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نميايرداميروشكهمانرب

ناردامتمالسهتفايماغداياهتبقارم
)یناتسرامیبجراختامدخیامنهار(

تمدخمودحطس-امام/کشزپ

متفهرظنديدجت
١٣٩٥

اپیفوباتکهمانسانش
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ناردامتمالسهتفایماغدایاهتبقارم:نمیایردامیروشکهمانرب:باتکناونع

هرادا،تیعمجوهداوناختمالسرتفد،یکشزپشزومآونامرد،تشادهبترازو:فیلات
١٣٩٥،ناردامتمالس
:رشان
متشه:پاچتبون
:ژاریت
:تمیق
:کباش

تسرهف

يرادرابهژيوياهتبقارم-پ
)كوش،جنشت،يرايشوهلالتخا(يروفرطخمئالع-١پ
الابنوخراشف-٢پ
ينيبهكل/يزيرنوخ-٣پ
ناروقاسهفرطکیدرد/دردرس/مكشدرد/درد-٤پ
بآهسيكيگراپ/شزيربآ-٥پ
بت-٦پ

يرادرابلومعمیاهتبقارم-ب
يرادرابتاقالمنیلوا-١ب
یرادراب)لواهتفه٢٠(لواهمينیاهتبقارم-٢ب
یرادراب)مودهتفه٢٠(مودهمينیاهتبقارم-٣ب
يرادرابياهتبقارمفيراعت

يرادرابزاشيپیاهتبقارم-فلا
يرادرابزاشيپتاقالم-١فلا
يرادرابزاشيپیاهتبقارمفيراعت
يرادرابزاشيپتبقارميامنهار-٢فلا
اهیراجنهانواهیرامیب-٣فلا
یرادرابزاشیپياهشيامزآجیاتنریسفت-٤فلا

نامياززاسپويرادراب،یرادرابزاشیپياهتبقارميامنهارلوادج
ناردامتمالسهتفايماغداياهتبقارمهعومجمابييانشآ
همدقم
هعومجمناگدننکهیهت

حفص
ه

ناونع
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)یعیبطدحزاشیبسفنتوضبندادعت(بلقشپت/سفنيگنت-٧پ
يلسانت-يرارداتالكشم-٨پ
غارفتساوعوهت-٩پ
نينجتكرحوبلقيادصتالالتخا-١٠پ
مرو-١١پ
یمنآ/يدرز/يگديرپگنر-١٢پ
بسانمانيريگنزو/بسانمانمحرعافترا-١٣پ
يتسوپتالكشم/هديشكلوطيگلماح-١٤پ
یرازآرسمه/ناورلالتخا-١٥پ
یرادرابرديفارگونوسواهشيامزآجیاتنریسفت-١٦پ
يراميب:٦-یبلقیرامیب:٥-زديا:٤-يداقعنالالتخا:٣-مسآ:٢-ديئوتامورتيرترآ:١(اهيراجنهانويراميب-١٧پ
-رونیمیمسالات:١١-هيلكدنويپ:١٠-امونيتكالورپ:٩-ديئوريتيراكرپ:٨-هيلكنمزمياهيراميب:٧-يشراوگياه
يراكمك:١٨-عرص:١٧-ناتسپناطرسهبالتباایهقباس:١٦-لس:١٥–تبايد:١٤-چروت:١٣-يلوبمآوبمورت:١٢
هاگتسدياهيراجنهان:٢٣-يتلكساياهيراجنهان:٢٢-نرگيم:٢١-سيزورلكسالپيتلام:٢٠-سوپول:١٩-ديئوريت
)تيتاپه:٢٤-يلسانت

نامیاززاسپلواتعاس٦اتنامياززاسپهلصافالبوناميازهژيوياهتبقارم-ث
)لكشمسفنت،يرايشوهلالتخا،كوش،جنشت/يسپمالكا(يروفرطخمئالع-١ث
الابنوخراشف-٢ث
يزيرنوخ-٣ث
ناميازتفرشيپمدع-٤ث
موينوكمعفد/نينجرجز-٥ث
سرريدنامياز/سردوزنامياز-٦ث
بآهسيكيگراپ-٧ث
فاندنبسپالورپ-٨ث
يعيبطريغشيامن-٩ث
فرصم:٤-يفنمشاهرا:٣-نگلبسانتمانداعبا:٢-ديدشاتطسوتميمنآ:١(ناميازنيحرطخدراومرياس-١٠ث
نينج:٨-بت:٧-سوينمآرديهيلپ:٦-یمحرلخاددشرريخات/سوينمآرديهوگيلا:٥-ینویفاوردخمداوم
:١٣-راپيتلومدنارگ:١٢-ولوتاعياض:١١-لاس٣٥يالابو١٨ريزلوامكش:١٠-ییولقدنچ:٩-راجنهان
)٤٠زاشيبيندبهدوتهيامن:١٧-لاتينژسپره:١٦-تبثمHBsAg/تيتاپه:١٥-نينجگرم:١٤-يموزوركام

ینامیازتالیهستدحاورد(نامیاززاسپلواتعاس٦اتنامياززاسپهلصافالبوناميازلومعمیاهتبقارم-ت
)لزنمو
نامیازهیلوایبایزرا-١ت
ناميازمودولواهلحرمیاهتبقارم-٢ت
ناميازمراهچوموسهلحرمیاهتبقارم-٣ت
نامیاززاسپلواتعاس٦یاهتبقارم-٤ت
نامياززاسپهلصافالبوناميازیاهتبقارمفيراعت

-رتالابومجنپيرادراب:٣-IUDابنامزمهيرادراب:٢-یکیتنژلالتخا:١(يلعفيرادرابردرطخدراومرياس-١٨پ
،یبیکرتیاهلوپمآواهصرق،لونورتسنيالصرقابيرادراب:٦-لاس٣٥یالابيرادراب:٥-لاس١٨ريزيرادراب:٤
-رطخرپراتفر:١١-هدشنینیبشیپ/هتساوخانيگلماح:١٠-ييولقدنچ:٩-امورت:٨-TLابیرادراب:٧-اهينتشاك
نامیازاتيرادرابهلصاف:١٥-يرادرابابنامزمهيهدريش:١٤-نيگنسوتخسلغش:١٣-صخشمانيرادرابنس:١٢
یاهيراگزاسان:١٨-کرحموینویفاداوم،تایناخدوراگیسفرصم:١٧-لکلافرصم:١٦-لاس٢زارتمكیلبق
)يعيبطريغيندبهدوتهيامن:١٩-ينوخ
:٤-يهاررستفج/تفجسردوزندشادج:٣-يسپمالكاهرپ:٢-ينوتآ:١(یلبقناميازويرادرابقباوس-١٩پ
-عيرس/تخسنامياز:٩-سردوزنامیاز:٨-سرريدنامياز:٧-يرادرابتبايد:٦-ييولقدنچ:٥محریوریحارج
هدرم،یمحرلخاددشرریخات،راجنهاندازون،رتشیبایطقسرابود/لاسکیزارتمکلوم:١١-یرارکتنيرازس:١٠
)مرگ٤٠٠٠زاشیبنزوابدازون:١٣-مرگ٢٥٠٠زارتمكنزوابدازون:١٢-اجبانیگلماح،دازونگرم،يياز
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:٤-لواتعاس٢ردرارداعفدمدع:٣-بت:٢-تفجسابتحا:١(نامياززاسپهلصافالبرطخدراومرياس-١١ث
)موتامه:٦-محريگنوراو:٥-هنيرپيگراپزاتعاس١٢زاشيبنتشذگ
)يديئوريترپيه:٨-عرص:٧-سيلفيس:٦-لس:٥-تبايد:٤-یبلقيراميب:٣-تبثمHIV:٢-مسآ:١(اهيراميب-١٢ث
اينيرازس:٥-عيرسنامياز:٤-تخسنامياز:٣-راجنهاننينج:٢-ينوتآ:١(یلبقناميازويرادرابقباوس-١٣ث
مرگ٤٠٠٠زاشیبنزوایومرگ٢٥٠٠زارتمكنزوابدازون:٩-ييازان:٨-دازونگرم:٧-ييازهدرم:٦-محريحارج
(
)نامیاززاسپهتفه٦اتنامیازلواتعاس٦تشذگزاسپ(نامياززاسپلومعمياهتبقارم-ج
نامياززاسپمودولواتاقالمياهتبقارم-١ج
نامياززاسپموستاقالمیاهتبقارم-٢ج
نامياززاسپیاهتبقارمفيراعت

مئامض
ناردامتمالسهتفایماغدایاهتبقارمهمانربیاهورادتسرهف
ناردامتمالسهتفایماغدایاهتبقارمهمانربینفتازیهجتتسرهف

)ردامشزومآ(دازونزاتبقارم-د

)نامیاززاسپلواتعاس٢٤(دازونیبایزرا-خ
دازونسفنتهبندناسریرای-١خ
رطخیاههناشن-٢خ
دازونیاههزادناویرادرابنسندوبیعیبطریغ-٣خ
یراجنهان/ینامیازتامدص-٤خ
یعضومیاهتنوفع-٥خ

امنهار-ح
مازعا-١ح
یزیرنوخاشنمیسررب-٢ح
یسپمالکاویپمالکاهرپنامرد-٣ح
ژاروك-٤ح
محريگنوراو-٥ح
ییورادیاهلمکم-٦ح
لزنمردنامیاز-٧ح
يرادرابرديتشادهبياههيصوت-٨ح
نامياززاسپيتشادهبياههيصوت-٩ح
ملاسیرورابهرواشم-١٠ح
یرادرابردورادفرصم-١١ح
یهدریشرداهورادفرصم-١٢ح
یرادرابردیکشزپناوریاهوراد-١٣ح
نامیاززاسپویرادرابردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-١٤ح
یلوبمآوبمورترطخیبایزرا-١٥ح

)نامیاززاسپهتفه٦اتنامیازلواتعاس٦تشذگزاسپ(نامياززاسپهژيوياهتبقارم-چ
)لكشمسفنت،يرايشوهلالتخا،كوش،جنشت(يروفرطخمئالع-١چ
ينيبهكل/يزيرنوخ-٢چ
بت-٣چ
درد-٤چ
جازمتباجاويلسانت-يرارداتالكشم-٥چ
یکشزپناورتالالتخا-٦چ
یمنآ/يگديرپگنر/هجيگرس-٧چ
،لکلافرصم،یرادرابتباید،یاهنیمزیرامیب،یرادرابردیسپمالکاهرپ،الابنوخراشف(رطخدراومرياس-٨چ
)+HIV/زدیاهبالتبا،ردخمداومهبدایتعا
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)نامیاززاسپ،ینامیازتالیهستدحاوردنامیاز،یرادراب،یرادرابزاشیپ(تبقارمیاهمرف
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هعومجمنياناگدننكهيهتـــــــــــــــــــــــــــ
تيعمجوهداوناختمالسرتفد،ناردامتمالسهرادا:نيودتويحارطلوئسم
نيودتويحارطهورگياضعا

ناردامتمالسهراداسيئر.نامیازونانزصصختم.یناتسکرتزانحرفرتکد
ييامامسانشراك.نايوپدارهلال
وییامامدشراسانشراک.یمرهجروپیداه.الیلMPH
تشادهبشزومآدشراسانشراك.راشفايماماتضهن
وییامامدشراسانشراک.هبصقیمیحرنسوسMPH
ییامامسانشراک.یزاجحهدیعس
وییامامدشراسانشراک.هدنشخبهیضرمMPH
نامیازونانزصصختم.ینیدباعتخدنارهمرتکد
سرادموهداوناخ،تیعمجتمالسلکریدم.قلطمليعامسادمحمرتكد:رظنريز

يراكمهزاركشتاب:
ناردامتمالسيالتعايتروشميملعهتيمكمرتحموضع.نامیازونانزصصختم.نایناشاکمیرمرتکد
هیذغتدشراسانشراک.حالفنیسح:هعماجهيذغتدوبهبرتفد
یمطافیوسومهردانرتکد:نادندوناهدتمالسهرادا
اریتانادنام،مدقمییازلگرسمیرمرتکد:زدیالرتنکهرادا
ولدایزهرهاط،یزوروناضریلعرتکد:ناورتمالسهرادا
داصرقابهفطاعرتکد:کیتنژهرادا
لیبدرا،یقرشناجیابرذآینامردیتشادهبتامدخویکشزپمولعیاههاگشنادیطیحمویداتسمرتحمناراکمه،

،مق،سراف،یتشهبدیهش،هواس،یوضرناسارخ،یرایتخبولاحمراهچ،نارهت،هیردیحتبرت،رهشوب،ناریا،ناهفصا
کمکیشزومآهعومجمیرگنزابیاربنانآهدنزراتارظنهکهغارم،ناتسرال،ناتسلگ،شارگ،هاشنامرک،ناتسدرک،نیوزق
.تساهدوبهدننک

دشزاغآناشیاتمهابباتکلواهخسننیودتهکیرفعجنیشونرتکدوهاوخیمزاعشرآرتکد،روالدمارهبرتکد.
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میکحلاوه

همدقم
شهاكياهراكهارزايكيوتساهروشکهعسوتیاهصخاشزارادرابناردامریموگرمنازیم

ودوشيمبوسحمنامياززاسپونامياز،يرادرابنارودردناردامزاتیافکابتبقارم،نازیمنیا
دوجودازونوردامتمالسنيماتوملاسيرادرابكيندناسررمثهبیاربنآیشخبرثاردیدیدرتچیه
،روشکنامردوتشادهبماظنتیولواناونعهباهتبقارمهبیسرتسدیدامتمیاهلاسرد.درادن
زینتامدختیفیکدوبهبسپنآزا.تساهدادشیازفایهجوتلباقدحهباراهتبقارمیمکششوپ
.تساتامدخندرکدرادناتسانآناکرازاهکتفرگرارقتمالسهمانربناراذگتسایسهجوتدروم

ات٧٨لاسزاتمدخمودولواحطسودردناردامتمالسهتفایماغدایاهتبقارمهعومجم
.تفايميمعتروشكلكهب١٣٨٥لاسردنآیبایشزراویشیامزآیارجازاسپودشنیودت٨٠

زاهدافتساابهتسویپ،نآبلاطمندشدمآزورترورضهبهجوتابریخالاساتهعومجمنیا
هخسنوهدشیرگنزاب،ناردامتمالسهرادایاهلمعروتسدنیرخآنینچمهوایندربتعمیملععبانم
وديفمتمدخناگدنهدهئارایارب،نآزایریگهرهبتسادیماهكدشابیمباتكمتفهشياريورضاح
.دشابرثومروشکتمالسیاهصخاشدوبهبونادازونوناردامتمالسءاقترارد

یرایسربکایلعرتکد

تشادهبنواعم

!يمارگكشزپوامام
ردولومعمروطهبناردامهببولطمتامدخهياراردامشهبكمكروظنمهبرضاحهعومجم

لبقًامتح.تساهديدرگهيهتنامیاززاسپونامياز،يرادراب،یرادرابزاشیپنارودردهژيوطيارش
ار»ناردامتمالسهتفایماغدایاهتبقارمهعومجمابییانشآ«تمسق،هعومجمنيازاهدافتسازا
.دینکهعلاطم

ناردامتمالسهتفايماغداياهتبقارمهعومجمابييانشآ
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(نامياززاسپياهتبقارمويرادراب،يرادرابزاشيپياهتبقارملوادج:لماشهعومجمنيا
،)بشخب(يرادرابلومعمياهتبقارم،)فلاشخب(يرادرابزاشيپیاهتبقارم،)عيرسويلكرورم
شخب(نامیاززاسپهلصافالبوناميازنيحلومعمیاهتبقارم،)پشخب(يرادرابهژيوياهتبقارم
(نامياززاسپلومعمياهتبقارم،)ثشخب(نامياززاسپهلصافالبونيحهژيوياهتبقارم،)ت
،)خشخب(دازونیبایزرا،)حشخب(امنهار،)چشخب(نامياززاسپهژيوياهتبقارم،)جشخب
.تسامئامضو)دشخب(دازونزاتبقارم

يتامدخعيرسویلکرورمياربنامياززاسپويرادراب،يرادرابزاشيپياهتبقارملوادج
نياردتامدخيدنبميسقت.دوشيمهیاراردامهبنامياززاسپاتيرادرابزاشيپزاهكتسا
،تاقالمرهردهكانعمنياهب.تساهتفرگتروصتبقارمماجنانامزوعونساساربلوادج
.ددرگيمهياراردامهبهدشصخشمنآنوتسریزردهكيياهتبقارم

تامدخ،نامياززاسپونامياز،يرادراب،یرادرابزاشیپلومعمياهتبقارمشخب
تراچ.ديهدماجنابیترتهبتمدخهدنريگياربتبقارمرابرهردديابهكتسايدرادناتسا
:تساريزدراوملماش)هحفصیالابوتسارتمسزا(لومعمياهتبقارم

رطخمئالع،يمادقارهزالبق،تبقارمرهرد-١هرامشهناخ
.دينكيبايزراردامرداريروف
هبهجوتاب،يروفرطخمئالعدوجوتروصرد-٢هرامشهناخ
يهيدب.ديهدعاجراارمناخسپسومادقا،هدشهدادسردآ
طوبرمتامادقارياسماجناياربارنامزهلحرمنياردتسا
.ديهدتسدزاديابن٣هناخهب
اريروفرطخمئالعزاكيچيهمناخرگا-٣هرامشهناخ
يبايزرااريو،هناخنياهبطوبرمبلاطمهبهجوتاب،تشادن
.دينك
هورگاريبايزرازالصاحیاههناشنومئالع-٤هرامشهناخ

.دينكيدنب
.دينكمادقا،هدشهدادسردآوجياتنهبهجوتاب-٥هرامشهناخ
ارنآ،درادهلخادمهبزاينهكدیدرکهدهاشمياهضراعايتمالع،لومعمياهتبقارميبايزراردهچنانچ
.دينكاديپهژيوياهتبقارمشخبرد
سپاينامياز،يرادرابردهكتسايناردامزايندرومياهتبقارمهياراياربهژيوياهتبقارمشخب
تبقارميبايزراهجيتنهكردامضراوعومئالعشخبنيارد.دنريگيمرارقرطخضرعمردنامياز
ارلومعمتامدخهكيياهمناخرتشيب.دوشيميسررب،تساردامميقتسمتياكشايلومعمياه
هجوتابتسانكمم،يخربرديلو.دننكيميطيبوخهباريرادرابودنتسهملاس،دننكيمتفايرد
هلخادمهبزاينهكدوشهدهاشم،يعيبطريغدراوم،تبقارمرابرهردهدشماجناتانياعموتالاوئسهب
.درادهژيوتبقارمو

:دنكيمتيعبتريزراتخاسزا)هحفصیالابوتسارتمسزا(هژيوتبقارمياهتراچرتشيب
ردرظندرومتمالعندركاديپزاسپ-١هرامشهناخ
يبايزراارتمسقنياهبطوبرمدراوم،هحفصناونع
.دينك
همهساسارب(يبايزراهجيتنهبهجوتاب-٢هرامشهناخ
کییتحایوهناخكيردهارمهمئالعزایدادعتاي
يدنبهورگارمناختيعضو)یصاصتخاهارمهتمالع
.دينك

.دیباییمرداريراميبايهضراعيلامتحاصیخشت،یدنبهورگهبهجوتاب-٣هرامشهناخ

١

٢٣٤

١٢

٣
٤٥
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هئارارداماموكشزپيراكمه(.ديهدماجنادوخفياظوحرشهطيحرداربسانممادقا-٤هرامشهناخ
).تسايمازلاردامهبهژیوتمدخ

یمنريذپناكماكرتشمناونعكياباهيراميبومئالعزايدادعتيدنبهقبطهكنیاهبهجوتاب:رکذت
زاسپونامیاز،یرادرابهژیوتبقارمیاهشخبرد»دراومرياس«ناونعتحتدراومنيا،دشاب
تساهدشنيودتزينامنهار،صاختامادقايخربماجناياربنينچمه.تساهدشيدنبهقبطنامیاز
يرادرابردرطخدراومرياسوقباوس،اهيراميبتمسق.تساهدشهراشااهنآهب»مادقا«هناخردهك
.دوشيمبوسحميرادرابهژيوياهتبقارمشخبوزجزينیلعف

اهگنرموهفم
.تساهدشهدافتسازبس،درز،زمرقگنرهسزاتمدخهياراياهتراچرد
ودنكيمديدهتاردازون/نينجوردامناجهكتسايكانرطخطيارشهدنهدناشنزمرقگنرـفلا
تمدخهدنهدهئارا،مازعادراومرد.تسا)هلصافالب(مازعااييروفعاجراگنرنيابسانممادقا
لاقتنارتالابحطسهبسنالوبمآابًاعيرسمازعانيحهيلواتامادقانمضاردازونایوردامتسافظوم
.دنكهعجارمينامردزهجمزكرمنيرتكيدزنهبهلصافالبديهاوخبردامزايروفعاجراتروصرد.دهد
هراشانآهبدرومبسحربهکدشابیمازلازکرمیامامیهارمهتسانکممعقاومیخربرد:١هتکن
.دشدهاوخ
.ددرگمالعارطخرپردامطبارهبتیعضوتسامزالمازعاایویروفعاجرادراومرد:٢هتکن
٢٤ردهضراععونبسحربديابردام.تساصاخمادقاهبدازونایوردامزاينهدنهدناشندرزگنرـب
طسوت)يروفريغعاجرا(هتفهكييطرثكادحايو)تصرفنيلواردعاجرا(هعجارمزاسپلواتعاس
.ددرگصخشمنآهجيتنویسرربیصصختحوطس
حوطسهبعاجراهبزايننودبامامايكشزپطسوتتمدخلماكهياراناكماهدنهدناشنزبسگنرـپ
.تسارتالاب

يلكلوصا
:تساهدشهتفرگرظنردتامدخهیارارديلكلوصاناونعهبريزبلاطم
شزومآردامهداوناخايورسمه،ردامهبنامياززاسپونامياز،يرادرابزايعطقمرهردرطخمئالع
.دوشهداد
تصرفنیلوارد،يروفريغ،يروف،مازعا(عاجرازایفلتخمیاهتلاحدنمزاينيليالدهبردامرگا(
.درادرارقتیولوارديروفعاجراومازعا،تسا
دوشيريگيپ،تعاس٢٤اترثکادحديابتساهدشيروفعاجراایمازعاهكيردام.
عانتما(یلیلدرههبعاجرادرومرگا.دوشيريگيپتعاس٤٨زاسپتسامزال،تصرفنیلواردعاجرا
.دوشمادقایروفعاجرادننام،دركنهعجارمرتالابحطسهبتعاس٤٨یط)...،ردام
صخشميوتيعضوويريگيپ،هتفهكيزاسپتسيابيم،تساهدشيروفريغعاجراهكيردام

يوهداوناخوردامهب،دركنهعجارمرتالابحوطسهبیلیلدرههبهتفهكيزاسپعاجرادرومرگا.دوش
.دوشيريگيپددجموهدشهدادشزومآرتالابحطسردهنياعمتيمها
وردامهبديابهدشنييعتياهخيراتردناميازسپويرادرابياهتبقارمتفايردتهجهعجارم
.دوشیریگیپهتفهکییط،ررقمخیراتردهعجارممدعتروصرد.دوشديكأتیوناهارمه
ددرگهدنورپتسویپوتبثتبقارممرفرددياب،رتالابحوطسزاهدشتفايردياهدناروخسپ.
دراومشريذپربهوالعدنتسهفظومتمدخهدنهدهیارامودحطسناونعهبامامویمومعكشزپ
.دننكتراظنزينحوطسنياطسوتردامهبتمدخهياراهوحنرب،رتنيياپحوطسيعاجرا
صصختمکشزپوامام،يمومعكشزپرظنوهضراعتدشوعونبسحربردامهژیوتبقارمتاعفد
.دوبدهاوختوافتمدناروخسپهبهجوتاب
هلصافالبونامیاز،یرادراب،یرادرابزاشیپزایعطقمرهردردامهبهدشهیاراتامدخمامتتسامزال
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.دوشیرادهگنردامهدنورپردوتبثطوبرمیاهمرفردنامیاززاسپونامیاززاسپ
ردامیریگیپوعاجرا،تبثیاهمرفیریگراکهبنودبهعومجمنیازاهدافتسا،دیشابهتشادهجوت،
.دوبدهاوخنرثؤم

)فلا(يرادرابزاشيپ
.دريگرارقهجوتدرومديابيرورابنينسردنانزرديرادرابزاشيپتبقارمتفايرديارباضاقتداجيا
مناخيمامتياربتسامزالنياربانب،دنراذگبريثاتنينجورداميورربدنناوتيماهيراميبزایرایسب
یرامیبنامردولرتنك،صيخشتروظنمهبيرادرابزاشيپياهتبقارمدنراديرادرابهبليامتهكيياه
.دشابهتشادینمياناميازويرادراب،رداماتدوشماجنا
يمنييعتامامایكشزپرظناباهتبقارمهماداهوحن،يراميبايهضراعصيخشتتروصرد:١هتکن
.دتفاقيوعتهبيرادراب،هضراعدوبهبايلرتنكنامزاتتسامزالودوش
كيماجنا،درادنيصاخيراميبايهضراع،يرادرابزاشيپتبقارمنامزردمناخهكيتروصرد:٢هتکن
.تسایفاک،يرادرابنامزاتلاسردتبقارمراب
تسيابيم،درادندشرادرابهبليامتهكينامزاتدراديرورابانلامتحادرفهكيدراومرد:٣هتكن
.دوشماجنايوياربلاسرهيرادرابزاشيپتبقارم
يارب،دشرادرابدرفتدمنيايطهكيتروصرد.تسالاسكييرادرابزاشيپشيامزآرابتعا:٤هتكن
خيراتوامام/كشزپرظن،يرادرابزاشيپشيامزآجياتنهبهجوتاب،يرادرابلواتبونشيامزآماجنا
.دوشيريگميمصت،شيامزآماجنا

)ب(يرادراب
ددرگهيارااهتبقارملودجقباطميرادرابشيامزآندشتبثمزاسپيرادرابياهتبقارم.
هگربیرادهگن.دوشتبثقیقدروطهب،يرادرابتبقارممرفردتسیابیميرادرابیاهشيامزآهجيتن
.تسینیمازلاهدنورپردشیامزآ
٦ولواهمينردتاقالم٢(يرادرابمودولواهمينودردتاقالمراب٨يطيرادرابلومعمياهتبقارم
،١٠ات٦هتفه:زاتسترابعيرادرابلومعمياهتاقالمنامز.ددرگيمهياراردامهب)مودهمينردتاقالم
يرادراب٤٠هتفهو٣٩هتفه،٣٨هتفه،٣٧ات٣٥هتفه،٣٤ات٣١هتفه،٣٠ات٢٤هتفه،٢٠ات١٦هتفه
يرادرابنسابديابزيننامزنياهكتساهدشنييعت»يرادرابهتفه«ساساربردامياهتاقالمنامز
ردودوشيمصخشميگدعاقنيرخآزورنيلوانامززايرادرابنس.دشابهتشادتقباطمردام
(يرادرابنسنييعتياربتصرفنيلوارددياب،دناديمناردوخيگدعاقنيرخآخیراتردامهكيتروص
.دوشمادقا)...ولواهتفه١٢ردیفارگونوسماجنا،محرعافتراهزادنا
هنیاعمماجنانمضکشزپ،هنیاعمنیارد.دوشهنياعمكشزپطسوتهعجارمنيلواردديابردامره
ار)دوجوتروصرد(یفارگونوسواهشیامزآهجیتنو)یبایزراولاححرش(ردامهدنورپ،یکیزیف
تبثیرادرابویرادرابزاشیپتبقارممرفردطوبرمتمسقرداردوخلماکیبایزراهجیتنویسررب
.دنک
هبهجوتابسپسوارجايوياربتاقالمنيلوالكتورپادتبايرادرابهتفهرهردردامهعجارمنيلوارد

