٖ

 هبوًاىٌ هًى

هبوًاىٌ َمَٖ 
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 :تاٍرّای غلط زر اسزٍاج 

  اقؼ٣اج ٝي ت٤ا١ؽ ـا٥ ض٘ ثىيبـي اق ٍْٝالت ـىتبـي اىفاؼ ثبٌؽ

  اقؼ٣اج ـا٧ي ثفاي ىفاـ اق ٍْٝالت غب٦١ پؽـي اوت

  اقؼ٣اج ٝي ت٤ا١ؽ ثبفث ٝىئ٤ٙيت پؿيفي ؼـ ىفؼ ٕفؼؼ

  اوبن اقؼ٣اج فٌٍ اوت

   ـا٥ ّىت اوتَالٗ اوتاقؼ٣اج

  ث٦  غبعف خٚت ـضبيت پؽـ ٣ ٝبؼـ ٣اعفاىيب١ٜ اقؼ٣اج ٝي ٢ّٜ

  ث٦ اِفاـ ٣اٙؽي٠ ٣ ث٦ غبعف ىٍبـ اعفاىيب١ٜ اقؼ٣اج ٝي ٢ّٜ

  ؼ٣وتي ٧بي ٍج٘ اق اقؼ٣اج ، الق٦ٝ يِ اقؼ٣اج ٤ٝىٌ اوت

  ثقؽ اق اقؼ٣اج ٝي ت٤ا١ٜ ٧ٞىفٛ ـا تنييف ؼ٧ٜ  ثبيؽ ثب ّىي اقؼ٣اج ٢ّٜ ٦ّ اق ٦ٞ٧ ١ؾف ّبٝ٘ ثبٌؽ 

  ثفاي اقؼ٣اج ثبيىتي اْٝب١بت يِ ق١ؽٕي ّبٝ٘ ىفا٧ٜ ثبٌؽ

 . ٨ٜٝ اي٠ اوت ٦ّ ىفؼ اقؼ٣اج ٢ّؽ ثَي٦ ٝىبئ٘ غ٤ؼ ض٘ غ٤ا٧ؽ ٌؽ

  يِ اقؼ٣اج ٧ف ز٢ؽ ١ب ٤ٝىٌ ث٨تف اق ٝدفؼ ٝب١ؽٟ اوت

  اقؼ٣اج ٝي ٢ّٜ إف ثؽ ث٤ؼ عالً ٝي ٕيفٛ

  إف ت٨٢ب ثب ىفؼ ٤ٝـؼ ١ؾف اقؼ٣اج ٢ّٜ غ٤ٌجػت ٝي ٤ٌٛ ٣ الميف

  ثب اقؼ٣اج ٝي ت٤اٟ اٌػبَ ـا تنييف ؼاؼ

  .پؽـ ٣ ٝبؼـ٧ب ١جبيؽ ؼـ تّٞيٜ ٣ا١تػبة ىفق١ؽٌبٟ ثفاي اقؼ٣اج ؼغبٙت ٢٢ّؽ

  قٟ ٣ ٧٤ٌف ثبيىتي ؼـ ٦ٞ٧ ٝىبي٘ اتيبً ١ؾف ؼاٌت٦ ثب٢ٌؽ

  اثتؽا اقؼ٣اج ٝي ٢ّيٜ ثقؽ فٌٍ غ٤ؼي ث٤خ٤ؼ ٝي آيؽ

  ٧ٞىف ايؽ٥ اٗ ٠ٝ تٞبٛ غ٤اوت٦ ٧بي ٝفا ثفآ٣ـؼ٥ غ٤ا٧ؽ ّفؼ

  إف ٝدؿ٣ة ٣ ٌييت٦ ىفؼي ثبٌيٜ ، اي٠ ث٦ اي٠ ٝق٢ي اوت ٦ّ ٝي ت٤ا١يٜ ق٣ج ثي ١ؾيفي ثبٌيٜ
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 ؼغتف ٣ پىف ٧ف ز٦ ثيٍتف ٌجي٦ ٧ٜ ثب٢ٌؽ ثقؽا ّىبٙت آ٣ـ ٝي ١٤ٌؽ