.ددرگهئارامودهمينايلواهمينقباطماهتبقارمهمادا،هدشنييعتيرادرابنس
ناهدراكتشادهبايكشزپنادندهبتسامزال،دشهدهاشمردامردنادندوناهدتالكشمهكنامزره
.دوشهدادعاجرانادندو
یرادراب٢٨هتفهنایاپات١٥هتفهزاارمودههامهس،یرادراب١٤هتفهنایاپاتاریرادرابلواههامهس
.دوشهتفرگرظنردنامیازنامزات٢٩هتفهزاارموسههامهسو
زادیابردام،یوندرکهدامآوناميازدنیارفدرومردناردامشزومآویعیبطنامیازجیورتروظنمهب
.دوشیفرعمنامیازیاربیگدامآیاهسالکهبیرادراب٢٠هتفه
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)ث(نامیاززاسپهلصافالبونامياز
دحاوردناميازيتلعرههبرگايلو،دوشقيوشتناتسراميبردناميازماجناياربديابردامره
.دوشماجناهدشنییعتیاهدرادناتساقبطنامیازدياب،دريگیمماجنايناميازتاليهست
زاسپلواتعاس٦اتلقادحديابدازونوردام،يناميازتاليهستدحاوردناميازماجناتروصرد
.دنريگرارقتبقارمتحتنامياز
يناميازتاليهستياهدحاورد)ناميازهژيوتبقارمشخبقباطم(رطخضرعمردردامناميازماجنا

رگيدیامامايكشزپكيزادیابًامتحتروصنياردهكعوقولابيرقناميازدراومردرگمتسينزياج
.دوشماجنانامیازندوبعوقولابیرقتروصردمادقاسپسوهیلواتامادقاادتبا.دوشهتفرگكمك
،نینجتیعضو،نينجهزادنا،عاجرالحماتهلصافهبهجوتابینعیعوقولابيرقنامياز:هتكن
.دوشماجناتعاسكيزارتمكينامزتدمردردامنامياز،يمحرتاضابقناوردامنگلداعباتيعضو
وکسامنتشاذگوشکتسد،همکچ،دنبشیپ،ناگندیشوپ(یتظافحلوصاتیاعرابدیابنامیازره
.دوشماجنا)کنیع
دوشلیرتساوهتسش،زیمتیبوخهبنامیازرهزاسپدیابیمنامیازلیاسو.
رهلومعمتروصهبودوشينوفعدضوهتسش،زیمتیبوخهبنامیازرهزاسپدیابزیننامیازقاتا
.دوشینوفعدضهلویوارتلواغارچزاهدافتسااب،هام
:هلویوارتلواغارچزاهدافتساردمهمتاکن

.دريگرارققاتاطسوردتسارايسغارچهكيتروصرد.1
.دشابکیراتًالماکنامیازقاتا،هلويوارتلواغارچندرکنشورزالبق.2
.دشابزابنامیازقاتارددوجومنشکاسویاهشیشیاههسفق،اهدمکهیلکبرد.3
بسچاباهزردوهتسبقاتابرد،شوماخدیابشکاوه،غارچندرکنشورزالبق.4

.دوشهدناشوپ
نشورغارچهکینامزودوشهدززیرپهبنامیازقاتازاجراختسیابیمغارچهخاشود.5

.دوشنقاتادراوسکچیه،تسا
نیازادعب.دشابیمهقیقد١٥طسوتمروطهبغارچزاهدافتسایارببسانمنامزتدم.6

.دوشنشورشکاوهوهدیشکزیرپزاارهخاشود،تدم
.دشنامیازقاتادراودیابنهقیقد١٥تدمهب،غارچندرکشوماخزاسپ.7
١٠٠هلويوارتلواغارچرمعلوططسوتم.دوشزيمتلكلاابپمالحطسياهرودروطهب.8

.دهديمتسدزااردوخييادزبوركيمتيصاختدشهبنآزادعبوتساتعاس
دوشیبایزرا»)خشخب(دازونیبایزراشخب«قبطنامیازلماعطسوتدلوتزاسپهلصافالبديابدازون.
شزومآردامهب)دشخب(دازونزاتبقارمشخبردهدشهیارایاههیصوت،دازونوردامصیخرتزالبق
.دوشهداد
ملاسکدوکهتفایماغدایاهتبقارمتراچتلکوب«قبطكشزپطسوتصیخرتزالبقديابدازون«
.دوشیبایزرا

)چ(نامياززاسپ
٣ات١ياهزورردلواتاقالمهكدوشيمماجناتاقالم٣يط،نامياززاسپلومعمياهتبقارم،
.دوشيمماجنانامياززاسپ٤٢ات٣٠ياهزورردموستاقالمو١٥ات١٠ياهزورردمودتاقالم
تبقارم،٥ات٣یاهزورتبقارملماشتبون٣ردزین)دلوتودبتبقارمزجهب(دازونیاهتبقارم
.دوشیمماجنا٤٥ات٣٠یاهزورتبقارمو١٥ات١٤یاهزور
تبقارمناوتیمارناتسراميبردنامياززاسپتبقارم،دنکیمنامیازناتسرامیبردهکیردامیارب
.درکبوسحمنامياززاسپلواراب
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)عیرسویلکرورم(يرادرابویرادرابزاشیپياهتبقارميامنهارلودج

رديفارگونوس-
٣٤ات٣١هتفه
یرادراب
صیخشتتست-

هتفهردHIVعیرس
*یرادراب٣٤ات٣١

CBC, U/A,
سبموكمودتبون
رد(ميقتسمريغ
ابيفنمRhردام
)تبثمRhرسمه

OGTTFBS,يارب
ريغدارفا
هتفهردكيتيبايد
یرادراب٢٨ات٢٤

يفارگونوس-
هتفهرددنمفده
یرادراب١٨ات١٦
يسرربروظنمهب
،نينجتيعضو
وتفجلحم
نينجيلامونآ
ماجناهبداهنشيپ-
يرگلابرغ
ردنينجيراجنهان
ردموزلتروص
١٥-١٧هتفه

CBC, BG, Rh,
FBS, U/A,

U/C,BUN, Crea,
HBsAgHIV,*
VDRL،تبون

ريغسبموكلوا
ردامرد(ميقتسم

Rhزاسپيفنم
تبثمزاعالطا
،)رسمهRhندوب

TSHتروصرد
هبداهنشيپ،زاین
يرگلابرغماجنا

CBC, BG, Rh,
TSH, FBS, U/A

U/CوHBsAg)رد
پاپ،)زاینتروص
یتنآرتيتوريمسا
هجخرسدضیداب
)زاینتروصرد(

HIVوVDRL)رد
)رطخرپیاهراتفر

اياهشيامزآ
يليمكتيسررب

،نزويريگهزادنا-
يتايحمئالع
(يكيزيفهنياعم-
مادنا،تسوپ،مشچ
(
نينجبلقيادص-
محرعافترا-

،نزويريگهزادنا-
يتايحمئالع
(يكيزيفهنياعم-
مادنا،تسوپ،مشچ
(
نينجبلقيادص-
محرعافترا-

،نزويريگهزادنا-
یتايحمئالع
(يكيزيفهنياعم-
،تسوپ،مشچ
وناهد،مادنا
)نادند
بلقيادص-
نينج
محرعافترا-

،نزويريگهزادنا-
يتايحمئالع
(يكيزيفهنياعم-
،تسوپ،مشچ
وناهد،مادنا
)نادند
بلقيادص-
نينج
محرعافترا-

ودقيريگهزادنا-
هيامننييعتونزو
يندبهدوت
يتايحمئالع-
(يكيزيفهنياعم-
،تسوپ،مشچ
وناهد،مادنا
)نادند

ودقيريگهزادنا-
هيامننييعتونزو
يندبهدوت
يتايحمئالع-
(يكيزيفهنياعم-
وناهد،مشچ
،دیئوریت،نادند
،تسوپ،هیر،بلق
،مکش،ناتسپ
)نگلونژاو،مادنا

ينيلابهنياعم

وهدنورپیسررب-
تیعضوابییانشآ
ردام
یاهتياکش-
رطخمئالعوعياش
فرصموهيذغت-
يياذغياهلمکم

وهدنورپیسررب-
تیعضوابییانشآ
ردام
عياشیاهتياكش-
رطخمئالعو
فرصموهيذغت-
يياذغياهلمکم

وهدنورپیسررب-
تیعضوابییانشآ
ردام
یاهتياكش-
مئالعوعياش
رطخ
فرصموهيذغت-
يياذغياهلمکم

وهدنورپیسررب-
تیعضوابییانشآ
ردام
یاهتياكش-
مئالعوعياش
رطخ
تمالسیرگلابرغ
ناور
فرصموهيذغت-
يياذغياهلمکم

،هدنورپليكشت-
یرادرابتیعضو
ويرادراب،یلعف
،يلبقنامياز
ويراميب
،یراجنهان
،رطخرپياهراتفر
فرصموهيذغت-
يياذغياهلمکم
رطخمئالع-

،هدنورپلیکشت-
،یلعفتیعضو
ويرادرابهقباس
يلبقنامياز
ويراميب-
یراجنهان
تمالسیرگلابرغ-
ناور
رطخرپياهراتفر-
فرصم،دایتعاو
لکلا/راگیس

وهبحاصم
ايليكشت
هدنورپيسررب

٨ات٦تبقارم
٤٠ات٣٨هتفه
كيهتفهره(

)تبقارم

٥و٤تبقارم
٣٤ات٣١هتفه
٣٧ات٣٥هتفه

٣تبقارم
٣٠ات٢٤هتفه

٢تبقارم
٢٠ات١٦هتفه

١تبقارم
١٠ات٦هتفه

يرادرابزاشيپ

نامز
تبقارم

تبقارمعون
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يرادراب ردنينجيراجنهان
١١-١٣هتفه
يرادراب

.دوشیمماجنامراهچولواتقالمردHIVعیرسصیخشتتستناردامهمهیاربPMTCTهمانربیرجمقطانمرد*

)عیرسویلکرورم(يرادرابویرادرابزاشیپياهتبقارميامنهارلودجهمادا

)زاينتروصرد(یرادراب٣٤ات٢٨هتفهزاماگر-)زاينتروصرد(ازنآولفنآ،مأوت ،تيتاپه،هجخرس
مأوت

)زاينتروصرد(
یزاسنميا

اتیرادراب١٦هتفهعورشزا(لارنيمنيماتيويتلومونهآ،)یرادرابنایاپاتیرادرابیادتبازا(کیلوفدیسا
)یرادرابنایاپ

کیلوفدیسا یاهلمکم
ییوراد

،ناورتشادهب-
يسنج
رطخمئالع-
عياشیاهتياكش-
،راگیسفرصم-
لکلا،ینویفاداوم
ناميازدياوف-
،نمياویعیبط
لحمويگدامآ
ناميازبسانم
يهدريش-
،دازونزاتبقارم-
دازونرطخمئالع
هعجارمخيرات-
يدعب

رطخمئالع-
عياشیاهتياكش-
،راگیسفرصم-
لکلا،ینویفاداوم
ناميازدياوف-
،نمياویعیبط
لحمويگدامآ
ناميازبسانم
نامز/يهدريش-
يرادراببسانم
يدعب
تکرشهبهیصوت-
یگدامآسالکرد
نامیاز
،دازونتبقارم-
دازونرطخمئالع
هعجارمخيرات-
يدعب

،يدرفتشادهب-
يسنج،ناور
لمكم/هيذغت-
ییورادياه
رطخمئالع-
یاهتياكش-
عياش
يهدريش-
تکرشهبهیصوت
یگدامآسالکرد
نامیاز
هعجارمخيرات-
يدعب

،يدرفتشادهب-
وناهد،ناور
نادند
لمكم/هيذغت-
ییورادياه
/رطخمئالع-

یاهتياكش
عياش
،راگیسفرصم-
لکلا،ینویفاداوم
يهدريش-
تکرشهبهیصوت-
یگدامآسالکرد
نامیاز
هعجارمخيرات-
يدعب

،يدرفتشادهب-
،يسنج،ناور
نادندوناهد
لمكم/هيذغت-
ییورادياه
/رطخمئالع-
عياشیاهتياكش
يرگلابرغ-
نينجيراجنهان
هعجارمخيرات-
يدعب

،يدرفتشادهب-
،يسنج،ناور
نادندوناهد
لمكم/هيذغت-
ییورادياه
،راگیسفرصم-
لکلا،ینویفاداوم
هعجارمخيرات-
تروصرد(يدعب
)زاین
شورعطقنامز-
زایریگشیپ
نامزویرادراب
رادراببسانم
ندش

وشزومآ
هرواشم

٩ات٧تبقارم
٤٠ات٣٨هتفه
كيهتفهره(

)تبقارم

٦و٥تبقارم
٣٤ات٣١هتفه
٣٧ات٣٥هتفه

٤تبقارم
٣٠ات٢٤هتفه

٣تبقارم
٢٠ات١٦هتفه

١تبقارم
١٠ات٦هتفه

يرادرابزاشيپ

نامز
تبقارم

تبقارمعون

)عیرسویلکرورم(نامياززاسپياهتبقارميامنهارلودج

،یسنجوناورویدرفتشادهب
وهيذغت،نادندوناهدتشادهب

،یسنجوناورویدرفتشادهب
وهيذغت،نادندوناهدتشادهب

،یسنجوناور،یدرفتشادهب
ياهلمكموهيذغت،نادندوناهد هرواشموشزومآ

)زاینتروصرد(ريمساپاپ
:يرادرابتبايدهبنايالتبمرد-

OGTT, FBS)هتعاسودواتشان(
------------------------------ --------------------------- اهشيامزآ

،نادندوناهد،مشچهنياعم-
لحم،اهمادنا،)محر(مكش،ناتسپ
اههيخب
يتايحمئالع-

)محر(مكش،اهناتسپ،مشچهنياعم-
اههيخبلحم،اهمادنا،
يتايحمئالع-

(مكش،اهناتسپ،مشچهنياعم-
اههيخبلحم،اهمادنا،)محر
يتايحمئالع-

ينيلابهنياعم

ابييانشآوهدنورپيسررب-
ردامتيعضو
ضراوعورطخمئالع-
ناورتمالسیرگلابرغ-
ییورادیاهلمکمفرصم-

تيعضوابييانشآوهدنورپيسررب-
ردام
ضراوعورطخمئالع-
ییورادیاهلمکمفرصم-

نامیازتیعضو،تاصخشم-
ریخایاهیرادرابقباوس-
ضراوعورطخمئالع-
ییورادیاهلمکمفرصم-

وهبحاصم
هدنورپيسرربايليكشت

٣تبقارم
٤٢ات٣٠یاهزور

٢تبقارم
١٥ات١٠یاهزور

١تبقارم
٣ات١یاهزور

نامز
تبقارم
تبقارمعون
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،عياشتیاكش،ييورادياهلمكم
وردامرطخمئالع،يهدريشموادت
دازونزاتبقارم،دازون

،عياشتیاكش،يیورادياهلمكم
وردامرطخمئالع،يهدريشموادت
بسانمنامز،دازونزاتبقارم،دازون
یدعبهعجارمخيرات،يدعبيرادراب

هوحن،عياشتياكش،ييوراد
مئالع،نآتالكشمويهدريش
زاتبقارم،دازونوردامرطخ
يدعبهعجارمخيرات،دازون

----------------------------- ------------------------------
دازونابیفنمشاهراردامردماگر
لواتعاس٧٢یطتبثمشاهرا
نامیاززاسپ

يزاسنميا

نامیاززاسپهام٣اتلارنيمنيماتيويتلومونهآ ییورادياهلمكم

يرادرابزاشيپتاقالم-فلا

يرادرابزاشيپياهشيامزآجياتنريسفت-٤فلا
اهيراجنهانواهيراميب-٣فلا
يرادرابزاشيپتبقارميامنهار-٢فلا
يرادرابزاشيپياهتبقارمفيراعت
يرادرابزاشيپتاقالم-١فلا

هحفص ناونع

يرادرابزاشيپتاقالم-١فلا

يبايزرا
ومئالعيدنبهورگ

اههناشن
مادقا

،رتالابومجنپيرادراب،لاس٣٥یالابو١٨ریزنس
هیامن،لاس٢زارتمکیلبقنامیازاتیرادرابهلصاف
،رطخرپیاهراتفر،٥/١٨زارتمکو٢٥زارتالابیندبهدوت
،تایناخدوراگیسفرصم،نادندوناهدتالکشم
/ناورتالالتخا،لکلافرصم،کرحموینویفاداوم
یاهیراجنهان،نیگنسوتخسلغش،یرازآرسمه
،تباید(اهیرامیب،یکیتنژلالتخا،یلسانتهاگتسد

هدنورپلیکشت
لاححرشنتفرگ
تبقارممرفقباطم
یرادرابزاشیپ

:دینکیریگهزادنا
هدوتهیامن،نزو،دق
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لمعلاروتسدقبطیزاسنمیا-
کیلوفدیسازیوجت-
ریسفتوشیامزآتساوخرد-
٤فلاقباطممادقاونآ
تروصردریمساپاپماجنا-
زاین
قبطهیصوتوشزومآ-
زاشیپتبقارممرفنیوانع
یرادراب
ردیدعبهعجارمخیراتنییعت-
زاینتروص

دراومهمهندوبیعیبط

هورگ
يدنب
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)ابفلافورحبیترتهب(یرادرابزاشیپیاهتبقارمفیراعت

اررارداتشکولماک،TSH،اتشاننوخدنق،نوخلماکشرامش،شاهراوینوخهورگ:یرادرابزاشیپیاهشیامزآ
.دینکتساوخرد
یاهیسرربوHIVشیامزآماجنایاربارمناخ،شرسمهایومناخردرطخرپیاهراتفرهقباسایدوجوتروصرد:١هتکن
لمعروتسدقبطارنآHIVعیرسصیخشتشیامزآدوجوتروصرد.دیهدعاجرایراتفریاهیرامیبهرواشمزکرمهبرتشیب
.دیهدماجنا
.دینکتساوخردارVDRLشیامزآ،شرسمهایومناخردرطخرپیاهراتفرهقباسایدوجوتروصرد:٢هتکن
.دینکتساوخرد،دشابهدشننمیاهجخرسهیلعمناخهکیتروصردارهجخرسدضیدابیتنآرتیت:٣هتکن
.دینکتساوخردارHBsAgشیامزآ،تساهدشننمیاتیتاپههیلعربیروشکلمعلاروتسدقبطمناخهکیتروصرد:٤هتکن
.دوشماجنازاينتروصردويروشكلمعروتسدهبهجوتابريمساپاپشيامزآ:٥هتكن
تمالسوشمارآ(ناورتشادهب،)...،شزرو،لغش،یزاسنمیا،ملاسیگدنزهویش(یدرفتشادهبدرومرد:هیصوتوشزومآ
ناهدتشادهب،)HIVسوریولاقتنایاههارربدیکاتابرطخرپیاهراتفرونآتاكنويسنجطباور(یسنجتشادهب،)ناور
تياعر،يياذغيلصاياههورگ(ییورادیاهلمکموهیذغت،)نادندخنزاهدافتسانادندمیمرت،اهنادندزاتبقارم(نادندو
ونآكرتوفرصممدع(لكلاوردخموتايناخد،)نزوحالصاوييورادياهلمكمفرصم،يياذغداومردلداعتوعونت
رادراببسانمنامزویرادرابزایریگشیپشورعطقنامز،)نينجوردامياربراگیسدودابههجاومایونآفرصمتارضم
.دیهدشزومآندش
یمثعابودهدیمناشنکیژولویزیفویتخانش،یراتفرتارهاظتاباردوخهکتساینیلابیرامیب:یگتسباوایدایتعا
هناشنزاهناشنهسدوجولقادح،داومهبیگتسباوصیخشتیارب.دهدحیجرترگیدیاهراتفرهبارداومفرصمدرفدوش
:تسامزالریزیاه
؛تساهدامنآفرصممئالعهبیبایتسدیاربمزالیفرصمهدامرادقمیجیردتشیازفاهکلمحت-
؛فرصمرادقمشهاکایفرصممدعتروصردکرتمئالعشیادیپ-
؛هدامفرصمعطقایشهاکیاربقفومانیاهشالتومئادلیامت-
؛یحیرفتویلغش،یعامتجایاهتیلاعفندشلتخم-
؛نآضراوعزایهاگآمغریلعهدامفرصمموادت-
.ضراوعزایدوبهبایوفرصم،هیهتتهجدایزنامزفرص-
:دینکلاوسمناخزاارریزداومفرصم
مارآیاهوراد،)هریغ،تالیسکونفید،نیئدک،لودامارت(یدیئویپُانکسمیاهوراد،)هریغ،سان،نایلق،راگیس(وکابنتعاونا
ینوناقریغینویفَاداوم،)هریغ،قَرَع،بارش،وجبآ(لکلا،)هریغ،لاتیبرابونف،ماپزانولک،مالوزارپلآ،ماپزاید(روآ�باوخایشخب
،هشیش(ینیماتفمآ�یاه�کرحم،)هریغ،گنب،سارگ،یراگیس(شیشح،)هریغ،نیئورهکارک،نییوره،هتخوس،هریش،کایرت(
.)هریغ،نیلاتیر،سکِا،یزاتسکا
ومناخلیامتتروصردارهجخرسنسکاو.دینکقیرزتنویسانیسکاویروشکلمعلاروتسدقبطارمأوتنسکاو:یزاسنمیا
لقادحمناختسارتهب،هجخرسهدنزسوریونسکاوقیرزتتروصرد.دینکقیرزتهجخرسدضیدابیتنآرتیتندوبیفنم
هجخرسنسكاوقيرزت،دشرادرابدرفنامزنیاردرگايلودنکهدافتسایرادرابزایریگشیپرثؤمشورکیزاهامكيات
.تسینيرادرابمتخیاربینويساكيدنا
:يرادراب

نامیاز،سردوزنامیاز،اجبانیگلماح،لوم،طقس(نآجياتننتفرگرظنردنودباهيرادرابدادعت:يرادرابدادعت
)ييولقدنچسرریدنامیاز،عقومب

هدشدلوتمياهنينجدادعتنتفرگرظنردنودب،رتشيبو٢٢هتفهزااهيگلماحدادعتساسارب:ناميازدادعت
.دروآيمندوجوبيرييغتناميازدادعتردهدرمايهدنز،ولقدنچايولقكتناميازكيينعي.دوشيمهبساحم

زور٦وهتفه٢١اتينعي،یرادراب٢٢هتفهعورشزالبقاتیرادرابلوصحمجورخ:طقس
یرادرابلواههامهسزاسپطقس:سرریدطقس
رتشیبایراب٢یلاوتمطقس:ررکمطقس
زور٦وهتفه٢١زاسپینعیهدنزایهدرمتروصهبیرادراب٢٢هتفهعورشزاسپدازوندلوت:نامیاز
زور٦وهتفه٣٦اتينعيهدنزایهدرمتروصهبیرادراب٣٧هتفهزالبقدازوندلوت:سردوزنامیاز

زور٦وهتفه٤١زاسپينعيهدنزایهدرمتروصهبيرادراب٤٢هتفهزاسپدازوندلوت:سرريدنامیاز
سفنردامزاندشادجزادعبهکیاهنوگهبنامیازنامزاتیرادراب٢٢هتفهعورشزادعبنینجگرم:ییازهدرم

.دهدنناشناریداراتاکرحایوبلقنابرضدننامتایحدوجوربینبمیتمالعچیهایودشکن
اتدلوتنامززا)تساهتشادتایحتمالعمحرزاجورخزاسپهکیدازون(هدشدلوتمهدنزدازونگرم:دازونگرم
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.دلوتزاسپزور٢٨
تسادلوتزاسپ٢٨زوریاهتنااتیرادراب٢٢هتفهعورشزالاتانیرپهرود:لاتانيرپ.

یتروصرد.دوشیمماجناریمساپاپ)یسنجسامتنیلوازاسپلاس٣(هدرکجاودزالاس٧٠ات٣٠نانزرد:ریمساپاپ
رطخضرعمردمناخهکیدراومرد.دوشیمماجنالاس١٠رهسپسویگلاس٤٠اترابکیلاس٥رههجیتنندوبیعیبط
،تسا)امولیپاپسوریوهبالتبا،راگیسندیشک،نییاپنینسردجاودزا،ددعتمیسنجیاکرش(سکیورسناطرسهبالتبا
.تساامامایکشزپرظنساساربریمساپاپماجنالصاوفوتاعفددادعت
.دینکنییعت،درادرتشيبيريگيپهبزایندرفهكيتروصرداریدعبهعجارمخیرات:یدعبهعجارمخیرات
١٠ات٦هتفهزایرادرابنارودتبقارم،یرادرابصیخشتتروصرداتدنکهعجارمیگدعاقعطقابدیوشروآدایمناخهب:هتکن
.دشابيفارگونوسايونوخ،رارداشيامزآابدناوتيميرادرابصيخشت.دوشعورش)تاقالمنیلوا(یرادراب
حرش.دینکلیمکتار»یرادرابزاشیپمرف«لاححرشتمسق،هدنورپلیکشتیارب:لاححرشنتفرگوهدنورپلیکشت
:لماشلاح
ریاسایراگیسندیشک،لکلافرصم،کرحموینویفاداومفرصم،لاس٣٥یالابو١٨ریزنس:یعامتجاهچخیرات-
نیگنسوتخسلغش،یرازآرسمه،رطخرپیاهراتفر،تایناخد
ومجنپيرادراب،لاس٢زارتمکدنزرفنتشاد،نادنزرفدادعت،طقسدادعت،نامیازدادعت،یرادرابدادعت:یرادرابهچخیرات-
یلبقنامیازویرادرابقباوسورتالاب
ویبلق،مسآ،یویلک،لس،عرص،الابنوخراشف،تباید(یاهنیمزیاهیرامیبزامعایرامیبهبیلعفالتبا:یکشزپهچخیرات-
هقباس،یداقعنالالتخا،تیتاپه،زدیا/HIVتنوفع،یتلکسایراجنهان،هیذغتءوس،دیئوریتیرامیب،یناورتالالتخا،)...
گرزبردام،رهاوخ،ردام(ردامهداوناخکیهجرددارفاردناتسپناطرسهقباسایولاس٣٠یالابیاهمناخردناتسپناطرس
ایمناخردیکیتنژلالتخا،شرسمهایومناخردرونیمیمسالات،یعیبطریغیندبهدوتهیامن،یلسانتهاگتسدیراجنهان،)
)دنزرف،ردارب،رهاوخ،ردام،ردپ(کیهجردناگتسبزایکیردیراجنهاندوجوایوشرسمه
قیرزت،هدشنتظفاحمورطخرپیسنجراتفر،یقیرزتدایتعا،نادنزدننامییاهراتفردوجوایهقباس:رطخرپیاهراتفر
نوخررکم
.دریگتروص)یدقنریغ،یدقن(دمآردبسکروظنمهبهکیندباییرکفتیلاعفره:لغش
:نیگنسوتخسلغش

؛)...،نافابيلاق،ناگدنشورف،ناملعمدننام(موادمهتسشنایهداتسیایاهراک
؛دوشطرفميگتسخودايزندركقرع،بلقنابرضشيازفابجومهكياهنوگبيمسجتيلاعفمجحندوبالاب
؛ییایمیشداومرگیدویلآهویج،سکیاهعشا،ینامردیمیشیاهورادابسامت
همدودواهشکهرشح،هدننککاپوهدنیوشداوم،ییایمیشیاهلالح،برسلثمنینجدشریاربرضمییایمیشداوم

؛تازلفیاه
ردنوخراشفشیازفابجومدناوتیمیناورسرتسارپطیحمردتیلاعف،مرگطیحم،ادصورسرپطیحمردراک

.ددرگرادرابنانز
.دینکيريگهزادناارسفنتوضبن،ترارحهجرد،نوخراشف:یتایحمئالع

دينكيريگهزادنا)پچايتسار(تباثتسدكيزاو)هديباوخايهتسشن(تباثتيعضوكيردارنوخراشف.
دوشيمقالطاالابنوخراشفيتروصرد.دوشیریگهزادناتسارتسدزاوهتسشنتیعضوردنوخراشفاحیجرت
.دشابرتالابوهويجرتميليم٩٠/١٤٠،هقیقد٥هلصافهبنوخراشفیریگهزادنارابودنیگنایمهک

ايدارگيتناسهجرد٣٨نازيمهبندبيامد.دينكيريگهزادناهقیقدکیتدمهبناهدهارزاارندبترارحهجرد
.تسارتمکهجرد٥/٠نازیمهبنابزریزترارحهجردزالغبریزترارحهجرد.تسا»بت«رتالاب

تساهقيقدردراب١٠٠ات٦٠،ضبنيعيبطدادعت.دينكيريگهزادنالماكهقيقدكيتدمهبارضبندادعت.
تساهقيقدردراب٢٠ات١٦،سفنتيعيبطدادعت.دينكيريگهزادنالماكهقيقدكيتدمهبارسفنتدادعت.

:دینکنییعتریزحرشهبمئالعیبایزراابارمناخیناورتیعضو:یکشزپناورمئالع
يرارقيب،طابترايرارقربمدع،یشکدوخهبمادقاایراکفا،يگدنززايرازيبساسحا:یکشزپناوریروفرطخمئالع
راتفگایراتفر،مهوت،نایذه،نارگيدابرركمدروخودزوندركاوعد،دیدشیرگشاخرپویریذپکیرحت،يديماان،ديدش
)فطاوعواهناجیهزوربشهاك،يفرحمك،یعامتجایاهطابتراشهاك،یریگهشوگ(یفنممیالع،هتفشآ
شپتدنناميمئالعهبرجت،يعامتجاياهطيحمردبارطضا،ديدشندوبيتلاجخ:یکشزپناوررطخضرعمردمئالع
،يرگشاخرپ،يريذپكيرحت،يچوپساسحا،هيرگ،قیالعشهاکويگلصوحيب،هدرسفاقلخ،ساوسو،سفنيگنتوبلق
زكرمتردلالتخا،اهتشاوباوخردرييغت،هتخيسگراهموتسياشانياهراتفر،يقلخدب
هلصافنیاردطقس(.دشابلاس٢زارتمکیلبقنامیازاتیلعفیرادرابهلصاف:لاس٢زارتمکیلبقنامیازاتیرادرابهلصاف
).دوشیمنهبساحمیراذگ
(دلوتزالبقصیخشتشیامزآزاینتروصردوهرواشم،یکیتنژیاهیرامیبایولالتخاهقباسدراومرد:کیتنژهرواشم

PND(درادهلحرمودشیامزآنیا.دوشیمماجنا:
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نآرارکتهبزاینیدعبیگلماحردودوشیمماجنارابکیوددرگیمنییعتنیدلاورد،یرامیبیکیتنژشهجعون:لواهلحرم-
صیخشتلواهلحرمشیامزآاحیجرت،یرادرابنامزردنینجیالتباتروصرد،طقسماجناینامزتیدودحملیلدهب.تسین
یاربردامتسیابیمتصرفنیلواردتروصنیاریغردودوشیمماجنا،جوزردیرادرابعوقوزالبق،دلوتزاشیپکیتنژ
.ددرگعاجراکیتنژهرواشمهبهلحرمنیاماجنا
زاهنومننتفرگابیرادرابمهدهتفهزاالومعموهتفرگتروصیرامیبهبالتبارظنزانینجتیعضونییعت:مودهلحرم-
شرازگملاسنینجهکیتروصرد.ددرگیمیسرربیرامیبهبالتبارظنزانینجتیعضو.دوشیمماجنا)CVS(تفجیاهزرپ
نینجطقسماجنایاربردامتروصنیاریغرد.دریگیمرارقیرادرابلومعمتبقارمتحترداموهتفایهمادایرادراب،ددرگ
.تسامزالنینجرهتیعضونییعتیاربمودهلحرمماجنایرادرابرهردتسایهیدب.ددرگیمیفرعمالتبم
.دینکزیوجتار)یرادرابزالبقهام٣ًاحیجرت(كيلوفديسامرگورکیم٤٠٠هنازورفرصم:ییورادیاهلمکمفرصم
.دینکهنیاعمهسبآوینادندتنوفع،هثلباهتلا،یگدیسوپ،مرجدوجورظنزاارمناخنادندوناهد:نادندوناهدهنیاعم
.درادنيرادرابرديعنمنادندوناهدياهيراميبنامرد

دنترابعنآمئالعهکناهدیازیگدیسوپیاهبورکیمتیلاعفلابندهبنادندنامتخاسبیرخت:نادندیگدیسوپ
:زا

oهایساییاهوهقگنرهبنادندیانیمگنررییغت
oنادندندشخاروس
oنیریشوشرتایمرگودرسیاهاذغفرصمماگنهنادندنتفرگدردایندوبساسح
oرگیدمهرباهنادندندرشفماگنهنادندنتفرگدردایندوبساسح

تدموددرگنکاپاهنادندحطسزاندیشکخنایوندزکاوسمهلیسوهبیبورکیمکالپهچنانچ:ینادندمرج
.ددرگیملیدبتیاهوهقایدرزگنرهبتفسیاهیالهب،دنامبیقابنادندیورینالوط

تنوفعویگدیسوپدیدشتفرشیپ.تسایکشزپنادندعیاشیاهتیروفزا:دیدشدردوهسبآ،ینادندتنوفع
(اههثلوتروصمروتثعابدناوتیمهکتساهارمهیدوخهبدوخوموادم،دیدش،هنابشیاهدردابًالومعمنادند
.دوشهارمه)نادندهسبآکرچیجورخهناهد(لوتسیفابیهاگوهدش)هسبآ

زمرقونوخرپ،مروتمهثل:هثلباهتلا
:دوشیمهنیاعمریزحرشهبمناخ:یکیزیفهنیاعم
ينوخمكرظنزامشچةمحتلمويدرزرظنزاارلكسايسررب-
تاروثبرظنزاتسوپيسررب-
ديئوريتياهلودنیسرربوديئوريتهدغهزادناوماوقسمل-
لار،گنیزیو،یمتیرآ،اهلفوسدوجورظنزاهيروبلقعمس-
و)يگدنبسچ،هزادنا،ماوق،لحم(هدوتدوجو،)يتسوپتارييغت،يگنيرقوهزادنا(رهاظ،ماوقرظنزااهناتسپهنیاعم-
ًاحیجرتو)يروشكلمعروتسدقباطم(لاس٣٠یالابیاهمناخردهنياعمنيا،)يكرچ،ينوخ(ناتسپزاحشرتعونرهجورخ
.دوشماجنانزیمومعکشزپایامامطسوت
هدوتوراکسادوجورظنزامكشيسرربولاحطودبكهزادنايسرربرظنزامكشسمل-
یتلکسایراجنهانومدادوجورظنزايناتحتياهمادنايسررب-
.دوشیمیسرربسيزويلكساایوندوبجلف،مسيتيشاردننامسوسحمياهلكشرييغترظنزانگليرهاظتيعضو-
.تاعیاضریاسایوسپرهرظنزایلسانتهیحانتیعضو،نآمئامضومحرتیعضو،هدوت،تنوفعیسرربروظنمهبنژاو-
.دوشیمماجنا)نزیمومعکشزپایامامطسوت(لانیژاوهنیاعم
،يندبهدوتهيامن.دینکهبساحممارگومونرادومنیورزااریندبهدوتهیامن،دقونزونازیمزاهدافتسااب:یندبهدوتهیامن
.تسا)رتم(دقروذجمربميسقت)مرگوليك(نزو
شجنرایویناور،یمسجبیسآلامتحاابایهدشبیسآبجومهکتسایتیسنجهبهتسباونشخراتفرره:یرازآرسمه
خرافخردایعمجردوهتفرگتروصرایتخاویدازآقلطمبلسایرابجا،دیدهتابدناوتیمیراتفرنینچ.ددرگهارمهنز
.دهد
،ندزتشمدننامددرگشرسمههبیندببیسآندشدراوهبرجنمهکرهوشیوسزایدمعمادقاهنوگره:یمسجتنوشخ
وقاچابندزهبرض،ندرکهفخهبمادقا،اهومندیشک،ندادله،ندزدگلوندزیلیس
تروصهبراتفرنیا.دنکیمرادهشدخارنزسفنهبدامتعاووربآ،تفارشهکتسایزیمآتنوشخراتفر:یناورتنوشخ
.دوشیملامعاموادمیاهدیدهتوکلتم،یشاحف،نیهوت،رخسمت،یناهددب،ریقحت،اورانداقتنا

.تسالاسکییرادرابزاشیپهرواشمرابتعاتدم
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يرادرابزاشيپتبقارميامنهار-٢فلا
مادقايرادرابربريثاتقباوسويلعفتيعضو

نادندایونادندوناهدراکتشادهبهبیروفریغعاجرا-
کشزپ
یرادرابردنآتالکشمونادندوناهدتشادهبشزومآ-

نامیاز،نزومکدازوندلوتلامتحاشیازفا
نادندوناهدیرامیبدیدشت،سردوز

نادندوناهدتالکشم

ولکلاوداوم،راگیسفرصمتارطخشزومآ-
یرادرابردراگیسمودهتسددودابههجاومتارطخ
کیزاهدافتساهبهیصوت:داوملاعففرصمتروصرد-
رظنزاتیبثتنامزاتبسانمیرادرابزایریگشیپشور
،یناورتمالسوداومفرصملالتخانامردتیعضو
یعامتجا
:کشزپصیخشتابناسربیسآداومفرصمتروصرد-
هرادایامنهارساساربتمدختفایردتهجیریگیپ
داومفرصمءوسنامردویریگشیپ
راتفروناورتمالسسانشراکهبیروفریغعاجرا-

دشرریخأت،طقس،یمنآلامتحاشیازفا
،ناملکد،نینجگرم،نزومکدازون،نینج
هرپ،بآهسیکیگراپ،سردوزنامیاز
وتیتاپههبیگدولآ،تباید،یسپمالکا
)یقیرزتردخمداومفرصمرد(زدیا
،یزغملخادیزیرنوخ:یدازونتارثا
ویمسیلگوپیه،یمسیتپس،ماکفاکش
،زاجمریغیاهورادزایشانضراوعریاس
ینینجلکلامردنس

،تایناخدوراگیسفرصم
،لکلا
کرحموینویفاداوم

هیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یرادرابزاشیپثحبم(هدریشورادرابناردام
هیذغتصصختم/سانشراکهبعاجرا-

نامیاز،نینجدشرریخأتلامتحاشیازفا
،یسپمالکاهرپ،تشردنینج،سردوز
صیاقنزورب،نیرازس،یرادرابتباید
مکدازوندلوت،نینجردینهذویمسج
هدوتهيامنرديلوبمآوبمورتلامتحا،نزو
٣٠زاشيبيندب

هدوتهیامنایهیذغتءوس
٢٥ايو٥/١٨زارتمکیندب
رتالابو

ًانایحاویسرربیاربنانزصصختمهبیروفریغعاجرا
کیتنژهرواشمتساوخرد
٤هنازورفرصمزيوجت:دازونردNTDهقباستروصرد
يرادرابزاشيپهام٣كيلوفديسامرگيليم

زوربشيازفا،طقسنازيمشيازفا
ينينجياهيراجنهان

زایکیردیکیتنژلالتخا
ردیراجنهاناینیدلاو
کیهجردناگتسبزایکی
،رهاوخ،ردام،ردپ(نیجوز
رارکتیرامیب،)دنزرف،ردارب
ناگتسبردهدنوش

ينامردمادقا:تحارجويشكدوخهبمادقاتروصرد-
ناتسراميبهبيروفعاجراوتحارجيارب
:نارگيدهببيسآلامتحاوديدشيرگشاخرپتروصرد-
يراميبلرتنكمدعتروصردوكشزپناورهبيروفعاجرا
٥ولوديرپولاهمرگيليم٥ينالضعقيرزت:عاجرانيح
نیديريپيبلوپمآمرگيليم
راكفاهقباسيلودوخهببيسآيدجرطخدوبنتروصرد-
هبيروفريغعاجرا:هتشذگهامرددوخهببيسآ
كشزپناور
ايهداوناخطسوتتيريدملباقدراومرياستروصرد
كشزپناورهبيروفريغعاجرا:كشزپ
:ييورادريغتالخادمویناورشزومآهبزاینتروصرد-
راتفروناورتمالسسانشراكهبعاجرا
تروصردونیجوزابهرواشم:یرازآرسمهتروصرد-
کشزپناورهبیروفریغعاجرا:تیقفوممدع

رسمهراركت،يراميبديدشتايدوعلامتحا
يرازآ

تالالتخادوجوایهقباس
اب(یرازآرسمه،یکشزپناور
)فيراعتهبهجوت

هرواشمزکرمایاهیرامیبسانشراکهبیروفریغعاجرا
یراتفریاهیرامیب

یشزیمآتنوفع،زدياهبالتباناكما رطخرپیاهراتفر

نامیازونانزصصختمهبیروفریغعاجرا ،سردوزنامیاز،طقسلامتحاشیازفا
زادعبیزیرنوخ،نیرازس،تخسنامیاز
محرزاجراخیگلماح،نامیاز

هاگتسدیاهیراجنهان
یلسانت

)همادا(يرادرابزاشيپتبقارميامنهار-٢فلا
مادقايرادرابربريثاتقباوسويلعفتيعضو

لغشعونایلحمرییغتناکماتروصرد- نامیاز،نزومکدازوندلوتلامتحاشیازفا نیگنسوتخسلغش
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یرادرابردتیلاعفهوحندرومردشزومآ- سردوز

يراركتنيرازسضراوعربديكات-
یرادرابعقومهبومظنمیاهتبقارمتفایردهبديكات-

واتركاتفج،يهاررستفجلامتحا
نامياززاسپيزيرنوخشيازفا،اتركرپ

يراركتنيرازس

نسرديرادراب،رتالابومجنپيرادرابضراوعهبديكات-
لاس٣٥یالابو١٨ریز
ندشرادراببسانمنامزهبديكات-

نامیاز،نزومکدازوندلوتلامتحاشیازفا
،یسپمالکاهرپ،یهاررستفج،سردوز
تخسنامیاز،نینجیراجنهان،یمنآ،تباید

،رتالابومجنپيرادراب
٣٥یالابو١٨ریزنس
لاس

موادترظنزايرادراببسانمهلصافتياعرهبديكات-
تمالسدوبهبوراوخريشورداميفطاعطابترا،يهدريش
ردامينامسج
ردمرگیلیم٤نازیمهبکیلوفدیسافرصمهبهیصوت-
یرادرابزالبقهام٣زور

يمنآ،نزومكدازوندلوتلامتحاشيازفا ناميازاتيرادرابهلصاف
لاس٢زارتمكيلبق

ابکیتنژهرواشمونانزصصختمهبيروفريغعاجرا
نانزصصختمرظنهبهجوت

دوعلامتحا ،يمحرلخاددشرريخات
،دازونگرم،ييازهدرم
اجبانيگلماح

ابکیتنژهرواشمونانزصصختمهبيروفريغعاجرا
نانزصصختمرظنهبهجوت

دوعلامتحا كيزارتمكلومهقباس
لاس
طقسرابودهقباس
رتشيباييلاوتم

اهيراجنهانواهيراميب-٣فلا
مادقاوهيصوتيرادرابربريثاتناونع

يلخاداينانزصصختمهبيروفريغعاجرا زاسپيزيرنوخلامتحاشيازفا يداقعنالالتخا ٤

یرادرابردیرامیبیلامتحاضراوعهبدیکات-
زورردمرگيليم٤نازيمهبكيلوفديسازيوجت-
يرادرابعقومهبومظنمیاهتبقارمتفایردهبديكات-
یلخادصصختمهبیروفریغعاجرا-
ندوبیرامیبلقانرظنزارسمهیسرربتهجکیتنژهرواشم-

زوبمورت،يلوبمآوبمورتلامتحا
،يگلماحنوخراشف،يزغمياهديرو
،تفجناملوكد،يسپمالكاهرپ
دشرتيدودحم،سردوزنامياز
ردامگرم،نينج

لكشيساديمنآ ٣

١٢g/dlزارتمكنيبولگومهتروصردييورادنامرد-
نيبولگومهنازيمحالصازاسپهام٣اتيكاروخنامردهمادا-
ییاذغمیژرنییعتتهجهیذغتسانشراکهبیروفریغعاجرا-
بسانم

مكنزو،سردوزناميازلامتحا
دلوتماگنه

نهآرقفيمنآ ٢

دوبهباتيرادرابزايريگشيپشورزاهدافتساومسآنامرد-
هيردركلمع
وتسينوگآاتبياهوراد،اهدييورتسافرصمندوبزاجم-
يرادرابردصصختمرظنابميدسنيلومورك

،يراميبموسكيرديراميبديدشت
،يسپمالكاهرپلامتحاشيازفا
،لاتانهرپگرم،نزومكدازون
سردوزنامياز

مسآ ١
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دازونهبيراميبلامتحا،نامياز

راردانيئتورپونوخراشفنازيملرتنك-
ديكات:زيلايدهبزاينوهيلكدركلمعديدشلالتخاتروصرد-
يرادرابردنآهماداويرادرابزالبقزيلايدماجناهب
یلخادصصختمهبيروفريغعاجرا-

،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا-
ریخأت،ناملکد،یمنآ،سردوزنامیاز
نینجدشر

(هيلكنمزميراميب
لوطهام٣لقادح
)دشابهديشك

١٣

رکولبH2یاهورادودیسایتنآفرصمندوبزاجم-
یزیرنوخدننامیبناجضراوعزوربایمئالعدیدشتتروصرد-
یلخادصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا:
صصختمهبيروفريغعاجرا:هدعميحارجتروصرد-
يلخاد

کیتپپرسلوایبسندوبهب
دوعویرادرابردکیتاموتپمس
سپهام٣نارامیبزایمینردمئالع
نامیاززا

يشراوگيراميب ١٢

نانزوبلقصصختمهبتصرفنيلواردعاجرا-
وردامياربيرادرابيلامتحاتارطخدرومردردامهبديكات-
نينج
ردرطخمكيرادرابزايريگشيپشورزاهدافتساهبهيصوت-
نزيآ،نافراممردنسدننامدراددوجويرادرابعنمهكيدراوم
يبلق٤و٣سالكايرگنم
نسكاوتبونكيقيرزتياربينوفعصصختمهبعاجرا-
نمزميبلقيراميبهبالتبمدارفاردديراكاسيلپكوكومونپ
يرادرابياهتبقارممظنمتفايردهبديكات-

،ییازهدرم،طقسلامتحاشیازفا
،يمحرلخاددشرريخات،مرتهرپ
يبلقیاهیراجنهان،نزومکدازون
٤و٣سالکردردامگرم،نینج
یبلقیرامیب

يبلقيراميب ١١

کیلوفدیسازيوجت-
عاجرا:التباتروصردورونيميمسالاترظنزارسمهيسررب-
ردقيقديسرربهبديكاتوکیتنژهرواشمتهجیروفریغ
يرادرابتاقالمنيلوا

يطيصاخهضراعنودبيرادراب
دوشيم

رونیميمسالات ١٠

ددغ-يلخادصصختمهبيروفريغعاجرا- هرپ،طقسلامتحاشيازفا
مكدازوندلوت،ناملكد،يسپمالكا
نزو

مك-ديئوريتيراميب
يراك

٩

ددغ-يلخادصصختمهبتصرفنيلواردعاجرا ،ييازهدرم،يسپمالكاهرپشيازفا
،يبلقيياسران،نينجدشرريخات
سردوزنامياز

-ديئوريتيراميب
يراكرپ

٨

يلخادصصختمهبيروفريغعاجرا دوعلامتحا،يرادرابرديبسندوبهب
نامياززاسپهام٣يراميب

-دنبمهتفابيراميب
ديئوتامورتيرترآ

٧

يلخادصصختمهبعاجرا-
ندشرادرابزالبقهام٦لقادحيراميبلرتنك-

،ينوخمك،يراميبديدشتلامتحا
،يرادرابتبايد،يسپمالكاهرپ
دشرتيدودحم،سردوزنامياز
،ردامگرم،هيريلوبمآ،نينج
دازونگرم،يديرويلوبمآوبمورت

دنبمهتفابيراميب
سوپول–

٦

ياهيراميبهرواشمزكرم/زدياسانشراكهبيروفريغعاجرا
يراتفر

،ييازهدرم،طقسلامتحاشيازفا
لخاددشرتيدودحم،نينجالتبا
يمحر

+HIVایزديا ٥

)همادا(اهيراجنهانواهيراميب-٣فلا
مادقاوهيصوتيرادرابربريثاتناونع

نامردعونوتدمويراميبلاححرشذخا-
يدازونضراوعشهاكياربنوخدنققيقدلرتنك-
ونوخدنقندشيعيبطزادعبهام٣لقادحيرادرابهزاجا-
A1cنيبولگومه

،يمسيلگوپيهشيازفالامتحا
،يسپمالكاهرپ،يگلماحنوخراشف
يلپ،تنوفع،سردوزنامياز،طقس
،ينينجيراجنهان،سوينمآرديه

تبايد ١٦

رطخيبايزراتهجیلخادصصختمهبيروفريغعاجرا
زاينتروصردورادعورشويلوبمآوبمورت

طقس،يلوبمآوبمورتزوربشيازفا يليفوبمورت
هدشهتخانش

١٥

تيعضوودنويپزادعبلاس٢لقادحيرادرابهبهيصوت-
بولطميمومعيتمالس
ًاحيجرتو٢زارتمك(نينيتاركنازيم،هيلكدركلمعيسررب-
)رتيليسدردمرگيليم٥/١زارتمك
راردانيئتورپيسررب-
نوخراشفلرتنكهبديكات-
بسانمنامردوفلتخمياهتنوفعزوربهبهجوت-
یلخادصصختمهبيروفريغعاجرا-

،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا
یاهیراجنهان،سردوزنامیاز
،یرادرابتباید،طقس،یدازردام
یشانتنوفع،یاهنیمزنوخراشف
،ویسرپاسونمیایاهورادفرصمزا
بآهسیکسردوزیگراپ

هيلكدنويپ ١٤
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زورردمرگيليم٤نازيمهبكيلوفديسافرصمهبديكات-
ويقورعيبلق،كيژولورونهنياعمتهجيروفريغعاجرا-
هيكبش
دركلمعياهتست،راردانيئتورپ،مرسنينيتاركيريگهزادنا-
ديئوريت
میژرنییعتتهجهیذغتسانشراکهبیروفریغعاجرا-
بسانمییاذغ

نينجگرم

هداوناخيزاسنمياهبهيصوت-
يلخادصصختمهبيروفريغعاجرا-

نامیاز،طقسدننامتوافتمتارثا
یرامیبعونبسحرب...وسردوز

تيتاپه ٢٣

باصعا-يلخادصصختمهبیروفریغعاجرا ،سردوزنامیازلامتحاشیازفا
تنوفع،یدازردامیاهیراجنهان

دازونالتبا،یراردا

لپيتلام
سيزورلكسا

٢٢

ددغ-يلخادصصختمهبيروفريغعاجرا ،نينجينهذيگداتفابقع،طقس
تيدودحم،يدازرداميبلقيراميب
نینجدشر

يرونوتكلينف ٢١

فرصمهبدیکاتاببرچمکییاذغمیژرفرصمهبهیصوت-
سانشراکهبعاجراوتشوگدودحمفرصم،هویمویزبس
زاینتروصردهیذغت
مظنمیندبتیلاعفوشزروهبهیصوت-
یاهورادعونودادعتیسرربونوخراشفقیقدلرتنک-
یفرصم
یلخادصصختمرظنابورادمیظنتونامردهمادا-

،يرادرابنوخراشفزوربلامتحا
،بلقيياسران،يسپمالكاهرپ
سردوزندشادج،سردوزنامياز
تفج

نمزمنوخراشف ٢٠

ميظنتياربباصعاوزغمصصختمهبيروفريغعاجرا-
وراد
يرادرابردنامردهماداهبديكات-
زورردمرگيليم٤نازيمهبكيلوفديسافرصمهبديكات-
يرادرابزالبقهامكيلقادح

يراجنهانلامتحاشيازفا
نينجيدازردام

عرص ١٩

نامردليمكتاتيرادرابنتخادناريخاتهب ،سردوزنامیازلامتحاشیازفا
،لاتانیرپگرم،دازوننزوشهاک
یگدولآاییرادرابردنینجیگدولآ
علبتلعهبنامیازماگنهدازون
تاحشرت

لس ١٨

حارجایوتسیژولوکناابهرواشمیاربیروفریغعاجرا
یمومع

---------- ناتسپناطرس ١٧

يرادرابزاشيپياهشيامزآجياتنريسفت-٤فلا
مادقايلامتحاصيخشتجياتن

-FTAتستماجنا ABSنامرد:ندوبتبثمتروصردو
سیلفیس

یتبراقمیرامیب
یرامیب:بذاکتبثملامتحا

VDRLتبثم

يلخادصصختمهبيروفريغعاجرا يراكمك،ديئوريتيراكرپ
ديئوريت

TSH٩/٣زارتشيب(يعيبطريغ
)٢/٠IU/mlµزارتمکو

يلخادصصختمهبيروفريغعاجرا ینپوتیسوبمورت،سوپول زارتمک(يعيبطريغتكالپ
١٠٠٠٠٠(

یمنآعونبسحربنامردوتلعیسررب یمنآ مرگ١٢زارتمکنیبولگومه
دصرد

يندبتيلاعفشيازفاوبسانمهيذغتهبهيصوت-
دعبهامکیشيامزآراركت-

تبايدهرپ یلیم١٠٠-١٢٥اتشاننوخدنق
رتیلیسدردمرگ

نازیمندوبالابتروصردودعبهتفهکیشیامزآرارکت
یلخادصصختمهبعاجرا:نوخدنق

راکشآتباید اییواسماتشاننوخدنق
ردمرگیلیم١٢٦زارتشیب
رتیلیسد
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تنوفع،نژالکیاه
،ایرالام،الابنس،زوئلکونونم
داومفرصم،رادبتیرامیب
یرادراب،ماذج،ردخم

ردهجخرسنسکاوقیرزت:هجیتنندوبیفنمتروصرد-
یاربیراذگهلصافتیاعرربدیکأتابومناخلیامتتروص
ندشرادراب

هیلعینمیامدع:یفنمهجیتن
هجخرس
هیلعینمیا:تبثمهجیتن
هجخرس

دضیدابیتنآرتیتخساپ
هدودحمهبهجوتاب(هجخرس
)هاگشيامزآ

شیامزآباوجقباطمنامرد یرارداتنوفع تبثمرارداتشک

٨پقبطنامرد:تنوفعمئالعدوجوتروصرد-
يتشادهبياههيصوتهئارا:مئالعنتشادنتروصرد-
٨حقبط

ایلانیژاوتنوفع
ییایدیمالکتیرتروی

وراردارددیفسلوبلگدوجو
یفنمرارداتشک

نانزصصختمهبیروفریغعاجرا رسناکایتیسیورس یعیبطریغریمساپاپ

دعبهام٣شیامزآرارکت زدیاسوریوهبالتباهبکش HIVیاهراتفردوجوویفنم
رطخرپ

لماحاییرامیبهبالتبارظنزاهداوناخیاضعایسررب-
ندوبسوریو
ندوبیفنمتروصردهداوناخیزاسنمیاهبهیصوت-