  :زُ اؽتثاُ زر فزايٌس آؽٌايی

 ز٤ٟ ىْف ٝي ٢ّيٜ  .وااالت ّبىي ١ٞي پفويٜ

  .٧بي فبٌَب٦١ ي اـتجبط ـا ٝػؽ٣ي ٝي وبقؼ  پفويؽٟ وااٗ خ٢ج٦(اٙو 

 .  ١ٞي غ٤ا٧يٜ خ٤اة واا٨ٙبي غ٤ؼ ـا ثؽا١يٜ ( ة

. ٝي تفويٜ ٝتَبثالً اق ٝب ١يك ٧ٞبٟ وااالت پفويؽ٥ ٤ٌؼ(ج  

 :  ًؾاًِ ّای ّؾسار زٌّسُ 2

  .هؾىالت تالمَُ را ًازيسُ هی گيزين

 : ٝثال  اٙو  ٝىبي٘ ـا ّٜ ا٧ٞيت خ٥٤ٚ ٝي ؼ٧يٜ

 . آن ٹيٍَب َڈ هٚمڂيه ويٖز

 . آن ٹيٍَب َڈ ډًاى ډَٞٳ ومي ٽىي

 .ة  ّبـ٧بي ا٣ ـا ت٤خي٦ ٝي ٢ّيٜ

  .ٽًىٽي ثيي ىاٙشٍ، ثٍ َميه هب٥َ ُيى ٭ٞجبوي ډي ًٙى

 ؿًن إشَٓ ٽبٍي ُيبىي ىاٍى ٵٮالً ٽمي ډًاى ډَٞٳ ډيپىي

 .  وارّای اٍ را هٌطمی جلَُ هی زّين(ج 

  كيٴ إز ٽٍ ثٍ ٽبٍَبي وبډىبٕت ثذَىا ُى. اي ياٹٮبً ثبًَٗ إز 

  .اځَ ٽبٍومي ٽىي ىٍ ٭ًٟ ثٖيبٍ ډ٦بڅٮٍ ډي ٽىي. 

 . اي ډَى إز ي ډَىَب ثٍ ٥ًٍ ٥جيٮي هيچي ثٍ ُوُبي ىيڂَ وڂبٌ ډي ٽىىي

 .   ٍْٝالت ٣ ٝىبي٘ ـا ا١ْبـ ٝي ٢ّيٜ(ؼ
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  َيؾ ٽٖي سب ثٍ كبڃ َمبوىي اي ډَا ىيٕز وياٙشٍ إز

  ؿٍ ٽٖي ځٶشٍ ٽٍ ايهيچي ٭ٞجبوي إز؟

  .اي ډٮشبى ويٖز ٵٺ٤ ثٮ٢ي يٹشُب ثٍ ٥ًٍ سٶَيلي ډًاى ډَٞٳ ډيپىي

  . ػجَالًِ ٍ سٍز ٌّگام، عاسػ هی وٌين- 3

   زٍٜ پ٤ٌي اق ثب٣ـ٧ب ٣ اـق٨ٌبي غ٤ؼ(اٙو 

   ؼوت ثفؼاٌت٠ اق فاليٌ ٣ ىقبٙيت٨بي غ٤ؼ(ة 

   ٢ّبـ٥ ٕيفي اق غب٤١اؼ٥ ٣ ؼ٣وتبٟ(ج 

 :تحزاى ّای اجتواػی اسزٍاج

ثي ا١ٖيك٥ ث٤ؼٟ خ٤ا١بٟ ث٦ اقؼ٣اج ث٦ ؼالي٘ اٍتّبؼي ، اٌتنبٗ ، ـاثغ٦ ٧بي ٕؿـا ، ٙؿت ٧بي ٕؿـا ، تفن اق اقؼ٣اج، فؽٛ ٝىئ٤ٙيت پؿيفي -1

خ٤اة ١ؽاؼٟ ْٝب١يىٜ و٢تي  - ؼ٣ـ ٌؽٟ اق ىبٝي٘ ٧ب–٨ٌف١ٍي٢ي –ٍْٝ٘ ٧ٞىف يبثي -2

٣ـ٥ ٍج٘ اق اقؼ٣اج فؽٛ ٣خ٤ؼ پف٣تْ٘ فٚٞي ٍٝب-3

 وبٗ 5وبٝب١ؽ٧ي آ٤ٝقي ٧بي ثقؽ اق اقؼ٣اج تب - 4

 ٍٝب٣ـ٥ ِطيص ثقؽ اق اقؼ٣اج ؼـ ٢٧ٖبٛ ثطفاٟ- 5

 

 :چالؼ ّای پيؼ رٍی اسزٍاج

  :اٙشٲبڃ

 .ثب سًػٍ ثٍ وَم ٍٙي ثيپبٍي ىٍ ٕبڃ َبي اهيَ، ىاىٌ َبي آډبٍي ثو٘ ٭ميٌ ايه ثيپبٍان ٍا ويَيَبي ػًان ػبډٮٍ وٚبن ډي ىَي

ٽٍ اڅجشٍ ىٍ ايه ثيه ومي سًان ١ٮٴ و٪بڇ آډًُٙي )ويَيَبيي ٽٍ ىٍ ٥ي ٕبڃ َبي اهيَ ثب سًػٍ ثٍ ٍٙي ٵِايىيٌ ىاوٚڂبٌ َب ىٍ دٌيَٗ ىاوٚؼً، اُ ډيبن سلٞيچپَىٌ َب َٖشىي 

 .(ىٍ ٽًٍٚ ٍا ىٍ دَيٍٗ ويَيَب ثي اَميز ىاوٖز
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ايه ي٬١ ٍا ... ٭يڇ يػًى ٕيٖشڈ ا٥ال٫ ٍٕبوي ٙٲچي ډىبٕت ي ىٹيٸ ويِ ػُز آٙىبيي ََ ؿٍ ثيٚشَ ػًان ثب ويبَُبي ثبُاٍٽبٍ ي ؿڂًوڂي ٍاٌ اوياُي ډٚبٱڄ ځًوبځًن ي

 .سٚييي ٽَىٌ إز

 :ډٖپه ●

ډًػت ٙيٌ إز ٽٍ سُيٍ ډٖپه ي سأډيه  (ثٍ ييٌْ ََُٙبي ثٍِٿ ډظڄ سَُان)اٵِاي٘ ٹيمز َب ي ثٍ سج٬ آن اٵِاي٘ اػبٌٍ ي يب هَيي ډٖپه ىٍ ََُٙب 

 .ډوبٍع ُويځي ثَاي ػًاوبن ىًٙاٍ ًٙى

  ډٚپالر اٹشٞبىي●

ثَإبٓ و٪َار ػًاوبن ي ا٭شٺبى ٝبكت و٪َان ي ٽبٍٙىبٕبن اډًٍ اػشمب٭ي، ٭ميٌ سَيه ډبو٬ ثَ َٕ اُىياع ػًاوبن ىٍ ٽًٍٚ، ثلض ډٮ٢الر 

 .ثىبثَايه اسوبً ٕيبٕز َبيي ثَاي ٍٵ٬ ي كڄ ايه و٫ً ډٚپالر ډُڈ سَيه ٹيڇ ىٍ ػُز ٍٵ٬ ډًاو٬ اُىياع ثٍ ٙمبٍ ډي آيي. اٹشٞبىي إز

 .څٌا دَىاهشه ثٍ ايه ډٖأڅٍ ثٍ ىڅيڄ ځٖشَىځي اثٮبى ځًوبځًن آن ويبُډىي ٭ِڇ ډچي إز ي ډٚبٍٽز ٵٮبڃ وُبىَبي ىيڅشي ي ٱيَ ىيڅشي ٍا ډي ٥چجي