HBsAg
یلخادصصختمهبیروفریغعاجرا-

بتیتاپه HBsAgتبثم

یراتفریاهیرامیبهرواشمزکرمهبیروفریغعاجرا زدیاسوریوهبیگدولآ HIVتبثم

يرادرابلومعمياهتاقالم-ب

يرادرابياهتبقارمفيراعت
يرادراب)مودهتفه٢٠(مودهمينياهتبقارم-٣ب
يرادراب)لواهتفه٢٠(لواهمينياهتبقارم-٢ب
يرادرابتاقالمنيلوا-١ب

هحفص ناونع
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يرادرابتاقالمنيلوا-١ب

لاحردایهعجارمزالبقجنشت-
جنشت
یرایشوهلالتخا-
راب١١٠فیعضودنتضبن(کوش-
هارمههبرتشیبایهقیقدرد
٩٠زارتمککیلوتسیسنوخراشف

اریروفرطخمئالعادتبا
:دینکیبایزرا

١پقبطمادقا:تلاحرههبهجوتاب

يبايزرا

مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ

هدنورپلیکشت
تيعضو:لاححرشنتفرگ
،يرادرابنسنييعت،يلعفيرادراب
هبالتبا،يلبقیرادرابقباوس
رطخرپراتفريسرربويراميب
تبقارممرفقباطم

:دینکیریگهزادنا
یندبهدوتهیامن،دق،نزو

:دینکهنیاعم
،تسوپ،هیر،بلق،دیئوریت،مشچ
اهمادنا،مکش،ناتسپ

٣بو٢بقبطيرادرابهتفههجوتابرداملومعميبايزرا

هبعاجراوهناخنيرخآقبطمادقا
هرواشمزکرمایاهیرامیبسانشراک
یراتفریاهیرامیب

رطخرپیاهراتفر

و١٩تقبطمادقا:تلاحرههبهجوتاب
ریزهناخنیرخآ

یلبقنامیازویرادرابقباوس
،ررکمطقس،اجبانیگلماح/لوم،ییازهدرم
،ییازان،راجنهاندازون،ییولقدنچ،دازونگرم
،عیرسنامیاز/تخسنامیاز،سردوزنامیاز
نزوابدازون،مرگ٢٥٠٠زارتمکنزوابدازون
هرپ،سرریدنامیاز،ینوتآ،مرگ٤٠٠٠زاشیب
/تفجسردوزندشادج،نیرازس،یسپمالکا
یرادرابتباید،یهاررستفج

و١٨پقبطمادقا:تلاحرههبهجوتاب
ریزهناخنیرخآ

ومجنپیرادراب،لاس٣٥یالابو١٨ریزیرادراب
٢زارتمکیلبقنامیازاتیرادرابهلصاف،رتالاب
یگلماح،یرادرابابنامزمهیهدریش،لاس
هیامن،صخشمانیرادرابنس،امورت،هتساوخان
ابنامزمهیرادراب،یعیبطریغیندبهدوت
،یفنمشاهرا،یرادرابزایریگشیپیاهشور
ندیشک،ردخمداومهبدایتعا،ییولقدنچ
وتخسلغش،لکلافرصم،تایناخدوراگیس
نیگنس

و١٥پقبطمادقا:تلاحرههبهجوتاب
ریزهناخنیرخآو١٧پ

ویرامیب،یرازآرسمه/یناورتالالتخا
اهیراجنهان

رهدوجوتروصرد
مئالعزاکی

مادقا

رد
روص

دوبنت
ع

مئال
خ

رط
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يرادراب)لواهتفه٢٠(لواهمينياهتبقارم-٢ب

يرادراب)مودهتفه٢٠(مودهمينياهتبقارم-٣ب

لاحردایهعجارمزالبقجنشت-
جنشت
یرایشوهلالتخا-
راب١١٠فیعضودنتضبن(کوش-
هارمههبرتشیبایهقیقدرد
٩٠زارتمککیلوتسیسنوخراشف
)هویجرتمیلیم

اریروفرطخمئالعادتبا
:دینکیبایزرا

١پقبطمادقا:تلاحرههبهجوتاب

يبايزرا

مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ

ابییانشآوهدنورپیسررب
:یبایزراوردامتیعضو

:دینکلاوئس
،شزیربآ،یزیرنوخ/ینیبهکل
تالکشم،بلقشپتوسفنیگنت
وعوهت،درد،یلسانت-یراردا
تالكشم،نینجتکرح،غارفتسا
،یناورتالالتخا،نادندوناهد
،هيذغتواهلمکمفرصم
عیاشتیاکش،امورت،یرازآرسمه

:دینکیریگهزادنا
،محرعافترا،یتایحمئالع،نزو
نینجبلقیادص

:دینکهنیاعم
،تسوپ،نادندوناهد،مشچ
اهمادنا

-١٠هتفهردلواتبونشيامزآتساوخرد-
١٦پقبطنآریسفتويرادراب٦
زاینتروصردیزاسنمیا-
ییورادیاهلمکمزیوجت-
قبطهیصوتوعیاشیاهتیاکششزومآ-
یرادرابتبقارممرفنیوانع
یریگنزوینحنممیسرت-
یاربیگدامآسالکردتکرشهبهیصوت-
نامیاز
هتفهرددنمفدهیفارگونوستساوخرد-
١٨ات١٦
نينجيراجنهانيرگلابرغماجناهبداهنشيپ-
هتفهزاينتروصردويرادراب١١-١٣هتفهرد
يرادراب١٥-١٧
*HIVعیرسشیامزآماجنا-
یدعبهعجارمخیراتنییعت-

دراومهمهندوبیعیبط

ریزهناخنیرخآقبطمادقا
راکتشادهبهبتصرفنیلواردعاجراو
درومردوکشزپنادندایونادندوناهد
عاجرا:نادندمرجويگديسوپ،هثلباهتلا
یروفریغ

،نادنددیدشدردوهسبآ،ینادندتنوفع
نادندمرجویگدیسوپ،هثلباهتلا

پات٢پقبطمادقا:تلاحرههبهجوتاب-
ریزهناخنیرخآو١٥

،غارفتساوعوهت،یزیرنوخ/ینیبهکل
،اهولهپومکشدرد،دردرس،الابنوخراشف
-یرارداتالکشم،مرو،شزیربآ،بت
یگنت،یمنآ/یدرز/یگدیرپگنر،یلسانت
عافترا،یتسوپتالکشم،بلقشپت/سفن
ءوس،بسانمانیریگنزو،بسانمانمحر
تکرحوبلقیادصتالالتخا،هیذغت

،امورت،یرازآرسمه/یناورتالالتخا،نینج

.دوشیمماجناPMTCTهمانربیرجمقطانمردشیامزآنیا*

دوجوتروصرد
مئالعزاکیره

مادقا

رد
روص

دوبنت
ع

مئال
خ

رط

لاحردایهعجارمزالبقجنشت-
جنشت
یرایشوهلالتخا-
راب١١٠فیعضودنتضبن(کوش-
هارمههبرتشیبایهقیقدرد
٩٠زارتمککیلوتسیسنوخراشف
)هویجرتمیلیم

اریروفرطخمئالعادتبا
:دینکیبایزرا

١پقبطمادقا:تلاحرههبهجوتاب
رهدوجوتروصرد

مئالعزاکی

مادقا

رد
روص

دوبنت
خ

رط
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)ابفلافورحبیترتهب(یرادرابیاهتبقارمفیراعت

لبهمزاكيتوينمآعياميجيردتجورخ:شزيربآ
وتشک،اتشاننوخدنق،نوخلماکشرامش،شاهراوینوخهورگیرادرابتاقالمنیلوارد:یرادرابلومعمیاهشیامزآ
،نوخلماکشرامش)دوشماجنا٢٤-٢٨هتفهردتسارتهب(یرادرابموستاقالمردوVDRLونینیتارک،BUN،راردالماک
.دینکتساوخردارراردالماکوOGTTواتشاننوخدنق
یاهیسرربوHIVشیامزآماجنایاربارمناخ،شرسمهایورادرابنزردرطخرپیاهراتفرهقباسایدوجوتروصرد:١هتکن
تبون،رابودHIVعیرسصیخشتتستPMCTحرطیرجمزکارمرد.دیهدعاجرایراتفریاهیرامیبهرواشمزکرمهبرتشیب
.دوشیمماجنایرادراب٣١-٣٤هتفهتاقالمردمودتبونو)٦-١٠هتفه(تاقالمنیلواردلوا
يريگهزادناTSHتاقالمنيلواردتساهدادنماجناارTSHشيامزآيرادرابزاشيپتبقارمردمناخهكيتروصرد:٢هتكن
.دوش
رسمهشاهراندوبتبثمزاعالطازاسپینامزرهردیفنمشاهراردامردارمیقتسمریغسبموکلواتبون:٣هتکن
.تسایرادراب٣٠ات٢٤یاههتفهردشیامزآنیامودتبون.دینکتساوخرد
ارHBsAgشیامزآ،دناديمنايوتساهدشننمیاتیتاپههیلعربیروشکلمعلاروتسدقبطمناخهکیتروصرد:٤هتکن
.دینکتساوخرد
،مامحتسا(یدرفتشادهب:دیهدشزومآردامهبارريزدراوميرادرابياههتفهاببسانتماهتاقالمیط:هيصوتوشزومآ
،تايحور،وخوقلختارييغت(ناورتشادهب،)...،ورادفرصم،بسانمسابلنديشوپ،شزرو،راك،ترفاسم،تحارتسا
ونآتاكنويسنجطباور(یسنجتشادهب،)هداوناخدارفاطابتراوندشنیدلاویاربمزالیگدامآ،رسمهيريذپتيلوئسم
ونادندخنزاهدافتسا،اهنادندزاتبقارم(نادندوناهدتشادهب،)HIVسوریولاقتنایاههارربدیکاتابرطخرپیاهراتفر
ياهلمكمفرصم،يياذغداومردلداعتوعونتتياعر،يياذغيلصاياههورگ(ییورادیاهلمکموهیذغت،)اهنادندمیمرت
ساسح(عیاشیاهتیاکش،)نينجوردامياربنآفرصمتارضمونآكرتوفرصممدع(لكلاوردخموتايناخد،)ييوراد
،)...ولدرسشزوس،راتفرووخوقلخرييغت،يلبهمتاحشرتشيازفا،يهاگحبصغارفتساوعوهت،يگتسخ،اهناتسپندش
یاهتبقارمتفایردیاربهعجارمو)...ودردرس،سفنيگنت،لدرسدرد،ديديرات،شزيربآ،يزيرنوخ،ينيبهكل(رطخمئالع
تبقارم،نامیازبسانملحمویگدامآ،نمیاویعیبطنامیازدیاوف،نامیازیاربیگدامآیاهسالکردتکرشتیمها،یرادراب
سپیاهتبقارمتفایردیاربهعجارمويدعبيرادراببسانمنامز،یهدریشلوصا،يدازونرطخمئالعويرگلابرغ،دازونزا
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نامیاززا
.تساهتفرگارفارمئالعنياردامهكديوشنئمطمودينكدزشوگاررطخمئالع،تاقالمرهرد:هتكن
ناکمونامزکردمدعای)...ورون،هبرض،نوگشين(هدراوتاكيرحتهبردامييوگخساپمدع:يرايشوهلالتخا
يريگهزادناارمحرعافتراونییعتارمحرهلق،دلوپوئلیاهرونامماجنااب)يرادراب١٦هتفهزا(تاقالمرهرد:محرعافترا
یگتسجربنیبهلصافردمحر،یرادراب١٦هتفهرد.ديوشنئمطمهناثمندوبيلاخزا.دیهدتقباطمیرادرابنسابودينك
(محرعافترا،یرتمراونزاهدافتساابیرادراب٣٢ات١٨هتفهزا.درادرارقفاندودحرد،یرادراب٢٠هتفهردوفانوهناع
٣٦ات٣٢هتفهرد.درادتقباطمهتفهبسحربیرادرابنسابًابیرقترتمیتناسبسحرب)محرهلقاتهناعیگتسجربهلصاف
.دوشیمسملغانجناوختساریزرد٤٠ات٣٦یاههتفهردودوشیمکیدزنغانجناوختساهبمحر،یرادراب
)كوش،يرايشوهلالتخا،جنشت(یروفرطخمئالعدوجورظنزاارردامادتبا،تاقالمرهرد:یروفرطخمئالعیبایزرا
.دینکمازعاارردام،لومعمياهتبقارمماجنازالبقودينكمادقالودجقباطم،كيرهدوجوتروصرد.دینکیسررب
.ددرگردامندبیبآمکثعابهکدایزتدشابوددعتمیاهغارفتسا:دیدشغارفتسا
یمثعابودهدیمناشنکیژولویزیفویتخانش،یراتفرتارهاظتاباردوخهکتساینیلابیرامیب:یگتسباوایدایتعا
هناشنزاهناشنهسدوجولقادح،داومهبیگتسباوصیخشتیارب.دهدحیجرترگیدیاهراتفرهبارداومفرصمدرفدوش
:تسامزالریزیاه
؛تساهدامنآفرصممئالعهبیبایتسدیاربمزالیفرصمهدامرادقمیجیردتشیازفاهکلمحت-
؛فرصمرادقمشهاکایفرصممدعتروصردکرتمئالعشیادیپ-
؛هدامفرصمعطقایشهاکیاربقفومانیاهشالتومئادلیامت-
؛یحیرفتویلغش،یعامتجایاهتیلاعفندشلتخم-
؛نآضراوعزایهاگآمغریلعهدامفرصمموادت-
.ضراوعزایدوبهبایوفرصم،هیهتتهجدایزنامزفرص-
:دینکلاوسمناخزاارریزداومفرصم
شخب�مارآیاهوراد،)هریغ،تالیسکونفید،نیئدک،لودامارت(یدیئویپُانکسمیاهوراد،)هریغ،سان،نایلق،راگیس(وکابنتعاونا
،کایرت(ینوناقریغینویفَاداوم،)هریغ،قَرَع،بارش،وجبآ(لکلا،)هریغ،لاتیبرابونف،ماپزانولک،مالوزارپلآ،ماپزاید(روآ�باوخای
،یزاتسکا،هشیش(ینیماتفمآ�یاه�کرحم،)هریغ،گنب،سارگ،یراگیس(شیشح،)هریغ،نیئورهکارک،نییوره،هتخوس،هریش
.)هریغ،نیلاتیر،سکِا
قيرزتياربنامزنيرتهب.دیهدماجنانویسانیسکاویروشکلمعلاروتسدقبطارمأوتنسكاوابیزاسنمیا:یزاسنمیا
تفايردياربردامهعجارمليلدرههبرگا.تسايرادراب٣٦هتفهاتدرادنلماكيزاسنمياهكرادرابردامردماوتنسكاو
.دشابناميازيلامتحاخيراتزالبقهتفهودلقادحنسكاوقيرزتتسارتهب،داتفاريخاتهباهتبقارم
:دینکمادقاریزحرشهب،یتشادهبریغطقسعوقوتروصرد:هتکن
ریغطقسزاسپهلصافالبمأوتنسکاوزودکیًامتح،تسینلماکمأوتنسكاوابردامیزاسنمیاتیعضوهکیتروصرد-١
.دینکقیرزتنمیا
،دشابزازکهیلعینمیادقافردامدرادلامتحاوتسینصخشممأوتنسكاوابردامیزاسنمیاتیعضوهکیتروصرد-٢
.دینکقیرزتمأوتنسکاوتبونکیدعبهتفه٤وینالضعتروصهبزازکمرسدحاو١٥٠٠نمیاریغطقسزاسپهلصافالب
.تساعنامالبیرادرابردازنآولفنآیاربیزاسنمیا
:يرادراب

نامیاز،سردوزنامیاز،اجبانیگلماح،لوم،طقس(نآجياتننتفرگرظنردنودباهيرادرابدادعت:يرادرابدادعت
.دوشیمهبساحمزینردامیلعفیرادراب.)ييولقدنچسرریدنامیاز،عقومب

هدشدلوتمياهنينجدادعتنتفرگرظنردنودب،رتشيبو٢٢هتفهزااهيگلماحدادعتساسارب:ناميازدادعت
.دروآيمندوجوبيرييغتناميازدادعتردهدرمايهدنز،ولقدنچايولقكتناميازكيينعي.دوشيمهبساحم

زور٦وهتفه٢١اتينعي،یرادراب٢٢هتفهعورشزالبقاتیرادرابلوصحمجورخ:طقس
یرادرابلواههامهسزاسپطقس:سرریدطقس
یلاوتمطقسرتشیبایراب2:ررکمطقس
زور٦وهتفه٢١زادعبینعیهدنزایهدرمتروصهبیرادراب٢٢هتفهعورشزاسپدازوندلوت:نامیاز
زور٦وهتفه٣٦اتينعيهدنزایهدرمتروصهبیرادرابلماکهتفه٣٧زالبقدازوندلوت:سردوزنامیاز
زور٦وهتفه٤١زاسپينعيهدنزایهدرمتروصهبيرادرابلماكهتفه٤٢زاسپدازوندلوت:سرريدنامیاز
اههناشتخسجورخابایو)مویکاوایسپسروف(رازباهلیسوهبایوهدوبینالوطهکینامیاز:تخسنامیاز

.دشابهدشماجنا
یتناس٥ایودشابهدشماجنارتمکایتعاس٣ینامزهلصافرد،نامیازیاهدردعورشابهکینامیاز:عیرسنامیاز

.دبایشیازفانویساتالیدراپیلونردتعاسکیردرتمیتناس١٠وراپیتلومردتعاس١ردرتم
سفنردامزاندشادجزادعبهکیاهنوگهبنامیازنامزاتیرادراب٢٢هتفهعورشزادعبنینجگرم:ییازهدرم
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.دهدیمنناشناریداراتاکرحایوبلقنابرضدننامتایحدوجوربینبمیتمالعچیهایودشکیمن
دلوتنامززا)تساهتشادتایحتمالعمحرزاجورخزاسپهکیدازون(هدشدلوتمهدنزدازونگرم:دازونگرم

.دلوتزاسپلماکزور٢٨ات
.تسادلوتزاسپ٢٨زوریاهتنااتیرادراب٢٢هتفهعورشزالاتانیرپهرود

ندوبنلیمکتلثمیصیاقنهچنانچودینکرورمارهدنورپادتبا،هعجارمرهرد:ردامتيعضوابییانشآوهدنورپیسررب
،دراددوجودناروخسپوهجیتنندوبن،اهشیامزآباوجندوبن،یزاسنمیاتیعضوندوبصخشمان،هدنورپفلتخمیاهتمسق
.دینکعفر
:تفرگرظنردبسانمطابترایارقربرددیابهکیدراوم:رداماببسانمطابترایرارقرب
.دینکیمکرداروالکشمهکدینکیروآدایوهدرکشوگرادرابنزیاهتیاکشواهتبحصهبتقداب-
.دیشابهتشادشجوزورادرابنزهبتبسنهنایوجحلصوزیمآمارتحاشرگن-
زیمآتناهادروخرب،دینزنگنا،دینکنمهتم(.دینکیراددوخشجوزایرادرابنزهبتبسنتواضقومحرت،ندرکشنزرسزا-
)دیشابهتشادنهنارادبناجایو
.دنامیمهنامرحماهنآرارساهکدیهدنانیمطا)رسمههعجارمتروصرد(شجوزورادرابنزهب-
ریزحرشهببآهسیکیگراپایتمالسزانانیمطاروظنمهب.لبهمزاکیتوینمآعیامیناهگانجورخ:بآهسیکندشهراپ
:دینکمادقا
نودبایابعيامرگا.دینامبرظتنمهقیقددنچ.دیراذگبليرتسامولوكپسا،هدادرارقيموتوتيلتيعضوردارردام:لواشور
هفرسدیهاوخبردامزا،تسينحضاوعيامجورخرگا.تسالجسمبآهسيكيگراپ،دشهدهاشمموينوكمًانايحاايسكينرو
.دوشهدهاشمعیامجورخاتدنزبروزیمکایدنک
.تساPHنییعتیاربتستنیزارتینزاهدافتساناكماتروصرد:مودشور
زاهدافتسازالبقديابردام(.دینکيسرربارنآتعاسكيزاسپوهدادرارقيورايتخارديتشادهبراونكي:موسشور
)ديامنكشخًالماكاردوخودنكراردا،یتشادهبراون
.دینکنلطعمبآهسيكيگراپديئأتياربارردام،دراددوجونامیازسردوزتاضابقنارگا-
.دينكيروآدايونييعت»هتفه«ساسارباررداميدعبهعجارمخيرات:یدعبهعجارمخیرات
دردلماشدشابلانردآاییدییوریت،یمنآ،یبلقیرامیبلیلدهبدناوتیمهکبلقشپتهارمهرطخمئالع:بلقشپت
زاکیچیهابهکیتروصرد.تسایجیگساسحاویگتسخ،لکشمسفنت،ندرکشغ،عوهت،ندرکقرع،هنیسهسفق
.دشابیعیبطوکیژولویزیفیرادرابرددناوتیمبلقشپت،تسینهارمهقوفمئالع
.درادیسرربهبزایننگلومکشهژیوهبندبفلتخمیاضعاهبهمدصایهبرضعونره:امورت
یفنمشاهراردام)ینمیامتسیسندشنساسح(میقتسمریغسبموکیاهشیامزآیفنمخساپتروصرد:ماگرلوپمآقیرزت
.دینکقیرزتيرادراب٣٤ات٢٨هتفهزاارماگرلوپمآ،ورادهیهتناکماتروصردوتبثمشاهرارسمهاب
زاشیپلیلدرههبیزیرنوخاییرادرابمتختروصرد،تبثمشاهرارسمهابیفنمشاهراردامرددیراپسبرطاخهب:هتکن
.دوشقیرزتماگرلوپمآ،)...واجبانیگلماح،سردوزنامیاز،لوم،طقس(نامیازیبیرقتخیرات
.دیئامنلیمکتار»یرادرابتبقارممرف«لاححرششخب،هدنورپلیکشتیاربلواتاقالمرد:لاححرشوهدنورپلیکشت
:لماشلاححرش
ایراگیسندیشک،لکلافرصم،ردخمیوراد/کرحموینویفاداومفرصم،لاس٣٥یالابو١٨ریزنس:یعامتجاهچخیرات-
نیگنسوتخسلغش،یرازآرسمه،رطخرپیاهراتفر،تایناخدریاس
ومجنپيرادراب،لاس٢زارتمکدنزرفنتشاد،نادنزرفدادعت،طقسدادعت،نامیازدادعت،یرادرابدادعت:یرادرابهچخیرات-
یلبقنامیازویرادرابقباوسورتالاب
ویبلق،مسآ،یویلک،لس،عرص،الابنوخراشف،تباید(یاهنیمزیاهیرامیبزامعایرامیبهبیلعفالتبا:یکشزپهچخیرات-
هقباس،یداقعنالالتخا،تیتاپه،زدیا/HIVتنوفع،یتلکسایراجنهان،هیذغتءوس،دیئوریتیرامیب،یناورتالالتخا،)...
گرزبردام،رهاوخ،ردام(ردامهداوناخکیهجرددارفاردناتسپناطرسهقباسایولاس٣٠یالابیاهمناخردناتسپناطرس
ایمناخردیکیتنژلالتخا،شرسمهایومناخردرونیمیمسالات،یعیبطریغیندبهدوتهیامن،یلسانتهاگتسدیراجنهان،)
)دنزرف،ردارب،رهاوخ،ردام،ردپ(کیهجردناگتسبزایکیردیراجنهاندوجوایوشرسمه
ندبزایتمسقایمامتکینولکوکینوتتاضابقنا:جنشت
زاهدافتسا،هارنيرتهب.تسايياذغداومفرصمردلداعتوعونت،درادتيمهارادرابردامهيذغتردهچنآ:بسانمهيذغت
مخت،تشوگهورگوتاينبلوريشهورگ،اهيزبسهورگ،اههويمهورگ،تالغونانهورگينعييياذغيلصاياههورگهمه
هبهجوتاب.دهدیمناشنارزوررهیاربوییاذغیاههورگردمزالیاهمهسریزلودج.تساههنادزغموتابوبح،غرم
.دنکیمرییغتنانوتالغهورگ)مهس(زایندرومدحاوردامیندبهدوتهیامن

ییاذغعبانم دحاورهلداعم درومیاهدحاو
زاین

اههورگ
ي
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ورادراب
هدریش

ریغ
رادراب يياذغ

(زمرقیاهتشوگعاونالماشهورگنیا
(دیفسیاهتشوگ،)هلاسوگودنفسوگ
تابوبح،غرممخت)ناگدنرپویهام،غرم
و)...وهپلوسدع،ایبولعاونا،دوخن(
ماداب،قدنف،ماداب،ودرگ(اههنادزغم
.تسا)...وینیمز

یبومخل)یتشروخهکتودای(تشوگمرگ٦٠
هب(ديفسايزمرقتشوگزامعاهتخپیبرچ
یطوقودايیبابکهجوجهکتودزياسهزادنا
)کچوکتيربک
طسوتمهنیسموسكيایطسوتمنارفصنای
یهامتشوگمرگ٦٠ای)تسوپنودب(غرم
ددعودای)تشگنانودبتسدفك(هدشهتخپ
کیایهتخپتابوبحناویلفصنایغرممخت
،قودنف،ماداب،ودرگ(اهزغمعاوناناویلموس
)همختوهتسپ

٣ ٢-٣

هورگ
،تشوگ
تابوبح
مخت،
وغرم
زغم
اههناد

،رینپ،تسام،ریشلماشهورگنیاداوم
.تساکشکوغود،ینتسب

٥/٢زارتمك(برچمکتسامایریشناویلکی
)دصرد
)رینپتیربکیطوقود(رینپمرگ٦٠ات٤٥ای
عيامکشکناویلمراهچکیای
ينتسبناويلمينوكيايغودناویل٢ای
هزيروتساپ

٣-٤ ٢-٣
هورگ
وریش
تاینبل

،بیسلثمهویمعاونالماشهورگنیا
،روگنا،هزاتریجنا،امرخ،لاقترپ،زوم
اههویمتوپمک،یعیبطهویمبآ،ولآهگرب
،کشخریجنالثمکشخیاههویمو
.تساولآهگرب،شمشک

ایلاقترپ،زوم،بیس(طسوتمهویمددعکی
)...ویبالگ
،روگنا،توتلثمزیریاههویمناویلفصنای
رانایاههناد
هویمتوپمکایهتخپهویمناویلفصنای
رابكشخايکشخهویمناویلمراهچکیای
درومردویعیبطوهزاتهویمبآناویلفصنای
ناویلموسکیروگنابآدننامنیریشیاههویم

٣-٤ ٢-٤ هورگ
اههویم

،رادگربیاهیزبسعاونالماشهورگنیا
،ودکعاونا،زبسدوخن،ناجمداب،چیوه
،سفرک،زایپ،یگنرفهجوگ،رایخ،چراق
.تسارگيدهباشمتاجيزبسوساوير

یگربماخياهیزبسناویلکی
هدشدرخماخایهتخپیزبسناویلفصنای
رایخایچیوه،زایپ،یگنرفهجوگددعکیای
طسوتم
چیوهبآناویلفصنای
چیوهايوزبسایبول،زبسدوخنناویلفصنای
هدشدرخ

٤-٥ ٣-٥ هورگ
اهیزبس

(رادسوبسعونصوصخبنانعاونا
(دیفسیتنسیاهنان)...وجنان،گگنس
وینوراکامعاونا،جنرب،)نوتفاتوشاول
یاههدروآرفوهناحبصتالغ،اههتشر
هنادزاهدشهیهتتالوصحمهژیوهباهنآ
.تساتالغلماک
ربيفنيماتليلدهبرادسوبستالغونان
.تساتيولاردزايندروم