ثٖيبٍي اُ ٽبٍٙىبٕبن ثَ ايه ثبيٍوي ٽٍ ايؼبى يټ سلًڃ إبٕي ىٍ و٪بڇ ډييَيز ٽًٍٚ ي ايؼبى اٙشٲبڃ ياٹٮي ثَاي ػًاوبن، ثبال ثَىن ياڇ اُىياع ي 

 .ٽمټ َبي كياٹچي ىيڅز، سىُب ثٍ ډظبثٍ ډٖپىي ثَ ايه ىٍى هًاَي ثًى ي ىٍډبن ٹ٦ٮي ايه ډٚپڄ ويٖز

ََؿىي ٥ي ٕبڃ َبي اهيَ اٹياډبر هًثي ىٍ ػُز سَٖي٬ ىٍ ٍيوي اُىياع ػًاوبن ي ايؼبى ٵََىڀ اُىياع إٓبن ډيبن اٹٚبٍ ػًان اوؼبڇ ٙيٌ إز اډب 

ثب إشىبى ثٍ آډبٍ ډًػًى وبٽبٵي ثًىٌ ي ثٍ ًٍٝر ډلًٖٕي هًى ٍا وٚبن وياىٌ إز، اُ ايه ٍي ثبيي اٹياډبر يٕي٬ سَ ي دَىاډىٍ سَي ىٍ ايه ٍاث٦ٍ 

 .اوؼبڇ دٌيَى

ثييُي إز ٵََىڀ ٕبُي ٍٕبوٍ َبي سًٞيَي ي ډپشًة، َٚياٍ ثٍ هبوًاىٌ َب ىٍ ٽبَ٘ سًٹٮبر، إٓبن ځيَي، سُٖيڄ ٵَايىي اډًٍ، سًٚيٸ ػًاوبن ثٍ 

َمٍ اُ ويبَُبي ١َيٍي ػبډٮٍ ډب ډلًٖة ٙيٌ ي اڅجشٍ ىٍ ايه ډيبن ثبوټ َب ويِ ثبيي ثب إٓبن ... ٽبٍ ي اُىياع ي سٚپيڄ هبوًاىٌ، اٙشٲبڃ آٵَيىي ي

ُډيىٍ ٍا ثَاي ايؼبى ٙبىي ي وٚب٣ ىٍ ػبډٮٍ ي ... ځيَي ي سُٖيڄ ٹًاويه ي ٙيًٌ َبي ا٭٦بي ياڇ ي ىٍ ًٍٝر اډپبن اٵِاي٘ ډجبڅٰ ياڇ َبي اُىياع ي

 .ډيبن ٹَٚ ػًان ٵَاَڈ ومبيىي
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 َٖشيي َٙي٫ ُويځي ي سيايڇ ي دبيبو٘ ثٍ ييىٍ ډًٍى ډبىي ٙين ُويځيُب ي ثيٕز آيٍىن ايڅًيز ثبالسَ ډٖبئڄ ډبىي ىٍ ُويځي َڈ هًى ٙبَي ٹ٢بيب

ُويځيُبي اډَيُي ثٮ٢بً ډبوىي يټ ٵ٫َ اُ اٝڄ ډبىي ُويځي ٙيٌ إز ثًٍٞسي ٽٍ ثيين آن .ځَايُٚبي ډبىي ىٍ آډيوشٍ ي ډبوىي ځٌٙشٍ ويٖز 

 .ځَايٚبر ډبىي ُويځيُب ىياڇ ي ډٮىبي ُيبىي ووًاَي ىاٙز 
 

 ًىات وليسی زر ًتيجِ گيزی ٍ تصوين گيزی

ثُشَيه سٞميڈ ځيَي ُډبوي إز ٽٍ ٙمب ىيٍ اُ اكٖبٕبر ي ا٦١َاة ثبٙيي سب سٞميڈ ځيَي ىٍ ٽىبٍ سٶپَ ي ډًٍٚر ي آٍاډ٘ ي ىٍ ډير ُډبوي ډىبٕت ،  اوؼبڇ 

اډب ثي٘ . سٞميڈ ځيَي ٍا ػيي ثڂيَيي ي اكٖبٕي ٭مڄ وپىيي. ثىبثَايه اَٝاٍ ي ٭ؼچٍ ُيبى ٥َٳ ډٺبثڄ يب هبوًاىٌ َب وجبيي ډبو٬ اُ سلٺيٸ، سٶپَ ي اٍُيبثي ًٙى. ځيَى

 .دٔ، ىٹز آٍي اډب يًٕآ وٍ . وشَٕيي ي سًٽڄ ٽىيي. اُ اوياٌُ َڈ يًٕآ ثٍ هَع ويَيي

اځَ ىٍ ايه ډير ډيبن ٙمب اؤ ي اڅٶز ايؼبى . ىٍ ىيٍان هًإشڂبٍي ي ډوًٞٝبٌ ىٍ َىڂبڇ سٞميڈ ځيَي ثبيي ثيه ٙمب ي ٙوٜ ډٺبثڄ سٶبَڈ ثبٙي ي ثٮي اُ آن سًاٵٸ

ثٍ يپي اُ )ثٍ هب٥َ كٔ سَكڈ، ُيجبيي ٩بََي، ٙجبَز ٩بََي : ٙيٌ، ايه ٹ٢يٍ ٍا ٍيٍٚ يبثي ٽىيي سب يٺيه دييا ٽىيي ايه اؤ ي اڅٶز ىڅجٖشڂي ٩بََي ي ٱيَ ډى٦ٺي ډظالٌ

 .ٙوٜ وجبٙي... ي يب ډًٹٮيز اػشمب٭ي، ډبڅي، ي  (اٵَاى ډًٍى ٭الٹٍ

ٕٮي ٽىيي سٞميمشبن ثب ا٭شٺبى ٹچجي ي ٹب٬٥ ثبٙي ي ثٍ ىٍٕشي آن يٺيه ىاٙشٍ ثبٙيي ُيَا ىٍ ايه ًٍٝر ىٍ ُويځي آيىيٌ ثٍ ٥َٳ ډٺبثچشبن ثيٚشَ ا٥ميىبن ډي ٽىيي ي 

 .ثَىاٙز ډظجز سَي اُ ُويځي هًاَيي ىاٙز

ََځِ ٵپَ وپىيي ٽٍ ثب اوشوبة ََ ٽٔ، ډي سًاويي اُ .ٽٍ اوشوبة يټ سَثيز هبوًاىځي، ٵََىڀ ي آىاة ي ًٍٕڇ، ا٭شٺبىار ي ثبيٍَبي اي ثَاي َميٍٚ إز . ثٍ يبى ىاٙشٍ ثبٙيي

 .ىٍ ايه ًٍٝر ډ٦مئه ثبٙيي ٽٍ ثب ىٕز هًى، هًى ٍا ثٍ ىاڇ اوياهشٍ ايي. َٙاي٤ وبډىبٕت ډًػًى ٵَاٍ ٽىيي

 .ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه و٪َ هبوًاىٌ سبن ١مه ا٥ميىبن ثيٚشَ اُ كمبيز آوُب ثَهًٍىاٍ هًاَيي ثًى

 :زاليل ًٍؾاًِ ّای ذاًَازُ گزايی 

 إشٶبىٌ اُ سؼَثٍ ي٭الٹٍ ياڅييه ىٍ ٵَآيىي َمَٖځِيىي 

 دبٕياٙز ػبيڂبٌ يډىِڅز ياڅييه 

 ايؼبى ُډيىٍ َبي َميڅي ډيبن ياڅييه ىي ٥َٳ
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 ٍٕميز ثوٚيين ثٍ ٍٵز يآډيَب