)مرگ٣٠لداعم(تشگنانودبتسدفککی
نوتفاتات٢وگگنس،یربربنانلثماهنانعاونا
)مرگ٣٠لداعم(شاولنانتسدفک٤ای
ناویلمراهچهسایجنربناویلفصنای
هتخپینوراکام
رادسوبسصوصخبهداستيوكسيبددع٣ای

٧-١١ ١١-
٦

هورگ
ونان
تالغ

هنتسایجیردتنآعورش،دوشیمعورشمودایلواههامهسردیرادرابردکیژولویزیفسفنیگنت:سفنیگنت
،بت،یزتپومه،هنیسهسفقدرد،لکارک،هنیسسخسخ،هفرسمئالعزامادکچیهنآابهارمه،دنتسهکاپاههیر،یناهگان
یممئالعنیا.درادندوجویندرگهتسجربیاهدیرو،یلاگموناگرا،یگدیرپگنر،مدا،یرارقیب،زونایس،هنپیکات،بلقشپت
.دنشابیمنآاییویراییبلقیرامیبلیلدهبدناوت
نیاردردامطسوتنینجتکرحنیلواًالومعم.دینکلاوئسنینجتکرحزایرادراب٢٠ات١٦هتفهتاقالمرد:نینجتکرح
٢٠نينجندبيمومعتاكرحلماكت.دشابهدننککمکیرادرابنسنییعتیاربدناوتیمنامزنیا.دوشیمساسحااههتفه
ردامزاتسارتهب.دوشيمرتمكنينجتاكرحنآزاسپ.دباييمهمادايرادراب٣٦هتفهاتتاكرحغولبوتساهتفه٣٠ات
.دروآتسدبيوتاكرحزاييوگلااتدنكشرامشتعاسكيرداردوخنينجتاكرحدادعتاههتفهنياردديهاوخب
٢ردتكرح١٠ساسحاشوركيرد.تساهدشنصخشمنآشرامشياربهنيهبنامزونينجتاكرحبولطمدادعت:هتکن
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ايلداعمدادعتنيارگا.تساكالمتساهدمآتسدبردامطسوتهكنينجتكرحيوگلاشوركيردوتسايعيبطتعاس
درادتیمهایرادراب٢٨هتفهزاردامراهظاهبانبنینجتکرحشهاک.تساشخبنانيمطا،تسايلبقهياپشرامشزارتشيب
.
)ینیبهکلزارتشیب(لبهمزاهريتاينشورنوخرادقمرهجورخ:يزيرنوخ
اهولهپومکشزاهیحانرهردیلاوتمایبوانتم،دیدشایفیفخدردعونره:اهولهپایومکشدرد
.دشابنامیازهناشندناوتیممکشنییاپبوانتمدرد،تساهتفه٣٧یالابیرادرابنسهکیدراومرد:هتکن
یرادرابردزکولگلمحتلالتخازایاهجردرههیلواصیخشتایوعورش:یرادرابتباید
،هدشنتظفاحمورطخرپیسنجراتفر،یقیرزتدایتعا،نادنزهقباسدننامییاهراتفردوجوایهقباس:رطخرپیاهراتفر
نوخررکمقیرزتهقباس
بولطمهلصافتیاعرویدعبیرادرابیارببسانمنامزدرومردیرادرابرخآیاههتفهرد:يدعبيرادراببسانمنامز
.دیهدشزومآ١٠حيامنهارقباطمردامهبنادنزرفنیب
.دينزبنيمختاريرادرابنس،محرعافترامظنميريگهزادناويگدعاقنيرخآزورنيلواخيراتهبهجوتاب:يرادرابنس
،زور٥ات٣ياطخهبهجوتابدوشماجنايفارگونوسيرادراب١٤هتفهاتهكيتروصرد،يگلماحقيقدنسنييعتيارب:هتكن
دوجويفارگونوسوLMPنيبتوافتهتفهودزاشيبهكيتروصرد.تسايرادرابنسنييعتكالميفارگونوسشرازگ
.دوشهدادعاجراصصختمهبرتشيبيسرربيارب،دراد
ندركرارداماگنههبشزوسساسحا:رارداشزوس
٣٤ات٣١یاههتفهردو)یرادراب١٨هتفهنایاپزالبقات١٦هتفهعورشزا(١٨ات١٦هتفهردلومعمروطهب:یفارگونوس
.دوشيمتساوخردیفارگونوس،یرادراب
نییعتویرادرابنس،تفجتیعضو،نینجدادعتیسرربروظنمهبودنمفدهدیابیرادراب١٨ات١٦یاههتفهیفارگونوس
عیامنازیم،نینجدشرتیعضویسرربروظنمهبیرادراب٣٤ات٣١یاههتفهیفارگونوسونینجحضاویاهیراجنهان
هبهتسباویاهیرامیبلاقتنانییعتهکیدراومرد.دوشیمتساوخرداهیراجنهانوتفجتیعضو،نینجشیامن،کیتوینمآ
.دادصیخشتناوتیمیرادراب١٨ات١٦هتفهیفارگونوسرد،دشابرظندرومنینجردسنج
وعوهت،يگتسخ،راردارركت،اهناتسپندشساسحوكاندردلماشلواهمينرداهتياكشنيا:عياشیاهتياكش
همينردورايوولدرسشزوس،راتفرووخوقلخرييغت،يلبهمتاحشرتشيازفا،ناهدقازبشيازفا،يهاگحبصغارفتسا
،دردرمک،يلبهمتاحشرتشيازفا،خفن،تسوبی،فانواهناتسپهلاهدننامندبزایطاقنتسوپندشگنررپلماشمود
.تسارارداررکتولدرسشزوس
.تسايرادرابتارييغتابندبيراگزاستلعهبًافرصوهدوبنرضمردامياربتالاحنيا:١هتكن
.دینکهیصوتردامهب،تیاکشرهاببسانتم:٢هتكن
.دریگتروص)یدقنریغ،یدقن(دمآردبسکروظنمهبهکیندباییرکفتیلاعفره:لغش
:نیگنسوتخسلغش

؛)...،نافابيلاق،ناگدنشورف،ناملعمدننام(موادمهتسشنایهداتسیایاهراک
؛دوشطرفميگتسخودايزندركقرع،بلقنابرضشيازفابجومهكياهنوگبيمسجتيلاعفمجحندوبالاب
؛ییایمیشداومرگیدویلآهویج،سکیاهعشا،ینامردیمیشیاهورادابسامت
همدودواهشکهرشح،هدننککاپوهدنیوشداوم،ییایمیشیاهلالح،برسلثمنینجدشریاربرضمییایمیشداوم

؛تازلفیاه
ردنوخراشفشیازفابجومدناوتیمیناورسرتسارپطیحمردتیلاعف،مرگطیحم،ادصورسرپطیحمردراک

.ددرگرادرابنانز
فیعضودنتضبنلماشیلصامئالع(.دوشيمصخشميعيبطريغيتايحمئالعابهكندبنوخشدرگرديلالتخا:كوش
درسقرع،یگدیرپگنرابتسانکممهکدشابیمهویجرتمیلیم٩٠زارتمککیلوتسیسنوخراشفورتشیبایهقیقدردراب١١٠
).دشابهارمهیجیگویرارقیبورتشیبایهقیقدردراب٣٠دنتسفنت،تسوپیدرسو
رهرد،دعبهبیرادراب٢٨هتفهزا.دینکنییعتارنینجبلقیادصندینشلحم،دلوپوئلیاهرونامماجنااب:نینجبلقیادص
بلقنابرضيعيبطدادعت.ديرامشباربلقنابرضدادعتوهدادشوگنينجبلقيادصهبلماكهقيقدكيتدمهبتاقالم

.دنکیمتیافکنینجبلقیادصندشهدینشیرادراب٢٨هتفهزالبق.تساهقيقدردراب١٦٠ات١١٠
.دینکيريگهزادناارردامیتایحمئالع،تاقالمرهرد:یتایحمئالع

هزادنا)پچايتسار(تباثتسدكيزاو)هديباوخايهتسشن(تباثتيعضوكيردارنوخراشفيرادرابلوطرد
الابنوخراشفيتروصرد.دوشیریگهزادناتسارتسدزاوهتسشنتیعضوردنوخراشفاحیجرت.دينكيريگ
.دشابرتالابوهويجرتميليم٩٠/١٤٠،هقیقد٥هلصافهبنوخراشفیریگهزادنارابودنیگنایمهکدوشيمقالطا

ايدارگيتناسهجرد٣٨نازيمهبندبيامد.دينكيريگهزادناهقیقدکیتدمهبناهدهارزاارندبترارحهجرد
.تسارتمکهجرد٥/٠نازیمهبنابزریزترارحهجردزالغبریزترارحهجرد.تسا»بت«رتالاب

تساهقيقدردراب١٠٠ات٦٠،ضبنيعيبطدادعت.دينكيريگهزادنالماكهقيقدكيتدمهبارضبندادعت.
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تساهقيقدردراب٢٠ات١٦،سفنتيعيبطدادعت.دينكيريگهزادنالماكهقيقدكيتدمهبارسفنتدادعت.

:دیهدشزومآیوهبینامردیتشادهبزکارمهبردامعیرسهعجارمتهجارمئالعنیا:یرادرابرطخمئالع
دردایوولهپومکشدرد،زرلوبت،دیدیراتودردرس،یناهگانشزیربآ،نینجتکرحنتشادنایشهاک،یزیرنوخایینیبهکل
دیدشدردوتنوفع،موادمودیدشغارفتسا،اهمادنامرو،بلقشپتوسفنیگنت،ندرکرارداماگنهدردایشزوس،لدرس
)هتفهردمرگولیککیزاشیب(نزویناهگانشیازفاونادند
:دینکنییعتریزحرشهبمئالعیبایزراابارمناخیناورتیعضو:یکشزپناورمئالع
يرارقيب،طابترايرارقربمدع،یشکدوخهبمادقاایراکفا،يگدنززايرازيبساسحا:یکشزپناوریروفرطخمئالع
راتفگایراتفر،مهوت،نایذه،نارگيدابرركمدروخودزوندركاوعد،دیدشیرگشاخرپویریذپکیرحت،يديماان،ديدش
)فطاوعواهناجیهزوربشهاك،يفرحمك،یعامتجایاهطابتراشهاك،یریگهشوگ(یفنممیالع،هتفشآ
شپتدنناميمئالعهبرجت،يعامتجاياهطيحمردبارطضا،ديدشندوبيتلاجخ:یکشزپناوررطخضرعمردمئالع
،يرگشاخرپ،يريذپكيرحت،يچوپساسحا،هيرگ،قیالعشهاکويگلصوحيب،هدرسفاقلخ،ساوسو،سفنيگنتوبلق
زكرمتردلالتخا،اهتشاوباوخردرييغت،هتخيسگراهموتسياشانياهراتفر،يقلخدب
يرگلابرغيرادراب١٥-١٧هتفهردزاينتروصردويرادراب١١-١٣هتفهرددينكداهنشيپردامهب:نينجيراجنهانيرگلابرغ
.دوشيميياسانشنينجرد٢١و١٣،١٨يموزيرتدنناميموزوموركياهيراجنهانيخربشورنيااب.دهدماجناار
،هدادنماجناارلوايرگلابرغوهدومنهعجارمهتفه١٧زالبقوزور٦وهتفه١٣زاسپرادرابردامهكيتروصرد:١هتكن
.دوشتساوخردمودههامهسيرگلابرغ،هرواشمزاسپ
.دوشيمنهيصوتيرادراب١٨هتفهزاسپمودههامهسيرگلابرغ:٢هتكن
هلصافنیاردطقس(.دشابلاس٢زارتمکیلبقنامیازاتیلعفیرادرابهلصاف:لاس٢زارتمکیلبقنامیازاتیرادرابهلصاف
).دوشیمنهبساحمیراذگ
یرادرابیروئتثحابمابردامییانشآروظنمهبهسلج٨تدمهبیرادراب٢٠هتفهزااهسالکنیا:نامیازیاربیگدامآسالک
مارآ،سفنتحیحصکینکت،اهتیعضوحالصا،ینالضع-یبصعیاهنیرمتلماشیلمعثحابمونامیاززاسپونامیازو
.دنکتکرشاهسالکنیاردشدوخباختناهبهارمهرفنکیابدناوتیمردام.دوشیملیکشتیزاس
:دیهدماجنااردلوپوئلياهروناموديناباوخبتفستختكييورربارردام:دلوپوئلیاهرونام
ابارمحرهلقتمیالمابودشابردامتروصفرطهبامشهاگنهكياهنوگهبدیتسيابتخترانكرد،رونامنیارد:لوارونام
ودرگوتفستروصهبرسودرادیکچوکءازجاهکگرزبمسجکیتروصهبنینجهت.دینکسملتسدودرهناتشگناکون
.دوشیمسملتکرحلباق
ودرداردوختسدرهفکودیتسيابوارانكرد،دشابردامتروصفرطهبامشهاگنهكيروطهبلوارونامقباطم:مودرونام
،مکشفرطکیرد.دینکدراوراشفرگیدتسدابسپسوتسدکیابادتبامکحمیلوتمیالمابودیهدرارقرداممکشفرط
تسدهکدوشیمسملیئاهیگتسجرب،مکشرگیدتمسقردوتسانینجتشپهکدوشیمسملیمواقموتخسنامتخاس
.تسانینجندبیولجواپو
راهچوتسشتشگناوهداتسياتخترانكرددشابردامتروصفرطهبامشهاگنهکیروطهبزینرونامنیارد:موسرونام
رارقنگللخادردنینجرسهچنانچ.دیهدرارقسیبوپزیفمسیالابردتسردرداممکشیناتحتتمسقرداررگیدتشگنا
.دوشیمسمل،تسانینجرسنامههکتکرحلباقمسجکی،دشابهتفرگن
لواتشگناهسکونابسپس.دشابردامياهاپفرطهبامشهاگنهکدیریگبرارقیروط،رونامنیاماجنایارب:مراهچرونام
ناتشگنا،دشابهتشادرارقنیئاپردنینجرسهچنانچ.دینکدراونگلیناقوفتمسقروحمتهجردیقیمعراشف،تسدره
رونامنيااب.دوشیمنگلدراوٌالماکرگیدتسدهکیلاحرد،دنکیمدروخربدرگمسجکیهبرگیدتسدزارتدوزتسدکی
.ددرگيمصخشمنگللخادهبرسدورونازيم
ویعیبطریغتاحشرت،لدریزدرد،ندرکرارداماگنهدرد،رارداشزوسلماشتالکشمنیا:یلسانت-یرارداتالکشم
.تسایلسانتهیحانمخزونژاوشزوسوشراخ،لانیژاویوبدب
يرادرابردهكيياهلمكم.دینکدیکأتارییورادیاهلمکممظنمفرصم،تاقالمرهرد:ييورادياهلمکمفرصم
:دوشيمهيصوت
.دوشزیوجتکیلوفدیسامرگورکیم٤٠٠هنازور،یرادرابنایاپاتادتبازا:کیلوفدیسا
.دوشزیوجت)لاتنملانهآمرگیلیم٣٠(نهآصرقددعکیهنازور،یرادرابنایاپاتیرادراب١٦هتفهعورشزا:نهآ
زیوجتلارنیمنیماتیویتلوملوسپکایصرقددعکیهنازور،یرادرابنایاپاتیرادراب١٦هتفهعورشزا:نیماتیویتلوم
.دوش
دیساصرقزیوجتهماداهبزاین،تساکیلوفدیسامرگورکیم٤٠٠یارادنیماتیویتلوملوسپکایصرقهکیتروصرد:هتکن
.تسینیرادرابنایاپات١٦هتفهعورشزاهناگادجتروصهبکیلوف
:دينكتبثتبقارممرفردويسرربارريزدراومتاقالمرهرد:لومعميبايزراردهنياعم

گنرمك.دينكيسرربیدرزرظنزاارمشچيديفسوندوبگنرمکرظنزاارمشچهمحتلم،تاقالمرهرد:مشچ
.تسا»ديدشيگديرپگنر«،تسدفكايواهنخانرتسب،نابزندوبگنرمكهارمههبمشچهمحتلمطاخمندوب
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شراخ،بتابتسانکمميتسوپتاروثبروهظ.دينكيسرربوهدهاشمارردامندبتسوپ،تاقالمرهرد:تسوپ،
ایوهتسجربایفاصگنرزمرقیاههنادزاتساترابعتسوپتاروثب.دشابهارمهينيبزاشزيربآويگتسخ
یکرچایفافشعیامیارادیلواتتاعیاض

دينكيسرربمادنایدوبکاییدرس،مدادوجورظنزااراهنارواپقاس:اهمادنا.
تنوفع،هثلباهتلا،یگدیسوپ،مرجدوجورظنزاارردامنادندوناهد،موسومود،لواتاقالمرد:نادندوناهد

.درادنیرادرابردیعنمنادندوناهدیاهیرامیبنامرد.دینکهنیاعمهسبآوینادند
oهثلندشزمرقونوخرپ،مروتم:هثلباهتلا
oتدموددرگنکاپاهنادندحطسزاندیشکخنایوندزکاوسمهلیسوهبیبورکیمکالپهچنانچ:ینادندمرج

.ددرگیملیدبتیاهوهقایدرزگنرهبتفسیاهیالهب،دنامبیقابنادندیورینالوط
oتنوفعویگدیسوپدیدشتفرشیپ.تسایکشزپنادندعیاشیاهتیروفزا:دیدشدردوهسبآ،ینادندتنوفع

هثلوتروصمروتثعابدناوتیمهکتساهارمهیدوخهبدوخوموادم،دیدش،هنابشیاهدردابًالومعمنادند
.دوشهارمه)نادندهسبآکرچیجورخهناهد(لوتسیفابیهاگوهدش)هسبآ(اه

oنآمئالعهکناهدیازیگدیسوپیاهبورکیمتیلاعفلابندهبنادندنامتخاسبیرخت:نادندیگدیسوپ
نتفرگدردایندوبساسح،نادندندشخاروس،هایساییاهوهقگنرهبنادندیانیمگنررییغتزادنترابع
ندرشفماگنهنادندنتفرگدردایندوبساسح،نیریشوشرتایمرگودرسیاهاذغفرصمماگنهنادند
رگیدمهرباهنادند

:دوشیمهنیاعمریزحرشهبردامتاقالمنیلوارد:یکیزیفهنیاعم
ينوخمكرظنزامشچةمحتلمويدرزرظنزاارلكسايسررب-
تاروثبدوجورظنزاتسوپيسررب-
ديئوريتياهلودندوجویسرربوديئوريتهدغهزادناوماوقسمل-
لار،گنیزیو،یمتیرآ،اهلفوسرظنزاهيروبلقعمس-
و)يگدنبسچ،هزادنا،ماوق،لحم(هدوتدوجو،)يتسوپتارييغت،يگنيرقوهزادنا(رهاظ،ماوقرظنزااهناتسپهنیاعم-
ًاحیجرتو)يروشكلمعروتسدقباطم(لاس٣٠یالابیاهمناخردهنياعمنيا،)يكرچ،ينوخ(ناتسپزاحشرتعونرهجورخ
.دوشماجنانزیمومعکشزپایامامطسوت
هدوتوراکسادوجورظنزامکشیسرربولاحطودبكهزادنايسرربرظنزامكشسمل-
وضعگنر،یتلکسایراجنهانومدادوجورظنزايناتحتياهمادنايسررب-
)٢٠ات٦هتفه(يرادرابلواهمينردتاقالمودهکتساراب٨یرادرابلومعمیاهتاقالمدادعت:یرادرابلومعمیاهتاقالم
ربارردامتبقارم،یرادرابهمینهبهجوتابردامتاقالمرهرد.دشابیم)٤٠ات٢١هتفه(يرادرابمودهمينردتاقالمششو
.دیهدماجنایرادرابهمیننامهدرادناتسایاهتبقارمساسا

نيلواهبطوبرمتامادقاتسيابيمادتبا،دنكهعجارمهكيرادرابزاينسرهرديردامره:يرادرابتاقالمنیلوا
ددرگهئارايرادرابمودايلواهمينياهتبقارم،يرادرابنساببسانتمسپس.دوشماجنايوياربيرادرابتبقارم
نیلوا.دوشيمتبثاهیسرربزاسپجیاتنوماجناردامهنیاعمولاححرشنتفرگ،هدنورپلیکشتتاقالمنیارد.
.دریگتروص،یرادراب١٠ات٦هتفهرددیابردامتاقالم

٢٠و٦-١٠ياههتفهردتبقارمود)لواهتفه٢٠(يرادرابلواهمينرد:يرادرابمودولواهمينياهتاقالم-
اهتاقالمنیاردهکیتامادقا.دوشماجنادياب٤٠و٣٤،٣٨،٣٩-٣١،٣٧-٢٤،٣٤-٣٠ياههتفهردمودهمينردو١٦
هزادنا،ردامهيذغتهوحنيسررب،يرادرابضراوعيسررب:لماشدوشیمماجنایروفرطخمئالعدوبنتروصرد
ایشیامزآتساوخرد،اهلمكمزيوجتوندباضعاهنياعم،نينجبلقيادصومحرعافترا،يتايحمئالعيريگ
.دوشيمماجنااهشيامزآويبايزراجياتنساساربيدعبمادقاسپس.تسامزالیاهشزومآهئاراویفارگونوس

یرادرابزایریگشیپیاهشورزاهدافتسانودبیکیدزنلاسکیزاسپیرادرابعوقومدع:ییازان
نآهبساحمشور.دینکهبساحممارگومونرادومنیورزااریندبهدوتهیامن،دقونزونازیمزاهدافتسااب:یندبهدوتهیامن
)رتميتناس(دقروذجمربميسقت)مرگوليك(نزو:

٥-٩ قاچ ٣٠يواسمورتشيب
٧-٥/١١ نزوهفاضا ٢٥-٩/٢٩
٥/١١-١٦ يعيبط ٥/١٨-٩/٢٤
٥/١٢-١٨ نزومك ٥/١٨زارتمك

زاجمهدودحم
ردنزوشيازفا

يرادراب

هيذغتتيعضو BMI

،تساهدادنماجنايرادرابزاشيپتبقارمردامهكيتروصرديلودرادتيمهايرادرابزاشيپيندبهدوتهيامن:١هتکن
.درادرابتعازينیرادرابلواهتفه١٢ردیندبهدوتهیامننییعت
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زاشيپنزوتوافتايودرادنزوشهاكحضاوروطهبردام،يرادرابديدشغارفتساوعوهتليلدهبهكيتروصرد:٢هتكن
.تسايرادرابلواهتفه١٢ردردامنزو،يندبهدوتهيامنهبساحمياربنزوكالم،درادشحاففالتخايلعفنزوابيرادراب
ربیرادرابنسهبهجوتابارردامیریگنزوسپس.دينكهسياقميلبقنزوابويريگهزادناارردامنزو،تاقالمرهرد:نزو
يندبهدوتهيامنهبهجوتابیرادرابلوطردردامنزوشیازفانازیمیعیبطروطهب.دینکنییعت»یریگنزولودج«ساسا
.تسامرگولیک١٦ات٥/١١،یعیبط
.تسایناهگاننزوشیازفا،هتفهکیتدمردرتشیبایمرگولیککینازیمهبردامنزوشیازفا:هتکن

یرادرابهژیویاهتبقارم-پ

یمنآ/یگدیرپگنر/یدرز-١٢پ
مرو-١١پ
نینجتکرحوبلقیادصلالتخا-١٠پ
غارفتساوعوهت-٩پ
یلسانت-یرارداتالکشم-٨پ
بلقشپت/سفنیگنت-٧پ
بت-٦پ
بآهسیکیگراپ/شزیربآ-٥پ
ناروقاس/دردرس/مکشدرد/درد-٤پ
ینیبهکل/یزیرنوخ-٣پ
الابنوخراشف-٢پ
رطخمئالع-١پ

هحفص ناونع
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یلبقنامیازویرادرابقباوس-١٩پ
یلعفیرادرابردرطخدراومریاس-١٨پ
اهیراجنهانواهیرامیب-١٧پ
یرادرابردیفارگونوسواهشیامزآجیاتنریسفت-١٦پ
یکشزپناورلالتخا-١٥پ
یتسوپتالکشم/هدیشکلوطیگلماح-١٤پ
بسانمانیریگنزو/بسانمانمحرعافترا-١٣پ

یروفرطخمئالع-١پ

یرایشوهلالتخا-
جنشتًالبقایجنشتلاحرد-
هدرک

صيخشت
يلامتحا

مادقا يرادرابنس

يبايزرا

٣حقبطیسپمالکانامرد-
١حقبطرامیبیهارمهومازعا- یسپمالکا

همین
مود
یرادراب

نتشاذگوییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
یوریا
ابهقیقدردرتیل٨ات٦نازیمهبنژیسکانداد-
هلولایکسام
قلحتاحشرتنشکاس-
ناهدهارزایکاروخداومزیوجتمدع-
پچیولهپهبردامندناباوخ-
هبیدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢رثکادحنازیم
تروصردویرادرابریغنامزدننامنامرد-
٣حقبطیسپمالکانامرد:الابنوخراشف
١حقبطرامیبیهارمهومازعا-

هنیمزیرامیب
،امورت،یا
،تیمومسم
لوم

همین
لوا
یرادراب

کوش
تنوفع،یزیرنوخدراومرد:هتکن

کوشلامتحاهبامورتو
.دوشهجوتینوفعایکیژارومه

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

نتشاذگوییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
یوریا
ابهقیقدردرتیل٨ات٦نازیمهبنژیسکانداد-
کسام
قلحتاحشرتنشکاس-
ناهدهارزایکاروخداومزیوجتمدع-
پچیولهپهبردامندناباوخ-
هبیدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢رثکادحنازیم
تروصردویرادرابریغنامزدننامنامرد-
٣حقبطیسپمالکانامرد:الابنوخراشف
١حقبطرامیبیهارمهومازعا-

زایشانکوش
هبیزیرنوخ
:تلع
جراخیگلماح-
محرزا
طقس-
یهاررستفج-
ناملکد/
امورت-
هبینوفعکوش
:تلع
تیرفنولیپ-
تینوینمآ-
تینوتیرپ-
ینوفعطقس-

همین
ولوا
مود
رادراب
ی

مادقا نس
يرادراب



35

الابنوخراشف-٢پ

:دینکلاوئس
،دیدیرات،دردرس
،رتساگیپادرد
یاهیرامیبهقباس
ویبلق،یویلک
عوهت،الابنوخراشف
دیدشغارفتساو

:دینکنییعت
قیقدنازیم
نس،نوخراشف
نازیم،یرادراب
راردانیئتورپ
تروصردسناژروا
تیعضو،ناکما
یریگنزو

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا نس
يرادراب

هارمهمئالع

هنازوریریگهزادناوهنازورنیزوت-
يگتفهسپسهتفهکیاتنوخراشف
نینجبلقیادصعمس-
رطخمئالعشزومآ-
يبسنتحارتساياربردامهبهيصوت-
زوربایونوخراشفشيازفاتروصرد-
مادقا:...ودیدیرات،دردرسدننامرطخمئالع
لکتورپنیمهقباطم

هرپهبکش
یسپمالکا

زارتمكنوخراشف
رتميليم٩٠/١٤٠
شيازفایلوهويج
نوخراشف
نازيمهبكيلوتسيس
هبكيلوتسايدو٣٠
رتميليم١٥نازيم
هبتبسنهويج
هياپنوخراشف
مئالعریاسنودب
رطخ

١حقبطمازعا- یسپمالکاهرپ زارتمکنوخراشف
رتمیلیم١١٠/١٦٠
ابهارمههویج
اییرونیئتورپ
ودیدیراتودردرس
رتساگیپادرد