 ديٚڂيَي اُ سى٘ َبي ډلشمڄ 

 كمبيز َبي اٹشٞبىي ، ٭ب٥ٶي يډىِڅشي 

 ډيبوؼيڂَي َبي ډشٶبير ىٍٍإشبي كڄ ډٚپالر ډلشمڄ

 :ذطاّای ؽٌاذتی افزاز لثل اس اسزٍاج 

 :تفىزّوِ يا ّيچ 

اٵَاىي ٽٍ ؿىيه سٶپَي ىاٍوي َمٍ اډًٍٍا .ىٍ ايه ٙيًٌ ٵَى سمبيڄ ىاٍى ياٹٮيز َب ٍا ثٍ ًٍٝر ډ٦چٸ سٮجيَ ٽىي ىٍ ايه كبڅز ٵَى ثٍ َيؾ يػٍ سٮجيََبي هبٽٖشَي ٍا ومي دٌيَى

 .ثٍ ىي ٥جٺٍ هًة يب ثي ، ٕيبٌ يب ٕٶيي ، ډمپه يب ٱيَ ډمپه سٺٖيڈ ډي ٽىىي

 :تشري اًگاری يا وَچه اًگاری 

ثٍ ٥ًٍډٮمًڃ ىٍايه ه٦بي ٙىبهشي ، يٹشي ٙوٞي هًى،ىيڂَي يب يټ ډًٹٮيز ٍا ډًٍى اٍُيبثي ٹَاٍ ډييَي ، يػًٌ ډىٶي ٍا ثٍِٿ ډيپىي ييػًٌ ډظجز ٍا ٽًؿټ ډي ٙمبٍى 

ىٍايه سلَيٴ ٙىبهشي ٵَى ثيٚشَ سمبيڄ ىاٍى ثٍ ػىجٍ َبي ډىٶي ثذَىاُى يػىجٍ َبي ډظجز ٍا وبىييٌ ثڂيَى ؿىيه سٶپَي ثٍ سيٍيغ وباډييي ، ٱڈ يثي اوڂيٌِ ثًىن ٍا ثَ ٵَى ؿيٌَ .

 .ډي ٽىي 

 :ؽرصی عاسی

ىٍايه و٫ً اُ سلَيٴ ، .ىٍايه ه٦ب ٵَى ،هًىٍا ډٖئًڃ كبىطٍ اي ډيياوي ٽٍ ثٍ َيؾ يػٍ اډپبن ٽىشَڃ آن ٍا وياٙشٍ إز.ډىؼَ ثٍ اكٖبٓ ځىبٌ ،هؼبڅز يب ٙبيٖشٍ وجًىن ډيًٚى

ډشبٕٶبوٍ ؿىيه سٶپَي ىٍ .ىٍ كبڅي ٽٍ ثٖيبٍي اُ ډٖبئڄ ياډًٍ اُ ٹيٍر ٽىشَڃ اي هبٍع َٖشىي .ٵَى ثيين َيؾ ىڅيڄ يډى٦ٺي ، كًاىص وبهًٙبيىي ٍا ثٍ هًى وٖجز ډي ىَي 

 .كًٌُ َبي ډوشچٴ ډبوىي اُىياع ٕجت وبٽبډي َبي ثٮيي ډي ځَىى

 :اعتسالل ّيجاًی
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ايه ولًٌ سٶپَ ، ثب٭ض ډي ًٙى ىٍثٮ٢ي ډًاٹ٬ ا٦١َاة .ىٍسلَيٴ ٙىبهشي إشيالڃ ، اٵَاىي َٖشىي ٽٍ ثب اكٖبٓ اٍُيبثي ډي ٽىىي يثٍ وشيؼٍ اي ډي ٍٕىي ٽٍ وبٕبڅڈ إز 

ىٍ سٞميڈ ځيَي ٕبڅڈ ډُڈ ايه إز ٽٍ ًٙاَيٍا ثيين دي٘ ىايٍي . ٵَى ثيين ىڅيڄ ُيبى ًٙى يىٍ ډًاٹٮي ىيڂَ ٙوٜ اُ سالٗ ثَاي ډَست ٽَىن ٽبٍَب يډٖبئڄ ىٕز ثَىاٍى