٣حقبطیسپمالکاهرپنامرد-
١حقبطمازعا-

یسپمالکاهرپ نوخراشف
يواسمكيلوتسيس
و١٦٠زارتالاباي
یواسمکیلوتساید
١١٠زارتالابای
ایابهویجرتمیلیم
،یرونیئتورپنودب
،دیدیرات،دردرس
رتساگیپادرد

١حقبطمازعا یسپمالکاهرپ
هبهدشهفاضا
الابنوخراشف

یرونیئتورپعورش
نآنازیمشیازفاای
هبنایالتبمرد
نمزمنوخراشف

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا نوخراشف
يرادراب

الابنوخراشفزورب
٢٠هتفهزادعب
يرادراب

همين
مود
يرادراب

لرتنکیاهنیمزیرامیبردامهکیتروصرد-
تدشهناشنهکهارمهمئالعودرادهدش
عاجرا:درادنار)...ودردرس(دشابنوخراشف
يلخاداينانزصصختمهبیروفریغ
١١٠/١٦٠زارتشیبنوخراشفتروصرد-
و٣حقبطنیزالاردیهقیزرت،هویجرتمیلیم
یروفعاجرا

نوخراشف
زیرک،نمزم
نویسناترپیه

زالبقالابنوخراشف
يرادراب٢٠هتفه

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
١١٠/١٦٠زارتشیبنوخراشفتروصرد-
و٣حقبطنیزالاردیهقیزرت،هویجرتمیلیم
یروفعاجرا

ییولقدنچ،لوم وعوهت،دردرس
دیدشغارفتسا

همین
لوا
یرادراب

شیازفاایورتالابوهویجرتمیلیم٩٠/١٤٠نوخراشف
یجیردتنوخراشف
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ينيبهكل/يزيرنوخ-٣پ

:دینکلاوئس
یزیرنوخنازیم
درد،غارفتسا،عوهت،
مکش

:دینکنییعت
دادعت،یرادرابنس
نینجبلقنابرض

:دینکهنیاعم
وعافترا،مکش
محرهتیسینوت

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا نس
يرادراب

هارمهمئالع

نامیازعورشدیئأتو**لانیژاوهنیاعم-
١تقبطنامیازلومعمیاهتبقارمهیارا-

هرپایمرت(نامیاز
)مرت

،ینوختاحشرت
یمحرضابقنا

یفارگونوستساوخرد-
،نینجبلقنابرضندوبیعیبطتروصرد-
اتتبراقمزایراددوخوتحارتساهبهیصوت
هبیروفریغعاجرا-هجیتنندشصخشم
هجیتنهبهجوتابنانزصصختم

يهاررستفج ينيبهكل

٣٢لقادحرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
ابهقیقدردرتیل٨ات٦نازیمهبنژیسکانداد-
هلولایکسام
**لانیژاوهنیاعممدع-
پچیولهپهبردامندیناباوخ-
حقبطنامیازتسابرامیبیهارمهومازعا-
١

سردوزندشادج
تفج،تفج
گر،یهاررس
یهاررس

،دیدشیزیرنوخ*
لالتخا،مکشدرد
،نینجبلقیادص
محرسنردنت

همين
مود
يرادراب

ومحرزاجراخیگلماحدرتهجیسررب
BHCGرتيتويفارگونوستساوخردوطقس

،طقسهبدیدهت
یگلماح،لوم
هراپمحرزاجراخ
هدشن

مئالعوینیبهکل
رادیاپیتایح

نازیمهبیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادح
فایشاییکاروخنفونیماتسازیوجت-
ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنجمرگیلیم٨٠
١حقبطمازعا-

ینوفعطقس
درتروصرد(
بتللعریاس
تنوفعدننام

،یراردا
)...،یگدروخامرس

بت،ينيبهكل

٢حقبطیزیرنوخءاشنمیسررب-
ایلامرننیلاسمرسقیرزتوگرندرکزاب-
تروصردوهقیقدردهرطق٣٢لقادحرگنیر
:یزیرنوخهمادا
١حقبطمازعا

طقس ،دیدشیزیرنوخ*
مکشدرد

لامرننیلاسمرسقیرزتوگرندرکزاب-
ردهرطق٣٢لقادحنازیمهبرگنیرای
هقیقد
١حقبطمازعا-

زاجراخیگلماح
،هدشهراپمحر
داحمکش

،مکیزیرنوخ*
ومکشدرد
دنابیروسنردنت
مکش

همین
لوا
یرادراب

رديزيرنوختروصرد.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*
.دوشقيرزتماگورلوپمآ،تبثمشاهراردپويفنمشاهراردام
.دهدماجنالانیژاوهنیاعمدناوتیمتسینتفجندوبیهاررسربلادیفارگونوسشرازگرگا**
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مكشدرد/درد-٤پ

:دینکلاوئس
،دردعونولحم
عوهت،یزیرنوخنازیم
،لاهسا،غارفتساو
ررکت،رارداشزوس
عیرسساسحا،راردا
یکبآحشرت،رارداعفد
،لانیژاویوبدبو
زرل،شزیربآ

:دینکنییعت
نس،ترارحهجرد
نابرضدادعت،یرادراب
تیعضو،نینجبلق
نامیاز

:دینکهنیاعم
هتیسینوتوعافترا
اهولهپایمکش،محر

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه

یمحرتاضابقنالرتنکولانیژاوهنیاعم-
یاهتبقارمهیارا:نامیازعورشدییاتتروصرد-
١تقبطنامیاز

عورش
اینامیاز
بذاکربیل

،ینوختاحشرت
یمحرتاضابقنا

لقادحرگنیراییکمن-یدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢
ایکسامابهقیقدردرتیل٨ات٦نازیمهبنژیسکانداد-
هلول
یلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنجمرگ
١حقبطمازعا-

تینوینمآ هسیکیگراپ*
یکبآحشرت،بآ
یوبدبو
وبت،لانیژاو
سنردنت،زرل
شیازفا،محر
بلقنابرض
نینج

لقادحرگنیراییکمن-یدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢
نیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت:تیرفنولیپتروصرد-
نیسیاماتنجمرگیلیم٨٠ینالضعو
١حقبطمازعا-

،داحمکش
تیرفنولیپ

وسنردنت*
بت،مکشدنابیر
،زرلو
،اهولهپسنردنت
عوهتنودبایاب
غارفتساو

ردهرطق٣٢لقادحرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
ایکسامابهقیقدردرتیل٨ات٦نازیمهبنژیسکانداد-
هلول
طایتحاابلانیژاوهنیاعم:یزیرنوخدوبنتروصرد-
پچیولهپهبردامندیناباوخ-
١حقبطنامیازتسابرامیبیهارمهومازعا-

ندشادج
سردوز
(تفج
)ناملکد

هزادناشیازفا*
یتفسو
،محرهدنورشیپ
،یزیرنوخ
یادصلالتخا
،نینجبلق
محرسنردنت

همين
مود
رادراب
ي

رارداتشكورارداشيامزآتساوخرد-
کیتعاس٨رهمرگیلیم٥٠٠نیلیسیسکومآزیوجت-
٣اتزورردرابودمرگیلیم٥٠٠نیسکلافسایزور٣اتراب
رارداتشکهجیتنهبهجوتابنامردهماداوزور
تیرفنولیپمادقا:اهولهپدردوزرلوبتزوربتروصرد-
٨پقبط

تیتسیس ررکت،لدریزدرد
ساسحا،راردا
،رارداعفدعیرس
رارداشزوس

نوخدوجونودبوطسوتماتفیفخلاهساتروصرد-
مدعتروصردویرادرابریغنامزدننامنامرد:لاهسارد
ینوفعصصختمهبیروفریغعاجرا:زور٣زاسپدوبهب
یالاببت،دیدشنویساتاردیهد،دیدشلاهساتروصرد-
هبیروفعاجرا:ینوخلاهساایودارگیتناسهجرد٣٨
ناتسرامیب

تنوفع
هاگتسد
یشراوگ

،یپمارکیاهدرد
ولاهسا
غارفتسا

رثکادحلامرننیلاسایرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢
٢حقبطیزیرنوخءاشنمیسررب-
١حقبطمازعا-
هبتصرفنیلواردعاجرا:یزیرنوخدوبنتروصرد-
نانزصصختم

طقس ردیزیرنوخ*
اییگدعاقدح
مکشدرد،رتشیب
دردهباشم
یگدعاق

هبرگنیرایلامرننیلاسمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادحنازیم
نیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت:تیرفنولیپتروصرد-
نیسیاماتنجمرگیلیم٨٠ینالضعو
١حقبطمازعا-

یگلماح
زاجراخ
مکش،محر
گنس،داح
یراجم
،راردا
،تیسیدناپآ
تیرفنولیپ

وسنردنت*
بت،مکشدنابیر
،زرلو
،اهولهپسنردنت
عوهتنودبایاب
غارفتساو

همین
لوا
رادراب
ی

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*
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دردرس/درد-٤پ

وقاسهفرطكيدرد/درد-٤پ
نار

:دینکلاوئس
نامزتدمونازيم،نرگیمهقباس
،درد

:دینکنییعت
قيقدنازيم،يرادرابنس
نوخراشف

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

هرپمئالعرظنزاردامعيرسيسررب
٢پقبطمادقاويسپمالكا یسپمالکاهرپ

ياربدردرس
ايرابنيلوا
هبرجت
دردنيرتدب
رمعلوطرد
راهظاهب(
اياب)ردام
نودب
لالتخا
ييانيب

همين
مود
رادراب
ي

فرصمعنموزیوجتمدع-
نرگیمدراومردنيماتوگرا
١٠٠٠نازيمهبنفونيماتسازيوجت-
)٦٥٠-١٠٠٠(نفونيماتسااي،مرگيليم
)مرگيليم١٠(ديمارپولكوتمو
زور٣زاسپدوبهبمدعتروصرد-
صصختمهبتصرفنيلواردعاجرا
باصعاوزغم

،يشنتدردرس
،نرگيم
يگلماح

نودباياب
وعوهت
غارفتسا

همين
لوا
رادراب
ي

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه

:دینکهنیاعم
،ضبن،وضعترارح،گنر(اهمادنا
)تسوپ،مرو،درد

صيخشتيبايزرا
يلامتحا

نیراپهدحاو٥٠٠٠یدیروقیرزت-
نفونیماتسازیوجت-
ندبحطسزارتالابالتبممادناندادرارق-
رامیبنتشادهگنتکرحیبو

١حقبطمازعا-

دیروزوبمورت
اییقمع
دادسنا
ینایرش

،مرونودبایاب
گنرویدرس
،مادنایگدیرپ
ضبنشهاک
یدوبک،مادنا

مادنا

همين
ولوا
مود
رادراب
ي

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه
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بآهسيكيگراپ/شزيربآ-٥پ

:دینکلاوس
،یزیرنوخنازیم
مکشدرد

:دینکنییعت
،یرادرابنس
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
لانیژاو

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا نس
يرادراب

هارمهمئالع

تبقارمهئاراايوناتسراميبهبيروفعاجرا
تاليهستدحاورد١تقبطناميازلومعمياه
ينامياز

ناميازعورش ٣٧يرادرابنس
رتالابوهتفه

یروفعاجراوبآهسيكيگراپدييات-
٦ثقبطمادقا،ینامیازتالیهستدحاورد-

سردوزنامياز رتمكيرادرابنس
هتفه٣٧زا

یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
یکمن-
ابهقیقدردرتیل٨ات٦نازیمهبنژیسکانداد-
هلولایکسام
نینجبلقیادصعمس-
ایهدجس(بسانمتیعضوردردامندادرارق-
)ردامنسابریزردشلابدنچندادرارق
**دنوسابهناثمندركرپ-
١حقبطرامیبیهارمهومازعا-

دنبسپالورپ
فان

ضبنهدوتسمل
نژاوردراد

بآهسیکیگراپدییات-
اییکمن-یدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادحرگنیر
ابهقیقدردرتیل٨ات٦نازیمهبنژیسکانداد-
هلولایکسام
٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنجمرگیلیم
١حقبطمازعا-

تینوینمآ
*

مکشدرد،بت

همین
مود
یرادراب

بآهسیکیگراپدییات-
دییاتتروصردیروفعاجرا-

بانتجاطقس
ریذپان

درد،یزیرنوخ
مکش

همین
لوا
یرادراب

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*
ودنوسلخادهبارنیلاسلامرنیسیس٥٠٠،مرستسابوهتشاذگهناثمردارنوتالناییلوفدنوس**
اردنوس،سنپکیابسپس.دینکتباثوهدرکداباردنوسییاوههسیک،مامتازاسپ.دینکدراوهناثم
.دوشنهیلختهدشرپهناثماتدینکپمالک
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بت-٦پ

:دینکلاوئس
یگراپ،ینیبهکل
درد،بآهسیک
شزوس،مکش
دبحشرت،راردا
،لانیژاویوب
،یرادرابیراکتسد
هسفقدرد،هفرس
وعوهت،هنیس
لاهسا،غارفتسا
،دردولگ،ینوخ
یگنت،دردرس،زرل
اییگتسخ،سفن
،ییاهتشایب
یرامیبهقباس
،بلقیاهچیرد
،اهولهپدرد
،ینیبشزیربآ

:دینکنییعت
،یتایحمئالع
بآهسیکتیعضو

:دینکهنیاعم
،اههیر،اهولهپ
ودبک،ندرگ
،ارلکسالاحط
قلح

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه

بتشهاکاتهیوشاپهبهیصوتونفونیماتسازیوجت-
زاینتروصردبسانمکیتویبیتنآزیوجت-
يراميبعيرستفرشيپايزور٣زاسپدوبهبمدعتروصرد-
لالتخاايينالضعديدشفعض،سفنيگنتدنناميمئالعاب
ناتسرامیبهبیروفعاجرا:يرايشوه

تنوفع
هاگتسد
یسفنت
یناقوف

،ینیبشزیربآ
یادوزگا،دردولگ
هفرس،قلح

نیماتسیهیتنآونفونیماتساصرقزیوجت-
ولوكامتاروثبوبتتبقارمماظنساساربرداميسررب-
ريگاوياهراميبتيريدمزكرملوپاپ
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا-

یرامیب
یاه
یسوریو
ًالامتحا(
)هجخرس

هبیدلجتاروثب
زاشزیربآهارمه
فیفخبت،ینیب

:لاهساردنوخدوبنوطسوتماتفیفخلاهساتروصرد-
زاسپدوبهبمدعتروصردویرادرابریغنامزدننامنامرد
ینوفعصصختمهبیروفریغعاجرا:زور٣
٣٨یالاببت،دیدشنویساتاردیهد،دیدشلاهساتروصرد-
ناتسرامیبهبیروفعاجرا:ینوخلاهساایودارگیتناسهجرد

تنوفع
هاگتسد
یشراوگ

درد،ینوخلاهسا
وعوهت،مکش
غارفتسا

ردواهیرامیبتیریدمزکرمیاهلمعلاروتسدقبطمادقا
اینانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرازاینتروص
یلخاد

تنوفع
(یلگنا
وایرالام

...(
تیتاپه

ودبکیگرزب
،یگتسخ،لاحط
،یدرز
زرل،ییاهتشایب

یدراکودنآ
ت

ایهنیسهسفقدرد
مئالع،مکش
،یبلقییاسران
یاهیرامیبهقباس
،بلقیاهچیرد
یب،یگتسخ
،ییاهتشا
یبصعتارهاظت

هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
رديدنقمرسردنوسکایرتفسمرگ٢يديرونویزوفنا-
ناکماتروص
١حقبطمازعا-

تنوفع
یزغم

یتفس،دردرس*
وعوهت،ندرگ
غارفتسا

هقیقدردهرطق٣٢لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
فایشاییکاروخنفونیماتسازیوجت-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
نیسیامورتیرایمرگیلیم٤٠٠صرق١زیوجت-
١حقبطمازعا-

تنوفع
هاگتسد
یسفنت
یناتحت

،هفرس،سفنیگنت
درد،زرل،یویرلار
،هنیسهسفق
دادعتشیازفا
سفنت

تیرفنولیپ سنردنتودرد*
شزوس،اهولهپ
وعوهت،راردا
زرل،غارفتسا

هرطق٣٢لقادحنازیمهبیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدرد
فایشاییکاروخنفونیماتسازیوجت-
مرگیلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنج
قیرزتزالبق،ناکماتروصرد:تیرفنولیپهبکشدراومرد-
ردامابهارمهوهدشهیهتتشکیاربرارداهنومنکیتویبیتنآ
.دوشهداتسرفناتسرامیبیارب
١حقبطمازعا-

طقس
ینوفع

،ینیبهکل*
،وبدبتاحشرت
(بآهسیکیگراپ
درد،)شزیربآ
مئالع،زرل،مکش
یراکتسدزایشان
یرادراب

همین
ولوا
مود
رادراب
ی

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*
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بلقشپت/سفنيگنت-٧پ )يعيبطريغسفنتوضبندادعت(

:دینکلاوئس
یگنت،هفرس
مرو،سفن
هقباس،اهمادنا
اییسفنتیژرلآ
هسفقدرد،مسآ
هنیس

:دینکنییعت
،یتایحمئالع
بلقنابرضدادعت
نازیم،نینج
،نیبولگومه
یرارقیب،زونایس

:دینکهنیاعم
،اههیروبلق
همحتلم،دبک
اهمادنا،مشچ

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا مئالع
هارمه

ابتمالععفروبارطضادوجوتروصرد-
تروصردهعجارم،شمارآظفحهبهیصوت:تحارتسا
ردودیئوریتیاهشیامزآتساوخردوتمالعرارکت
١٧پقبطمادقایرامیبدییأتتروص
نیبولگومهیسررب-
:یبلقیرامیبهقباس،هجیگرسدوجوتروصرد-
یروفعاجرا
عاجرا:)یمتیرآ(بترمانضبندوجوتروصرد-
یروف

بارطضا
،ردام

دیئوریترپیه
،ی
،یمنآ

یبلقیمتیرآ

یدراکیکات

نیبولگومهیبایزرا-
رطخمئالعشزومآوردامهبندادنانیمطا-

سفنیگنت
یرادراب

مئالعابییاهنتهبسفنیگنت
یعیبطیتایح

يلخادصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا دیدشیمنآ مرگ٧زارتمکنیبولگومه
دیدشیگدیرپگنر،دصرد

بلقصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا اپویمویدراک
یرپیت
موتراپ

شپت،سفنیگنت،هنپوترا
،هنابشررکمراردا،مدا،بلق
درد،هیجوتلباقریغهفرس
هنیسهسفق

ردهرطق٣٢لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
کسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولای
یرادرابریغنامزدننامنامرد-
١حقبطمازعا-

مسآهلمح ،رادادصسفنت،زونایس
یژرلآهقباس،یسفنتگنیزیو
مسآاییسفنت

ردهرطق٣٢لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
فایشاییکاروخنفونیماتسازیوجت-
کسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولای
نیسیامورتیرایمرگیلیم٤٠٠صرق١زیوجت-
١حقبطمازعا-

تنوفع
یراجم
یسفنت
یناتحت

،سفنیگنت،هنیسهسفقدرد
شیازفا،یویرلار،زرلوبت
هفرس،سفنتدادعت

یراذگدنوسویدنقمرسابگرنتشادهگنزاب-
کسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولای
هتسشنهمینتیعضوردرامیبندادرارق-
١حقبطمازعا-

ییاسران
بلق

ضبن،هفرس،یبلقیاهلفوس
،یویرلار،زونایس،مظنمان
مادنامرو،هنیسهسفقدرد
دبکیگرزب،یناتحت

یراذگدنوسویدنقمرسابگرنتشادهگنزاب-
کسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولای
هتسشنهمینتیعضوردرامیبندادرارق-
دیامسوروفمرگیلیم٢٠ات١٠یدیروقیرزت-
مرگیلیم١٠-٥نازیمهبنیفرومیدیروقیرزت-
١حقبطمازعا-

هیرداحمدا ،ناهدزافکجورخ،هنپوترا
(هنپیکات،زونایس،یویرلار
ردراب٣٠زاشیبسفنتدادعت
،)هقیقد
یدراکیکات،یرارقیب

رگنیرمرسابگرنتشادهگنزاب-
٦رهرارکتونیراپهدحاو٥٠٠٠یدیروقیرزت-
ناتسرامیبهبندیسرنامزاتتعاس
کسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولای
١حقبطمازعا-

هیریلوبمآ هسفقدرد،یناهگانسفنیگنت
یکات،یرارقیب،زونایس،هنیس
سفنتدادعت(هنپیکات،یدراک
)هقیقدردراب٣٠زاشیب
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يلسانت-يرارداتالكشم-٨پ

:دینکلاوئس
،رارداشزوس
درد،رارداررکت
وعوهت،لدریز
درد،غارفتسا
ساسحا،اهولهپ
،رارداعفدعیرس
یوبدبتاحشرت
وشراخ،نژاو
دردوشزوس
،یلسانتهیحان
مخزایتاعیاض
،یلسانتهیحان
زرل

:دینکنییعت
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
،اهولهپومکش
یلسانتهیحان

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه

لانیژاودامپایصرقزیوجتییادیدناکتینیژاورد-
هتفهکیاتلوزامیرتولک

٨حقبطیتشادهبهیصوتهیارا-
:تینیژاودراومریاسصیخشتایدوبهبمدعتروصرد-
نانزصصختمهبعاجرا

تینیژاو وبدبتاحشرت
شزوسوشراخ،
یلسانتهیحانرد

رارداتشكورارداشيامزآتساوخرد-
رابکیتعاس٨رهمرگیلیم٥٠٠نیلیسیسکومآزیوجت-
وزور٣اتزورردرابودمرگیلیم٥٠٠نیسکلافسایزور٣ات
رارداتشکهجیتنهبهجوتابنامردهمادا
رارداشيامزآردتنوفع(ييايديمالكتيرترويتروصرد-
اییکاروخزودکتمرگ١نیسیامورتیزآ:)يفنمتشكو
اتزورردراب٣یکاروخمرگیلیم٥٠٠نیلیسیسکومآزيوجت
زور٧
تیرفنولیپمادقا:اهولهپدردوزرلوبتزوربتروصرد-

/تیتسیس
تيرتروي

درد،رارداشزوس
ساسحا،لدریز
،رارداعفدعیرس
رارداررکت

تروصردنییاکودیلیعضوملژونفونیماتسازیوجت-
زاین
هبزورردراب٣یکاروخمرگیلیم٤٠٠ریوولکیسآزیوجت-
زور٧تدم
**نامیازنامزردنآلاقتناویرامیبریسشزومآ-
یلوفدنوسنتشاذگ:رارداسابتحاتروصرد-
نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا:بتتروصرد-

سپره
لاتینژ

هیحانتاعیاض
تروصهبیلسانت
یاهلوکیزو
ابهارمهیهورگ
درد

لقادحیکمن-یدنقایرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢
مرگیلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنج

هنومنکیتویبیتنآقیرزتزالبق،ناکماتروصرد-
یاربردامابهارمهوهدشهیهتتشکیاربراردا
.دوشهداتسرفناتسرامیب
١حقبطمازعا-

تیرفنولیپ ،رارداشزوس*
دردوسنردنت
،زرلوبت،اهولهپ
غارفتساوعوهت

همین
ولوا
مود
رادراب
ی

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*
زا،تساهدرکادیپینامیازمئالعردامودراددوجویرامیبداحزافیاهلوکیزوهکیتروصرد**
.دوشیروفعاجراردامویراددوخدیابلانیژاونامیاز
مئالعولوکیزو،ینامیازمئالععورشابیلودرادیلعفیرادرابردسپرههبالتباهقباسردامرگا
.درادنیعنملانیژاونامیاز،درادنداحتنوفع
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غارفتساوعوهت-٩پ

:دینکلاوئس
هکل،مکشدرد
وعون،ینیب
،غارفتساتاعفد
،یهاگحبصعوهت
،لاهسا،دردرس
،یلاحیبوفعض
نزوشهاک

:دینکنییعت
،یمومعلاح
،ترارحهجرد
،نوخراشف
،مکشتیساسح
،ندرگیتفس
،تسوپروگروت
یریگنزوتیعضو

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه

٨حقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
یاههیصوتهیاراوردامیریگنزوتیعضویسررب-
ورادرابناردامهیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغت
)یهاگحبصعوهتثحبم(هدریش
ایمرگیلیم٢٥نیزاتمورپصرقزیوجت-
تعاس٦رهمرگیلیم١٠دیمارپولکوتم
:زورردرابکیزاشیبغارفتسادوجوتروصرد-
ورارداشیامزآتساوخرد
هبیروفریغعاجرا:رارداردنوتکدوجوتروصرد-
نانزصصختم

غارفتسا
یرادراب

ررکمعوهت
رداییهاگحبص
زورلوط

هبتصرفنیلواردعاجراتیتاپهتروصرد-
ینوفعصصختم
ردنوخنودبوطسوتماتفیفخلاهساتروصرد-
تروصردویرادرابریغنامزدننامنامرد:لاهسا
هبیروفریغعاجرا:زور٣زاسپدوبهبمدع
ینوفعصصختم
بت،دیدشنویساتاردیهد،دیدشلاهساتروصرد-
عاجرا:ینوخلاهساایودارگیتناسهجرد٣٨یالاب
ناتسرامیبهبیروف

تنوفع
هاگتسد
/یشراوگ
تیتاپه

،رتساگیپادرد
،هدنورشیپیدرز
وفعض
نوخراشف،یلاحیب
الاب

٣حقبطیسپمالکاهرپنامرد-
١حقبطمازعا-

HELLP
Syndrome/

برچدبک
یگلماح

،رتساگیپادرد
،هدنورشیپیدرز
وفعض
هارمههبیلاحیب
الابنوخراشف

هرطق٣٢رثکادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدرد
رديدنقمرسردنوسکایرتفسمرگ٢يديروقیرزت-
ناکماتروص
١حقبطمازعا-

یاهتنوفع
یزغم

یب،بت،دردرس*
ندرگیتفس،یرارق

ردویکمن-یدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
قیرزت:تساهزاتنوخیواحغارفتساهکیتروص
هقیقدردهرطق٣٢لقادحنازیمهبمرس
یرادرابریغنامزدننامنامرد-
١حقبطمازعا-

یرامیب
هاگتسد
شراوگ

ینوخغارفتسا*

یکمن-یدنقایرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادح
یلیم١٠اینیزاتمورپمرگیلیم٢٥ینالضعقیرزت-
دیمارپولکوتممرگ
١حقبطمازعا-

غارفتسا
دیدش
،یرادراب
لوم

روگروتشهاک
،نزوشهاک،تسوپ
غارفتسادایزتاعفد
٢٤ردراب٦زاشیب(
)تعاس

هبیکمن-یدنقایرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادحنازیم
١حقبطمازعا-

،داحمکش
یگلماح
زاجراخ
هراپمحر
هدش

وسنردنتودرد*
هکل،مکشدنابیر
بت،ینیب

همین
ولوا
مود
رادراب
ی

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*
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نينجتكرحوبلقيادصتالالتخا-١٠پ

:دینکلاوئس
نینجتکرحتیعضو

:دینکنییعت
دادعت،یرادرابنس
،نینجبلقنابرض
نینجتکرحدادعت

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

یروفعاجرا نینجگرم یادصندشنهدینش
نینجبلق

ديياتتروصرد،نآيسرربوNSTماجنا-
یروفعاجرا

یسکوپیه تکرحشهاک
نینج

لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢
هقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولایکساماب
پچیولهپهبردامندادرارق-

١حقبطمازعا-

سرتسید
ینینج

)یدراکیدارب(

بلقنابرضدادعت
نازیمهبنینج
ردراب١١٠زارتمک
٣تدمردهقیقد
رتشیبایهقیقد

لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢
هقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولایکساماب
:بآهسیکیگراپوبتدوجوتروصرد-
٥پقبطمادقا
١حقبطمازعا-