 .ثٖىؼيڈ سب ثشًاويڈ ډًٹٮيز ٍا ثٍ ثُشَيه ًٍٝر اٍُيبثي ٽىيڈ 

 :تزچغة سزى 

اوبن ځبٌ هًىٍا ثي ٭١ٍَ يٽًىن ډي ىاوىي يب كبىطٍ ٽًؿپي ٍا ثيثوشي ثٍ .اٵَاى ٱمڂيه ياٵَٖىٌ سمبيڄ ُيبىي ىاٍوي ٽٍ ٝٶز َب ياڅٺبة ډىٶي ثٖيبٍي ٍا ثٍ هًى وٖجز ىَىي 

 ثَؿٖت ُىن ٙپڄ اٵَا٥ي سٶپَ َمٍ يب َيؾ إز .ايه ه٦بي ٙىبهشي ثَؿٖت ُىن وبڇ ىاٍى.كٖبة ډي ايٍوي 

 :تايس ّا ٍاجثارّا 

ثَهي اٵَاى ثبيي َب يوجبيي َبي ثٖيبٍي ٍا ثَاي هًى يىيڂَان ثٍ ٽبٍ ډي ثَوي ََؿىي يػًى ايه ثبيي َب يوجبييَب سب كيي ايؼبى اوڂيٌِ ډيپىي يڅي ومي سًاوي ؿيِي ٍا س٢ميه ٽىي 

 .ايه ىٍكبڅي إز ٽٍ ؿىيه اوش٪بٍاسي َميٍٚ ډلٺٸ ومي ًٙوي .ايه اٵَاى اوش٪بٍ ىاٍوي اي١ب٫ ىٹيٺب آن ٥ًٍثبٙي ٽٍ اوُب ډي هًاَىي .

 :گزايؼ تِ تجزز 

ډشبٕٶبوٍ اډپبن ثَٹَاٍي ٍياث٤ ٭ب٥ٶي يكشي ػىٖي ىٍهبٍع اُ ٹبڅت اُىياع يىٍؿبٍؿًة ىيٕشي َبي دي٘ اُاُىياع يٝميميز َبي ثي ثىيبن ىيٍان وًػًاوي يػًاوي ، ډيڄ 

 .ثٍ ډؼَى ډبوين ٍا ىٍ ػًاوبن ، اٵِاي٘ ډي ىَي 

 :سؼمڄ ځَايي اٵَا٥ي

ثىبثَايه سًٝيٍ ډيًٚى ٽٍ ىي ٥َٳ يهبوًاىٌ َبيٚبن ثب سَييغ ٕبىٌ ُيٖشي يىيٍي اُ سؼمڄ ، ايه ډبو٬ ٍا .اُاوؼبييپٍ ىاٙشه ډَُيٍ يػُيِيٍ ٕىڂيه ،هالٳ ٕىز ديبډجَ إز 

 .سب كي اډپبن ډَسٶ٬ ٽىىي ياُىياع ٍا ثٍ سبهيَ ويىياُوي 

 :عرت گيزی تيؼ اسحس ٍالسيي 

اُىياع اُويبَُبي ٥جيٮي .ٕوز ځيَي َبي ثي٘ اُكي ياڅييه يثٍِٿ سََب ىٍثبٌٍ اُىياع ډمپه إز ثب٭ض ډلَيڇ ٙين ػًاوبن اُاُىياع يكشي ثَيُ ثَهي ډٚپالر ًٙى 

ٕوز ځيَي َبي ياڅييه ثٍ ييٌْ ُډبوي ٽٍ ٕچيٺٍ اي ثبٙي ٕجت ثٍ سبهيَ اٵشبىن اُىياع .يٵ٦َي إز يهبوًاىٌ اُ ډلجًة سَيه وُبىَبي اػشمب٭ي يإالډي ډلًٖة ډيًٚى

 .ډيًٚى 
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