یدراکیکات
ینینج

بلقنابرضدادعت
نازیمهبنینج
ردراب١٦٠زاشیب
ودردلماکهقیقد
١٠هلصافهبتبون
هتفهزادعب(هقیقد
)یرادراب٢٥

همين
مود
رادراب
ي
زا(
هتفه
هب٢٨
*)دعب

.درادشزرادعبهبیرادراب٢٨هتفهزانینجتمالسیبایزرا:هتکن*

مادقا نس
يرادراب

رايعم
صيخشت
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مرو-١١پ

:دینکلاوئس
(یرامیبهقباس
،یویلک،یبلق
،)دیئوریت
،تسوپیکشخ
،تسوبی
امرسساسحا

:دینکنییعت
،راردانیئتورپ
یتارکوهروا
،نوخراشف،نین
نزوتیعضو
یریگ

:دینکهنیاعم
،هیر،بلق
اهمادنا،دیئوریت
،گنر،ضبن(
،وضعترارح
،مرو،درد
)تسوپ

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه

٨حقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
یاههیصوتهیاراوردامیریگنزوتیعضویسررب-
ورادرابناردامهیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغت
هدریش

هداسمرو
یرادراب

هکیناتحتمادنامرو
شهاکتحارتسااب
دباییم

تيسآ،يدرز

،دیئوریتیگرزب
،تسوپیکشخ
ساسحا،تسوبی
امرس

التبا،یبلقیاهلفوس
یاهیرامیبهب
بلقیدازردام

هنیمزیرامیبییاسانشتروصردو١٧پقبطمادقا-

طبترمصصختمهبیروفریغعاجرا:یا

یاهیرامیب
یاهنیمز
،یبلق(
،یویلک
،دیئوریت
)یدبک

یتارکوهرواشیازفا
یرامیبهقباس،نین
هیلک

بلقصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا اپویمویدراک
یرپیت
موتراپ

،سفنیگنت،هنپوترا
ررکمراردا،بلقشپت
لباقریغهفرس،هنابش
هسفقدرد،هیجوت
هنیس

نیراپهدحاو٥٠٠٠یدیروقیرزت-
نفونیماتسازیوجت-
تکرحیبوندبحطسزارتالابالتبممادناندادرارق-
رامیبنتشادهگن

١حقبطمازعا-

زوبمورت
یقمعدیرو
دادسناای
ینایرش

هفرطکیدردومرو
ویدرس،ناروقاس
،مادنایگدیرپگنر
،مادناضبنشهاک
مادنایدوبک

٢پقبطمادقا هرپ
یسپمالکا

،الابنوخراشف

یرونیئتورپ

همین
ولوا
مود
رادراب
ی
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يمنآ/يگديرپگنر/يدرز-١٢پ

:دینکلاوئس
یاهیرامیبهقباس
،ینوخاییلگنا
وعوهت،مکشدرد
یلاحیب،غارفتسا
فعضو

:دینکنییعت
،نیبولگومه
نزوتیعضو
نوخراشف،یریگ

:دینکهنیاعم
مشچ،لاحطودبک
)ارلکسا،همحتلم(

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا مئالع
هارمه

هامکیتدمهبزورردنهآصرقددع٢زیوجت-
قباطمنامردهماداودعبهامکینیبولگومهیریگهزادنا-
نیبولگومهنازیم
هیذغتیاههیصوتهیاراوردامیریگنزوتیعضویسررب-
ثحبم(هدریشورادرابناردامهیذغتعماجیامنهارقبطیا
)یمنآ

فیفخیمنآ و١٠زاشیبنیبولگومه
رددصردمرگ١١زارتمک
وموسولواههامهس
مودههامهسرد
نیبولگومه،یرادراب
٥/١٠زارتمک

،یلوبلگشرامششیامزآتساوخردویمنآتلعیسررب-
،یطیحمنوخمال،نیتیرف،مرسنهآ،تیسولوکیترسکدنا
اهتکالپشرامش
تدمهب)مرگیلیم٢٠٠(زورردنهآصرقددع٤زیوجت-
هامکی
هتفهودزادعبتیسولوکیترسکدناشیامزآتساوخرد-
نامردعورشزا
هیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یمنآثحبم(هدریشورادرابناردام
مدعایتیسولوکیترسکدناشیازفامدعتروصرد-
صصختمهبیروفریغعاجرا:هاگشیامزآهبیسرتسد
یلخاد

یمنآ
طسوتم

مرگ٧-١٠نیبولگومه
گنرهمحتلم،دصرد
هدیرپ

هنازورکیلوفدیسامرگیلیم٤زیوجت-
لامتحاشيازفاليلدهبيلوبمآوبمورتمئالعهبهجوت-
نآنامردولسلكيسيمنآردنآزورب
تسيژولوتامهونانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
نیصصختملماکتبقارمتحتدیابیرادرابردردام:
دشابهطوبرم

لكيسيمنآ
لس

يگتسخ،ندبدیدشدرد
،سفنيگنت،دحزاشیب
نابرضمظنمانشيازفا
ايهمحتلميدرز،بلق
تسوپ

یلخادصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا دیدشیمنآ ٧زارتمکنیبولگومه
مئالعودصردمرگ
رادیاپیتایح

ینوفع-یلخادصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا یاهیرامیب
ایوینوخ
ینوفع

،لاحطودبکیگرزب
یب،یلاحیب،یگتسخ
یلگنایرامیب،ییاهتشا
ینوفعو

٣حقبطیسپمالکاهرپنامرد-
١حقبطمازعا- HELLP

syndrome

برچدبک
،یرادراب

وعوهت،هدنورشیپیدرز
یبوفعض،غارفتسا
هبرتساگیپادرد،یلاح

الابنوخراشفهارمه
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بسانمانيريگنزو/بسانمانمحرعافترا-١٣پ
بسانمانمحرعافترا

)نزوشيازفاايشهاك(بسانمانيريگنزو

:دینکلاوئس
نیرخآزورنیلواخیرات
یگدعاق

:دینکنییعت
محرعافترا،یرادرابنس

صيخشتيبايزرا
یفارگونوستساوخرد-يلامتحا

ردعاجراوصیخشتابقباطممادقا-
نانزصصختمهبزاینتروص

،ییولقدنچ،مویم
،سوینمآردیهیلپ
،یموزورکام،لوم
نسنییعتردهابتشا
،نینجگرم،یرادراب
لخاددشرریخأت
شیامن،یمحر
،یضرع
سوینمآردیهوگیلا

شیبمحرهزادنا
نسابهتفه٣زا
توافتمیرادراب
هناثم(تسا
.)دشابیلاخ

همين
ولوا
مود
يرادراب

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه

:دینکلاوئس
وعوهت،صاخییاذغمیژر
هنیمزیرامیبهقباس،غارفتسا
،یگداوناختالکشم،یا
مئالعویناورتالالتخا
ریغودایزفرصم،یگدرسفا
ریغویکاروخداومیداع
واهورادهبدایتعا،یکاروخ
،راگیسفرصموردخمداوم
مکدازونهقباس،طقسهقباس
،سردوزنامیازهقباس،نزو
یلبقنامیازاتیرادرابهلصاف
وراکمجح،لاس٣زارتمک
هنازورتحارتسا

:دینکنییعت
،دق،نزو،نوخراشف
یندبهدوتهیامن،ییولقدنچ

:دینکهنیاعم
اهمادنا،هیر،بلق،مکش

صيخشتيبايزرا
يلامتحا

هیاراردامياهيذغتتيعضويسررب-
عماجیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوت
هدریشورادرابناردامهیذغت
هیذغتسانشراکهبیروفریغعاجرا-
مدعتروصردهامکیاتهتفه٢زاسپ
یریگنزوحالصا

هيذغت
بسانمان

نزوشیازفاایشهاک
بسانمان

هیصوتهیارا:هیذغتءوسللعبسحرب-
یروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاه
ثحابم(یهدریشویرادرابنارودهیذغت
یدراومردمزالیاهتبقارم،هیذغتءوس
،درادندوجوبسانمیریگنزوهک
)یرادرابعیاشیاهتیاکش
عاجرا:یناورمئالعدوجوتروصرد-
کشزپناورهبیروفریغ
هيذغتصصختمهبيروفريغعاجرا-

ءوس
هیذغت

،غارفتسا،ییاهتشایب
یندبهدوتهیامن،دایتعا
مئالع،18/5زارتمک
(یاهنیمزیرامیب
رپ،یشونرپ،یروخرپ
،رارداشزوس،یراردا
ردیعیبطریغمئالع
مکشوهیروبلقهنیاعم
،یگلماحرایوواکیپ،)...و
يناورويقلخمئالع

هتفهكياتنوخراشفهنازوريسررب-
٣٧تاقالمردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-
١٤حقبطیرادراب٣٥-

يراميب
/يبلق
هرپعورش
يسپمالكا

(يناهگاننزوشيازفا
ردمرگوليك١زاشيب
مروابهارمههتفه

٢پقبطمادقا هرپ
یسپمالکا

کیزاشیبنزوشیازفا
وهتفهردمرگولیک
الابنوخراشف

همين
مود
يرادراب

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه
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يتسوپتالكشم/هديشكلوطيگلماح-١٤پ

هديشكلوطيگلماح

يتسوپتالكشم

:دینکلاوئس
نیرخآزورنیلواخیرات
یگدعاق

:دینکنییعت
هبهجوتابیرادرابنس-

LMP١٢یفارگونوسو
تروصرد(لواهتفه
)دوجو
نينجبلقيادص-

يبايزرا

صيخشت
:نینجبلقیادصندشهدینشتروصرد-يلامتحا

صصختمهبتصرفنیلواردعاجرا
ونینجبلقیادصندشنهدینشتروصرد-
یروفعاجرا:نینجگرمدییات

POST DATE
ردنامیازماجنامدع
رتالابایو٤١هتفه

مادقا صيخشترايعم

:دینکلاوئس
،ینیبزاشزیربآ
تسوپشراخ

:دینکنییعت
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
هعیاضعونولکش
یتسوپ

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

هدننکبوطرمیاهمرکفرصمهبهیصوت-
صرق(یکاروخنیماتسیهیتنآزیوجت-
کیاتتعاس٦رهمرگیلیم٢٥نیزاتمورپ
)هتفه
هبخساپمدعایویدرززوربتروصرد-
صصختمهبتصرفنیلواردعاجرا:نامرد
نانز

یرادرابزاتسلک (یتسوپشراخ
رخاواردرتشيب
هژيوهب)يرادراب
اپفك

تسوپصصختمهبیروفریغعاجرا ،ینوخیرامیب
یتسوپیرامیب

،اروپروپ،یشتپ
،لوپاپ،لوکیزو

لوچسوپ

نیماتسیهیتنآونفونیماتساصرقزیوجت-
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا-
وبتتبقارمماظنساساربرداميسررب-
تيريدمزكرملوپاپولوكامتاروثب
ريگاوياهراميب

یاهیرامیب
یسوریو
الامتحا(
)هجخرسً

هبیدلجتاروثب
زاشزیربآهارمه

فیفخبت،ینیب

همين
ولوا
مود
رادراب
ي

مادقا نس
يرادراب

مئالع
هارمه
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يرازآرسمه/ناورلالتخا-١٥پ

)همادا(يرازآرسمه/ناورلالتخا-١٥پ

:دینکلاوئس
زايرازيبساسحا
ركفت،يگدنز
ينارگن،يشكدوخ
بسانتيبودايز
تالمح،دروماب
،يبارطضا
ماجناهبساوسو
يراركتلاعفا
تسددننام
نتسش

:دينكيسررب
يرارقربمدع
يرارقيب،طابترا
،يديماان،ديدش
تنوشخ

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا مئالع
هارمه

لالتخا
سپسرتسا

هحناسزا

دادخرددجمهبرجت
زابانتجا،کیتامورت
هدننکروآدایلماوع
،نییاپقلخ،دادخر
هبشوگ،یگتخیگنارب
یگنز

لالتخا
ربج-یساوسو
ي

تروصهبساوسو
ایویراتفریاهرابجا
،ینهذیاهتیلوغشم
ايیگدنزدنورردلالتخا
یلغشدرکراک

:ییورادریغهداستالخادمویناورشزومآیارب-
ناورتمالسسانشراکهبعاجرا
،هحناسزاسپسرتسالالتخاصیخشتتروصرد-
مدعایرگیدتالالتخادیدشاتطسوتمیاهتلاحدوجو
:ییورادنامردهبزاینوييورادريغتالخادمهبخساپ
کشزپناورهبیروفریغعاجرا

لالتخا
بارطضا
/كيناپ/رشتنم
بارطضا
یعامتجا

ودیدشندوبيتلاجخ
ياهطيحمردبارطضا
ردينارگن،يعامتجا
هبرجت،ددعتملئاسم
شپتلثمينامسجمئالع
تالمح،سفنيگنتوبلق
یبارطضاررکم

هببيسآلامتحا،ديدشیرگشاخرپتروصرد-
عاجرا:داومفرصمزايشانيرگشاخرپو،نارگيد
کشزپناورهبيروف
قيرزت:عاجرانيحراميبلرتنكرديناوتانتروصرد
يبلوپمآويمرگيليم٥لوديرپولاهلوپمآينالضع
يمرگيليم٥نيديرپ
ايكشزپطسوتتيريدملباقدراومرياستروصرد-
ربیريگيپوكشزپناورهبیروفريغعاجرا:هداوناخ
صصختمیاههيصوتویتفايردیاهورادعونساسا

يرگشاخرپ

دروخودزوندركاوعد
كيرحت،نارگيدابرركم
یرگشاخرپويريذپ

تامادقا:تحارجويشكدوخهبمادقاتروصرد-
عاجراوهدشداجیاتيمومسمايتحارجياربينامرد
ناتسراميبهبيروف
:يمسجلكشمنودبيشكدوخهبمادقاتروصرد-
كشزپناورهبيروفعاجرا
:مزالياهطايتحا-

هباهنآابتسانكممهكاركانرطخلياسو
.دينكروددرفسرتسدزادناسرببيسآدوخ

ياربنماويتيامحيطيحمناکماتروصرد
ردارراميب،راظتنانامزردوهدروآمهارفدرف
.ديهدرارقازجمومارآيقاتا
ديراذگناهنتاردرف.
ايلنسرپزارفنكيدرفتينمازانانيمطايارب

ربتراظنيارباريوهداوناخياضعازايكي
.دينكنييعتراميب

.دیهدماجنامظنمیریگیپ-
هقباسيلودوخهببيسآيدجرطخدوبنتروصرد-
ردبیسآهبمادقاایهتشذگهامرددوخهببیسآراکفا
كشزپناورهبيروفريغعاجرا:هتشذگلاس

راكفا
،يشكدوخ
هبمادقا
يشكدوخ

،يگدنززايرازيبساسحا
مدع،يشكدوخركفت
يرارقيب،طابترايرارقرب
تنوشخ،يديماان،ديدش

:دینکلاوئس
،مغساسحا
مدعساسحا
يمرگرسزاتذل
رد(لومعمياه
،)ريخاهتفهود
يمسجتنوشخ
رسمهيناوراي

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

مادقا مئالع
هارمه

اذغردیدجلالتخا،اذغوبآندروخزاعانتماتروصرد-

لالتخا
يبطقود

كيرحتاييشوخرس
،دحزاشيبيريذپ
تيلاعف،يرگشاخرپ
زاینشهاک،دايزيژرناو
،يفرحرپ،باوخهب
،الابسفنهبدامتعا
ناجيهياهراكهبليامت
هوقلابياهدمايپابروآ
يبيگدننار(كانرطخ
يسنجياهراتفر،اباهم
)يجرخلو،هديجنسن

،ديدشيرارقيبايويرگشاخرپ،يشكدوخلامتحاتروصرد-
،دیدشکرحتمدع،دبیبطتیعضو،اذغوبآندروخزاعانتما
کشزپناورهبيروفعاجرا:تبحصمدع
يبايزرامدعويرگشاخرپويشكدوخمئالعدوبنتروصرد-
كشزپناورهبيروفريغعاجرا:كشزپناورطسوتراميب
راميبيبايزراويرگشاخرپويشكدوخمئالعدوبنتروصرد-
:)يلبقیرامیبدوعایديدشت(كشزپناورطسوت

يونيبقارمودرفهبشزومآ
ییورادتاروتسدتسردیارجازانانيمطا
نآرييغتايورادزودشيازفا،نامردهبخساپمدعتروصرد
ینیبشوخوهنانیبعقاویراودیماداجيا

سانشراکهبعاجرا:هداوناخورامیبهبیناورشزومآیارب-
ناورتمالس
هبهكييورادضراوعايوورادندروخزاعانتماتروصرد-
هبزاینایمئالعلرتنكمدع،دناهدادنخساپهيلواتامادقا
کشزپناورهبيروفريغعاجرا:یشخبناوتتامدخ
هب(زوكياسدوعوكدوكوردامياربدوجومتارطخشزومآ-
وهداوناخوردامهب)ورادرييغتايعطقتروصردصوصخ
مظنمیریگیپ

زوكياس

ایراتفر،مهوت،نایذه
میالع،هتفشآراتفگ
،یریگهشوگ(یفنم
،یعامتجاطابتراشهاك
زوربشهاك،يفرحمك
)فطاوعواهناجیه
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رديفارگونوسواهشيامزآجياتنريسفت-١٦پ
يرادراب

١٢پقبطمادقا یمنآ دصردمرگ١١زارتمک:نیبولگومه

١٧پقبطمادقا بتیتاپه HbsAgتبثم

١٧پو٢پقبطمادقا یسپمالکاهرپاییویلکیرامیب یروچامهویرونیئتورپ

شیامزآرارکت-
ردعاجرا:یسپمالکاهرپهبکشتروصرد-
نیاریغردنانزصصختمهبتصرفنیلوا
یروفریغعاجرا:تروص

،ناملکد،یزیرنوخ،یسپمالکاهرپ
،سوپول،کیتیلومهیمنآ،یلوبمآ
دیپیلوفسفیتنآیدابیتنآمردنس

رازه١٥٠زارتمکتکالپ

،مکشدرد،بت،یزیرنوخدوجوتروصرد-
٦پات٣پقبطمادقا:شزیربآ
هبیروفریغعاجرا:قوفتمالعدوبنتروصرد-
نانزصصختم
:محرزاجراخیگلماحصیخشتتروصرد-
یروفعاجرا

تفج،محرزاجراخیگلماح،لوم
،ییولقدنچ،نینجیراجنهان،یهاررس
دشرریخأت،سوینمآردیهوگیلااییلپ
نینجگرم،راجنهانمحر،یمحرلخاد
...و

یفارگونوسیعیبطریغهجیتن

-FTAتستماجنا ABSندوبتبثمتروصردو:
سیلفیسنامرد

STI،یاهیرامیب:بذاکتبثملامتحا
،الابنس،زوئلکونونمتنوفع،نژالک
داومفرصم،رادبتیرامیب،ایرالام
یرادراب،ماذج،ردخم

VDRLتبثم

یلخادصصختمهبیروفریغعاجرا یویلکیرامیب رتالابنوخنینیتارکیعیبطریغهروا
رتیلیسدردمرگیلیم٩/٠زا

زکرمایاهیرامیبسانشراکهبیروفریغعاجرا
یراتفریاهیرامیبهرواشم

زدیاسوریوهبیگدولآ HIVتبثم

نانزاییلخادصصختمهبیروفریغعاجرا ینوخیراگزاسان تبثممیقتسمریغسبموک
صيخشت
يلامتحا

مادقا جياتن
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)دصردمرگ٥/١٠زارتمکمودههامهس(
وتیسورکیم:یطیحممال
کیمورکوپیه
MCHوMCVشهاک
یسدردمرگورکیم٥٠زارتمک:مرسنهآ
رتیل
یسدردمرگ١٠-١٥زارتمک:مرسنیتیرف
رتیل

دعبهام٣شیامزآرارکت زدیاسوریوهبیگدولآهبکش HIVیاهراتفردوجوویفنم
رطخرپ

٨پقبطمادقا:تنوفعمئالعدوجوتروصرد-
یاههیصوتهیارا:مئالعنتشادنتروصرد-
٨حقبطیتشادهب

ییایدیمالکتیرترویایلانیژاوتنوفع لوبلگدوجوویفنمرارداتشک
راردارددیفس

٨پقبطمادقا:تنوفعمئالعدوجوتروصرد-
باوجابقباطمنامرد:مئالعنتشادنتروصرد-
شیامزآ
عماجیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
یاهتنوفعثحبم(هدریشورادرابناردامهیذغت
)یراردا

یرارداتنوفع لوبلگدوجوایوتبثمرارداتشک
ردتیرتینایرتشیبایددع٥دیفس
راردا

رديفارگونوسواهشيامزآجياتنريسفت-١٦پ
)همادا(يرادراب

تقوعرساردتسيژولاتانيرپاينانزصصختمهبعاجرا
)CVSايزتنسوينمآ(يليمكتيسرربتهج

يراجنهانرظنزارطخرپ
نينج

رطخرپ

يرگلابرغ
هس(نينج
)لواهام
١١-١٣هتفه

-١٧(مودههامهسردركرامداوكنينجيرگلابرغتساوخرد-
١٥(
هاگشيامزآنامهردماجناهبديكات-

رظنزارطخضرعمرد
نينجيراجنهان

رطخضرعمرد

.تسينموديرگلابرغهبزاين (يراجنهانمكلامتحا
)يموزوموركتالكشم

رطخمك

هطوبرمصصختماينانزصصختمهبعاجرا يرادرابتبايد FBSوOGTT٢٤-٢٨هتفه(يعيبطريغ
(:

FBSاي٩٢زارتشيباييواسم
OGTTزارتشيباييواسملواتعاس
اي١٨٠

OGTTرتشيباييواسممودتعاس
١٥٣زا

دعبهتفهكيشيامزآراركت-
صصختمهبعاجرا:هجيتنندوبيعيبطريغتروصرد-
يلخاد

راکشآتبايد FBSلواتاقالمرد(يعيبطريغ(
١٢٦يواسمورتشيب

هیذغتعماجیامنهارقبطياهيذغتياههيصوتهئارا-
)يرادرابتبايدثحبم(هدریشورادرابناردام
يندبتيلاعفوشزروهبهيصوت-
رداذغزاسپتعاسوددنقوFBSشيامزآراركتهبهيصوت-
FBS(شيامزآهجيتنندوبيعيبطتروصرد.دعبهتفهود
همادا،)١٢٠زارتمكاذغزاسپتعاسوددنقو٩٣زارتمك
نانزصصختمهبعاجراتروصنياريغردواهتبقارم

تبايدهرپ FBSلواتاقالمرد(يعيبطريغ(
١٢٥ات٩٣نيب

صيخشت
يلامتحا

مادقا جياتن
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-- (يراجنهانمكلامتحا
)يموزوموركتالكشم

رطخمك يرگلابرغ
هس(نينج
)مودهام
١٥-١٧هتفه

تقوعرساردتسيژولاتانيرپاينانزصصختمهبعاجرا
)CVSايزتنسوينمآ(يليمكتيسرربتهج

يراجنهانرظنزارطخرپ
نينج

رطخرپ

OGTT:يكاروخزكولگمرگ٧٥فرصمزاسپتعاسودوتعاسكيلمحتنومزآ
Freeنوخشيامزآود:لواههامهسنينجيراجنهانيرگلابرغ BHCG, PAPP-Aهزادنارظنزانينجيفارگونوسو
NTيريگ
Freeنوخشيامزآراهچ:مودههامهسنينجيراجنهانيرگلابرغ BHCG, AFP,uE3, Inhibin A

اهيراجنهانواهيراميب-١٧پ
.تساصصختمکشزپدناروخسپساساربیدعبتاقالمنامزوشیامزآعون،ییورادیاهنامرد،اهتاقالملصاوف
ماگنه،دنکیمفرصماهورادنیازاردامهکیتروصرد.تساهدشهراشا١١حیامنهاررد،دنرادیرادرابردفرصمعنمهکییاهوراد
.دیوشروآدایاریفرصمیورادعون،صصختمکشزپهبردامعاجرا

نينچمهونانزوبلقصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
يلوبمآوبمورترطخيسررب
تارطخويرادرابياهتبقارممظنمتفايردهبديكات-
نينجوردامياربيرادرابيلامتحا
تيدودحمويياذغميژر،یندبیاهتیلاعفشهاکهبهيصوت-
يبلقيياسرانردميدس
یمنآواهتنوفععقومهبنامرد-
هناهامفرصمتروصرد(یرادرابردنامردموادتربدیکأت-
)نیلیسینپ
ویحارجدراومردداحتیدراکودنآهیلعکیتکالیفورپنامرد-
یکشزپنادند
ناتسرامیبردنامیازماجنایاربردامهبدیکأت-
نسكاوتبونكيقيرزتياربينوفعصصختمهبعاجرا-
ردنمزميبلقيراميبهبالتبمدارفاردديراكاسيلپكوكومونپ
زاينتروص
ويراميبلصفزوربزالبقاحيجرتازناولفنآنسكاوقيرزت-

،مرتهرپ،ییازهدرم،طقسلامتحاشیازفا-
مکدازون،يمحرلخاددشرريخات،یلوبمآوبمورت
ردامگرم،نینجيبلقیاهیراجنهان،نزو
٤و٣سالکردردامیتیلاترومشیازفالامتحا-
یبلقیرامیب

يبلقیرامیب ٥

یاهیرامیبهرواشمزکرم/زدیاسانشراکهبیروفریغعاجرا-
یراتفر
نیرازسشورهب٣٨هتفهرديرادرابمتختهجعاجرا-
هدامآوHIVعیرسصیخشتتستreactiveهجیتنتروصرد-
تهجعاجرا:یرادراب٣٨هتفهاتیدییاتتستهجیتنندشن
نیرازسشورهب٣٨هتفهرديرادرابمتخ
نامياززاسپدازونيهدريشمدعشزومآ-

،نینجالتبا،ییازهدرم،طقسلامتحاشیازفا
یمحرلخاددشرتیدودحم

+HIV/زدیا ٤

ناتسرامیبردنامیازماجنایاربردامهبدیکاهیصوت- لاقتنا،نامیاززاسپیزیرنوخلامتحاشیازفا
دازونهبیرامیب

لالتخا
یداقعنا

٣

وتسینوگآاتبیاهوراد،اهدیئورتسافرصمندوبزاجم-
صصختمرظنابمیدسنیلومورک
٧پقبطمادقاویروفعاجرا:مسآهلمحتروصرد-

لامتحاشیازفا،نارامیبموسکیردیرامیبدیدشت-
نامیاز،لاتانیرپگرم،نزومکدازون،یسپمالکاهرپ
سردوز
یسکوپیهراچدردامزارتدوزنینج،مسآهلمحرد-
.دوشیم

مسآ ٢

طوبرمصصختمهبیروفریغعاجرا- سپهام٣یرامیبدوعلامتحا،یرادرابردیبسندوبهب
نامیاززا

تیرترآ
دیئوتامور

١
ربريثات
يرادراب

مادقا ناونع



53

يرادرابنسهبهجوتنودب
عاجرا:يبلق٤و٣سالکایوهنيسهسفقدردتروصرد-
یروف

یلخادصصختمهبیروفریغعاجرا-
یرادرابمودهمیناترابکیهتفهودینامزلصاوفردتاقالم-
راردایرتکابونیئتورپ،نوخراشفیریگهزادنایارب
نامردلاحردردامردزیلایدنامزشیازفا-

،سردوزنامیاز،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا-
نینجدشرریخأت،ناملکد،یمنآ
ندوبیعیبطدراومردیتحدبیهگآشیپ-
نوخراشف

یاهیرامیب
هیلکنمزم

٧

رکولبH2یاهورادودیسایتنآفرصمندوبزاجم-
یزیرنوخدننامیبناجضراوعزوربایمئالعدیدشتتروصرد-
طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا:

ویرادرابردکیتاموتپمسکیتپپرسلوایبسندوبهب
نامیاززاسپهام٣نارامیبزایمینردمئالعدوع

یاهیرامیب
یشراوگ

٦

)همادا(اهيراجنهانواهيراميب-١٧پ

هتکنودهبهجوتابیرادرابریغنامزریاسدننامنامرد-
:ریز
لیلدهبیرادرابردنیسیاموتپرتسالوپمآزیوجتعنم)فلا

نزوشهاک،سردوزنامیازلامتحاشیازفا
یرادرابردنینجیگدولآ،لاتانیرپگرم،دازون
علبتلعهبنامیازماگنهدازونیگدولآای

لس ١٥

ایولیدبتیاربنانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
درومردصصختمزادناروخسپتفایردونیلوسناعورش
ردامیرادرابیاهتبقارمهمادا
بسانمنامردوفلتخمیاهتنوفعزوربهبهجوت-
تنوفع
ناردامهیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغتهیصوتهیارا-
)تبایدثحبم(هدریشورادراب
نامزدننامنامرد:یمسیلگوپیهمئالعزوربتروصرد-
یرادرابریغ
قبطیرادراب٣٥-٣٧تاقالمردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-
١٤ح

یراجنهان،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا
نامیاز،سردوزنامیاز،یدازردامیاه
،سوینمآردیهیلپ،نینجگرم،تخس
طقس،یموزورکام،تنوفع

تباید ١٤

هبیروفریغعاجرا:ردامالتباهبکشتروصرد-
میمصتویژولورسشیامزآتساوخردیاربنانزصصختم
یرادرابهمادایارب

بقع،نینجیلامونآ،طقسلامتحاشیازفا
ینهذیگداتفا

چروت ١٣

رطخيبايزراتهجطوبرمصصختمهبیروفریغعاجرا-
زاينتروصردييورادنامردعورشويلوبمآوبمورت

ردامیتیلاترومشیازفاودوعلامتحا (یلوبمآوبمورت
/)هقباس

يليفوبمورت

١٢

زاسپنهآلمکملومعمزیوجتدرومردیریگمیمصت-
مرسنیتیرفیریگهزادنا
هسرددصردمرگ٨زارتمکنیبولگومههکیتروصرد-
:دشابمرتکیدزندصردمرگ٩زارتمکویرادرابمودههام
يلخادصصختمهبیروفریغعاجرا
:التباتروصردورونیمیمسالاترظنزارسمهیسررب-
هرواشمزکرمهب)یرادرابلواهمین(تصرفنیلواردعاجرا
روژامیمسالاتهبنینجالتبایسرربتهجکیتنژ

دوشیمیطیصاخهضراعنودبیرادراب رونیمیمسالات
نازیم-

٨نیبنیبولگومه
رددصردمرگ١٠ات

مودههامهس
یرادراب

ایو
نازیم-

٩نیبنیبولگومه
دصردمرگ١١ات

مرتکیدزن

١١

مودهمیناترابکیهتفهودرهینامزلصاوفردتاقالم-
ونیئتورپیسررب،نوخراشفیریگهزادنایاربیرادراب
راردایرتکابونینیتارک
بسانمنامردوفلتخمیاهتنوفعزوربهبهجوت-
تنوفع
يلخادصصختمهبیروفریغعاجرا-

نامیاز،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا
،طقس،یدازردامیاهیراجنهان،سردوز
تنوفع،یاهنیمزنوخراشف،یرادرابتباید
،ویسرپاسونمیایاهورادفرصمزایشان
بآهسیکسردوزیگراپ

هیلکدنویپ ١٠
ددغ-يلخادصصختمهبیروفریغعاجرا- ییانیبتالالتخاودردرسداجیاوموندآدشر امونیتکالورپ ٩

یرادرابردویتکاویداردیولوزامیتمفرصمعنم-
ددغ-يلخادصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-

هدرم،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا
،یبلقییاسران،نینجدشرریخأت،ییاز
سردوزنامیاز

دیئوریتیراکرپ ٨
ربريثات
يرادراب

مادقا ناونع
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نینجیاربییاونشضراوع
هبنامردیادتبازا)B6نیماتیو(نیسکودیریپزیوجت)ب
دیزاینوزیازایشانیطیحمیتاپورونزایریگشیپروظنم

تاحشرت

حارجایوتسیژولوکناابهرواشمیاربیروفریغعاجرا
یمومع

--------- هبالتباایهقباس
ناتسپناطرس

١٦

)همادا(اهيراجنهانواهيراميب-١٧پ

یاربHBIGهیهتیاربیرادرابنارودردردامهبدیکأت-
شزومآونامیاززاسپلواتعاس١٢رددازونهبقیرزت
بتیتاپهیرامیبدرومردردام

...وسردوزنامیاز،طقسدننامتوافتمتارثا
یرامیبعونبسحرب

تیتاپه ٢
٤

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا سردوزنامیاز،طقسلامتحاشیازفا یاهیراجنهان
یلسانتهاگتسد
،خاشودمحر(
رادموتپسمحر

...(

٢
٣

ایهمادایریگمیمصتیاربیویرتالالتخازوربتروصرد-
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا:یرادرابمتخ
يبايزرا:رادخرچيلدنصزاهدافتسااياپجلفتروصرد
يلوبمآوبمورترطخ
عورشزاشیپنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-
نامیازعونولحمنییعتیاربینامیازیاهدرد

ردسفنیگنتوزونایسلامتحاشیازفا
یویردرکراکتالالتخاتروص
بسانتمدعتلعهبنیرازسلامتحاشیازفا
نینجرسابنگلداعبا

یاهیراجنهان
یتلکسا

نوتسونگل(
)تارقف

٢
٢

نیماتوگرافرصمعنم-
ایلولونارپورپاینیلیتپیرتیمآابکیتکالیفورپنامرد-
طوبرمصصختمرظنابنرگیمهعجارهلمحردلولونتآ
یلیم٢٥لوپمآینالضعزیوجت:نرگیمهلمحتروصرد-
ردعاجراونفونیماتسافایشایصرقونیزاتمورپیمرگ
تصرفنیلوا

یرادرابرددوبهبلامتحا نرگیم ٢١

يلخادصصختمهبیروفریغعاجرا یاهیراجنهان،سردوزنامیازلامتحاشیازفا
دازونالتبا،یرارداتنوفع،یدازردام

لپیتلام
سیزورلکسا

٢٠

نينچمهويلخادصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا
يلوبمآوبمورترطخيسررب

نامیاز،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا
،جنشت،ررکمطقس،ییازهدرم،سردوز
،نینجدشرریخأت،لاتانیرپگرم
ردامگرم،يلوبمآوبمورت

سوپول ١٩

ددغ-يلخادصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا ،ناملکد،یسپمالکاهرپ،طقسلامتحاشیازفا
نزومکدازوندلوت

دیئوریتیراکمک ١٨

یاربباصعاوزغمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
ورادنازیموعونمیظنت
یرادرابرداهتبقارممظنمتفایردهبدیکات-
یرادرابردنامردموادتربدیکأت-
١٦-١٨هتفهرددنمفدهيفارگونوسماجناهبديكات-
يرادراب
ریغنامزدننامنامرد:جنشتایعرصهلمحتروصرد-
یرادراب

،یسپمالکاهرپ،یعرصتالمحزوربشیازفا
یراجنهانلامتحا،نامیاززاسپیگدرسفا
نینجیدازردامیاه

عرص ١٧
ربريثات
يرادراب

مادقا ناونع
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طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
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يلعفيرادرابردرطخدراومرياس-١٨پ

سفنیگنت،ینیبهکل،مکشدرددرومردلاوسونینجبلقیادصندینش-
درومرهقبطمادقاو
ناتسرامیبهبتصرفنیلواردعاجرامکشهبدیدشهبرضتروصرد-

ردتفجسردوزندشادج
ومکشهبهبرضتروص
گرم،سردوزنامیاز،اهولهپ
نینج

امورت
تنوشخ،فداصت(

)یکیزیف

٨

تروصردویرادرابلحمونسنییعتیاربیفارگونوستساوخرد-
صصختمهبتصرفنیلواردردامعاجرا:محرزاجراخیرادرابصیخشت
نانز

جراخیرادرابلامتحاشیازفا
محرزا

TLابیرادراب ٧

یرادرابلحمونسنییعتیاربیفارگونوستساوخرد-
یبیکرتیاهلوپمآواهصرق،لونورتسنیالصرقفرصمعطق-
اهینتشاکندرکجراخ-

یزیرنوخایهرونمآدراومرد-
ندوبصخشمان:بترمانیاه
یرادرابنس
:لوپمآزاهدافتسادراومرد-
نینجدشرریخأتلامتحا

صرقابیرادراب
ینورتسژورپ
لوپمآواهصرق

،یبیکرتیاه
اهینتشاک

٦

ناتسراميبردناميازماجناهبديكات-
١٤حقبطیرادراب٣٥-٣٧تاقالمردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-
رطخيبايزرانينچمهونانزصصختمهبيروفريغعاجرا-
يلوبمآوبمورت

هرپلامتحاشیازفا
نامیاز،یمنآ،یسپمالکا
،یموزورکام،تباید،تخس
یلامونآ،یهاررستفج
يلوبمآوبمورت،ینینج

٣٥یالابیرادراب
لاس

٥

هدریشورادرابردامهیذغتعماجيامنهارقبطيياذغياههيصوتهئارا هرپلامتحاشیازفا
نامیاز،یمنآ،یسپمالکا
دازون،تخسنامیاز،سردوز
نزومک

١٨ریزیرادراب
لاس

٤

ناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت-
١٤حقبطیرادراب٣٥-٣٧تاقالمردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-
تفجنتفرگرارقتیعضوهبهجوت-
نامردهبزاينتروصردعاجراويلوبمآوبمورترطخيبايزرا-

یگدنبسچلامتحاشیازفا
،ینوتآ،یهاررستفج،تفج
،یموزورکام،تخسنامیاز
يلوبمآوبمورت

ومجنپیرادراب
رتالاب

٣

مولوكپساابلانيژاوهنياعم-
IUDندرکجراخ-
یراکتسدمدع:خنهدهاشممدعایندشنجورختروصرد
تروصرد)مکشدرد،بت،یزیرنوخ(تنوفعوطقسرطخمئالعشزومآ-
IUDندناميقاب
لخادردیگلماحکاسدوجورظنزایسرربویفارگونوستساوخرد-
جراخیگلماحتروصردنانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجراومحر
محر

یاهتنوفعلامتحاشیازفا
،سردوزنامیاز،نینجومحر
محرزاجراخیگلماح

ابنامزمهیرادراب
IUD

٢

تساوخردًانایحاویسرربیاربنانزصصختمهبیروفریغعاجرا
کیتنژهرواشم
ديسامرگيليم٤هنازورفرصمزيوجت:دازونردNTDهقباستروصرد
يرادرابزاشيپهام٣كيلوف

شيازفا،طقسنازيمشيازفا
ينينجياهيراجنهانزورب

ردیکیتنژلالتخا
اینیدلاوزایکی
یکیردیراجنهان
هجردناگتسبزا
،ردپ(نیجوزکی

،رهاوخ،ردام
،)دنزرف،ردارب
رارکتیرامیب
ناگتسبردهدنوش

١
ربريثات
يرادراب

مادقا ناونع
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)همادا(يلعفيرادرابردرطخدراومرياس-١٨پ

یگراپ،یمنآلامتحاشیازفا
ماگنهمکنزو،بآهسیکسردوز
،یمحرلخاددشرریخات،دازوندلوت
نینجیبصعهلولصقن

اتیرادرابهلصاف
رتمکیلبقنامیاز

لاس٢زا

١٥

عورش(یرادراب٢٠هتفهنایاپاتلقادحیرادرابردیهدریشهمادا-
تاضابقناتروصردیهدریشعطقو)راوخریشیاربیلیمکتهیذغت
یمحر
هدشدلوتمهزاتدازونابیهدریشتیولواوزوغآندادربدیکأت-
مئالععفراتیهدریشتقومعطق:طقسهبدیدهتدراومرد-
یاربهعجارم،یدرفتشادهبتیاعردرومردردامهبرتشیبدیکأت-
نهآصرقفرصم،تحارتسا،اهتبقارمتفایرد
وهدریشردامردیرادرابنسنییعتیاربیفارگونوستساوخرد-
هرونمآدراوم
ورادرابناردامهیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
هدریش
دوجوبسانمیریگنزوهکیدراومردمزالیاهتبقارمثحابم(
)هیذغتءوس،درادن

هیذغتتالکشملامتحاشیازفا
یمنآویا

نامزمهیهدریش
یرادراباب

١٤

ردامیریگنزووهیذغت،تمالستیعضوهبرتشیبهجوت-
نیگنسوتخسیاهراکماجنازازیهرپ-
ردامهبهیصوت:نزومکدازونوسردوزنامیازهقباستروصرد-
ردتيعضورييغتورتشیبتحارتساوتیلاعفمجحشهاکیارب
راكماجنالصاوف

،نزومکدازونلامتحاشیازفا
سردوزنامیاز

وتخسلغش
نیگنس

١٣

قیقدلاححرشنتفرگ-
یرادرابلواهمینردیرادرابنسنییعتیاربیفارگونوستساوخرد-
محرعافتراقیقدیریگهزادنا-

نامیازنامزندوبصخشمان یرادرابنس
صخشمان

١٢

یاهیرامیبهرواشمزکرمایاهیرامیبسانشراکهبیروفریغعاجرا
یراتفر

زدياهبالتباناكما رطخرپراتفر ١١

نميايرادرابهماداياربهداوناخوردامیناورتیامح-
هبطوبرمتارطخشزومآ:طقسهبردامداهنشيپتروصرد-
ینوفعطقسویراکتسد
مادقاوینوفعطقسمئالعهبهجوت:یراکتسدصیخشتتروصرد-
٣پقبط

یشانینوفعطقسلامتحاشیازفا
یراکتسدزا

یگلماح
شيپ/هتساوخان

هدشنينيب

١٠

)هیذغتءوسرطخ(ییاذغمیژرهبهجوتدرومردردامهبهیصوت-
زورردنهآصرقددع٢تروصهبییورادیاهلمکمزیوجت-
رابکیهتفهودرهیرادرابیاهتبقارمماجنا-
اهنینجبلقیادصونوخراشفنازیمقیقدیسررب-
هکل،یزیرنوخ(سردوزنامیازرطخمئالعدرومردرتشیبدیکأت-
)یمکشیاهدرد،شزیربآ،ینیب
ییولقدنچعوننییعتیاربیفارگونوسماجناربدیکأت-
١٤حقبطیرادراب٣٥-٣٧تاقالمردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-
ناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت-
هبزاينتروصرديروفريغعاجراويلوبمآوبمورترطخيبايزرا-
نامرد
یرادرابموسههامهسیادتباردنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-

،سردوزنامیازلامتحاشیازفا
،ینوتآ،یسپمالکاهرپ،نیرازس
وعوهت،بآهسیکسردوزیگراپ
،نزومکدازون،دیدشغارفتسا
يلوبمآوبمورت

ییولقدنچ ٩

)همادا(يلعفيرادرابردرطخدراومرياس-١٨پ

ربريثات
يرادراب

مادقا ناونع

ربريثات
يرادراب

مادقا ناونع
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ورادرابناردامهیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یندبهدوتهیامنثحبم(هدریش
١٤حقبطیرادراب٣٥-٣٧تاقالمردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-
عاجراو٣٠زاشيبيندبهدوتهيامنرديلوبمآوبمورترطخيبايزرا-
نامردهبزاينتروصرديروفريغ

،سردوزنامیازلامتحاشیازفا
،یرادرابتباید،نینجدشرشهاک

،نیرازس
،تشردنینج،یسپمالکاهرپ

يلوبمآوبمورت

هدوتهیامن
یندب
یعیبطریغ
٥/١٨زارتمک(
)رتالابو٢٥ای

١٩

نیلواردمیقتسمریغسبموکشیامزآابردامتیعضویریگیپ-
ندوبتبثمتروصردویرادراب٢٤-٣٠هتفهتاقالمردرارکتوتاقالم
نانزصصختمهبردامتصرفنیلواردعاجرا:شیامزآباوج
لوازودقیرزت:میقتسمریغسبموکشیامزآندوبیفنمتروصرد-
یرادراب٢٨هتفهردماگرلوپمآ
متخدراومرد)یرادراب٢٨هتفهزاریغهب(ماگرلوپمآقیرزتربدیکأت-
ویزیرنوخ،اجبانیگلماح،لوم،طقسلماشدعومزاشیپیرادراب
)زتنسوینمآدننام(یصیخشتیاهیسررب
تعاس٧٢ردماگرلوپمآقیرزت:دازونشاهراندوبتبثمتروصرد-
نامیاززاسپلوا

متسیسندشساسحلامتحا
یاهیراجنهانوردامندبینمیا
ینینج

یاهیراگزاسان
ینوخ

یفنمشاهرا(
شاهراوردام

تبثم
)ردپ

١٨

لواياههتفهردًاصوصخیرادرابردراگیسکرتهبدیکاهیصوت-
یرادراب
،ینیبهکل،یزیرنوخ(سردوزنامیازرطخمئالعدرومردرتشیبدیکأت-
)یمکشیاهدرد،شزیربآ
رطخ(ییاذغمیژرهبهجوت،نینجدشر،نوخراشف،یمنآقیقدیسررب-
)هیذغتءوس
سردوزنامیاز،ناملکد،طقسمئالعزوربهبهجوت-
ناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت-
١٤حقبطیرادراب٣٥-٣٧تاقالمردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-
ردصصختمهبيروفريغعاجراويلوبمآوبمورترطخيبايزرا-
نامردهبزاينتروص
:کرحموینویفاداومفرصمتروصرد
داومریاسنامزمهفرصموینویفاداومفرصمرظنزاردامیبایزرا-
تاقالمنیلواردنانزصصختمهبیروفریغعاجراواهورادو
مهیکشزپناورتالالتخاریاسوتیمومسموکرتمئالعیسررب-
نامز
هبیفرعمتهجراتفروناورتمالسسانشراکهبیروفریغعاجرا-
)نوداتمابنیزگیاجنامرد(لواههامهسرددایتعاکرتزکارم
یبایزراارنینجتمالس،تساهدومنکرتهبمادقاًاصخشردامرگا-
.دینک
یراتفریاهیرامیبهرواشمزکرم/زدیاسانشراکهبیروفریغعاجرا-
یقیرزتداتعمردامردHIVشیامزآماجناوهرواشمروظنمهب
یرارقرب:مویریلدوتیمومسم،کرتمئالعابردامهعجارمتروصرد-
ریغنامزدننامناسکولانزیوجت،ییاوهیاههارندرکزاب،یدیروهار
یروفعاجراویرادراب

،طقس،یمنآلامتحاشیازفا-
ریخأت،نینجگرم،یسپمالکاهرپ
نامیاز،نزومکدازون،نینجدشر
سردوزیگراپ،ناملکد،سردوز
هبیگدولآ،تباید،بآهسیک
یقیرزتناداتعمردزدیاوتیتاپه
كيلوك،مسآ:دازونربریثأت-
،ماکفاکش،یمسیتپس،يدازون
،یزغملخادیزیرنوخ
تیمورحممردنس،یمسیلگوپیه

راگیسفرصم
،تایناخدو
وینویفاداوم

کرحم

١٧

لکلافرصممدعشزومآ-
١٤حقبطیرادراب٣٥-٣٧تاقالمردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-
ردییاناوتمدعتروصردکشزپناورصصختمهبیروفريغعاجرا-
کرت

،نزومکدازونلامتحاشیازفا
ینینجلکلامردنس

لکلافرصم ١٦

يلبقناميازويرادرابقباوس-١٩پ

نوخراشفحیحصوقیقدلرتنکربدیکأت-
)دردرس،لدرسشزوس،ديديرات،الابنوخراشف(رطخمئالعشزومآ-

یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

یسپمالکاهرپ ٢

ناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

)یسرنیا(ینوتآ ربريثات١
يرادراب

مادقا ناونع
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یرادرابنسقیقدنییعت-
ناتسرامیبردنامیازماجناربدیکأت-
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا:تبایدهبالتباتروصرد-

یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

زاشیبنزوابدازون
مرگ٤٠٠٠

١٣

یرادرابنسقیقدنییعت-
یاهنیمزیرامیبدوجورظنزاردامیسررب-
(هدریشورادرابناردامهیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوت-
)هیذغتءوسثحبم
وینیبهکل،یمکشیاهدرد(سردوزنامیازرطخمئالعدرومرددیکأت-
)شزیربآ،یزیرنوخ
هبیروفریغعاجرا:نینجدشرلالتخاایویاهنیمزیرامیبتروصرد-
نانزصصختم

یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

زارتمکنزوابدازون
مرگ٢٥٠٠

١٢

صصختمهبيروفريغعاجرا دوعلامتحا كيزارتمكلوم
طقسرابود/لاس
دازون،رتشيباي
دشرريخات،راجنهان
هدرم،يمحرلخاد
،دازونگرم،يياز

اجبانيگلماح

١١

يراركتنيرازسضراوعربديكات-
تفجلحمقيقدنييعتروظنمهبيرادرابرديفارگونوسماجناربديكات-
طيارشدوجوتروصردنيرازسرابكيزادعبلانيژاوناميازماجناناكما-
بسانم
نيرازسنامزنییعتياربيرادراب٣٦هتفهردصصختمهبيروفريغعاجرا-

،يهاررستفجلامتحا
،اتركرپواتركاتفج
زاسپيزيرنوخشيازفا
نامياز

يراركتنيرازس ١٠

ینامیازمئالعنیلواعورشابصوصخهبناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

/تخسنامیاز
عیرسنامیاز

٩

نادندوناهدتشادهبتیاعرهبدیکأتوییاذغیاههیصوتهیارا-
تاقالمنیلواردنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-

یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

سردوزنامیاز ٨

یگدعاقنیرخآزورنیلواقیقدخیراتنییعت-
یرادراب٤١هتفهزاسپنانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-

یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

سرریدنامیاز ٧

نآهجیتنهبهجوتوشیامزآماجناهبدیکات- یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

یرادرابتباید ٦

یرادرابنسابقیبطتومحرعافترایریگهزادناربدیکأت-
نینجدادعتنییعتیاربیرادراب١٦-١٨هتفهردیفارگونوسماجناربدیکأت-
هدریشورادرابناردامهیذغتعماجیامنهارقبطییاذغیاههیصوتهیارا-

یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

ییولقدنچ ٥

ههامهسردتفجلحموتیعضونییعتیاربیفارگونوسماجناهبدیکات-
یرادرابمود
نامیازعوننییعتیاربنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-

تفجیگدنبسچلامتحا محریوریحارج ٤

)یزیرنوخ،مکشدرد(رطخمئالعشزومآ-
قیقدصیخشت،نوخراشفقیقدیریگهزادنا:ناملکدهقباستروصرد-
یلپوییولقدنچصیخشت،الابنوخراشفوتبایددننامیاهنیمزیرامیب
سوینمآردیه
٣١-٣٣هتفهردیفارگونوسماجناربدیکأت:یهاررستفجهقباستروصرد-
یرادراب٣٤-٣٦هتفهردیرادرابمتختهجعاجرا،دییاتتروصردویرادراب
زهجمناتسرامیبرد

یرادرابردرارکتلامتحا
یلعف

سردوزندشادج
/تفج

یهاررستفج

٣

وناميازلومعمياهتبقارم-ت
تعاس٦اتنامياززاسپهلصافالب
)موزلتروصردلزنمويناميازتاليهستياهدحاورد(
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اتنامیاززاسپهلصافالبونامیازلومعمیاهتبقارمفیراعت
تعاس٦

نامیاززاسپلوالاس٦یاهتبقارم-٤ت
نامیازمراهچوموسهلحرمیاهتبقارم-٣ت
نامیازمودولواهلحرمیاهتبقارم-٢ت
نامیازهیلوایبایزرا-١ت

هحفص ناونع
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ناميازهيلوايبايزرا-١ت
دینکهجوت٧حیامنهارتاکنهب،دریگیمماجنالزنمردنامیازهکیتروصرد

لاحردایهعجارمزالبقجنشت-
جنشت
کوش،یرایشوهلالتخا-
یزیرنوخ-
لکشمسفنت-
تفجسابتحا-
محریگنوراو-
هناشیشوتسید-

ناميازهلحرمبسحرباریروفرطخمئالعادتبا
:دینکیبایزرا

١١ث،٤ث،٣ث،١ثقبطمادقا:درومبسحرب

هيلوايبايزرا

مادقا

هدنورپلیکشت
نامیازمرفقباطملاححرشنتفرگ

:دینکلاوئس
/شزیربآ،ینامیازیاهدردعورش
ینیبهکل،بآهسیکیگراپ

:دینکیریگهزادناولرتنک
،نینجبلقیادص،یتایحمئالع
محرتاضابقنا

:دینکهنیاعم
هیحانیرهاظتیعضو،مشچ،دلوپوئل
،نامیازتیعضو(لانیژاو،یلسانت
)نگل،بآهسیک

مادقاودردقاتاردیرتسب
٢تقبط

دراومهمهندوبیعیبط

قبطمادقا:درومبسحرب
١٣ث

،عیرسنامیاز:یلبقنامیازویرادرابقباوس
ومحریحارجاینیرازس،تخسنامیاز
زارتمکنزوابدازون،ینوتآ،ییازان،مکش

نینج،مرگ٤٠٠٠زاشیبایومرگ٢٥٠٠
دازونگرم،ییازهدرم،راجنهان

قبطمادقا:درومبسحرب
١٠ث

نینج،٤٠زاشیبیندبهدوتهیامن،ییولقدنچ
،کرحموینویفاداومفرصم،راجنهان
،یمحرلخاددشرریخات/سوینمآردیهوگیلا
اتطسوتمیمنآ،یموزورکام،نینجگرم
،لاس٣٥یالابو١٨ریزلوامکش،دیدش
،بت،رتالابومجنپنامیاز،یفنمشاهرا
،لاتینژسپره،تبثمHBsAg/تیتاپه
یلپ،نگلبسانتمانداعبا،ولوتاعیاض
سوینمآردیه

قبطمادقا:درومبسحرب
١٢ث

اهیرامیب

قبطمادقا:درومبسحرب
٩ثات٥ث،٢ث

،موینوکمعفد/نینجرجز،الابنوخراشف
هسیکیگراپ،سرریدنامیاز،سردوزنامیاز
یعیبطریغشیامن،فاندنبسپالورپ،بآ

تروصرد
زاکیرهدوجو

مئالع

مادقا

هبمودهلحرمناميازهلحرمنييعت

دعب

٤ثات٢ثقبطناميازهلحرمرهمادقا

مادقا

رد
روص

دوبنت
ع

مئال
خ

رط
رم

واهلح
ل

امياز
ن

اههناشنومئالعيدنبهورگ



62

نامیازمودولواهلحرمیاهتبقارم-٢ت
وهيلوامادقا

مادقايبايزرا

وردامهیلواندرکهدامآ-
نامیازقاتا
،یتایحمئالعلرتنک-
ساساربنامیازتفرشیپ
فارگوتراپ
هسیکتیعضویسررب-
محرتاضابقناوبآ
نینجبلقیادصلرتنک-
شورابنامیازدردهرادا-
شهاکییورادریغیاه
درد

مودهلحرمعورشاتتبقارمهمادا
نامیازقاتاهبلاقتناونامیاز

تفرشیپودراومهمهندوبیعیبط
نامیازبسانم

قبطمادقا:درومبسحرب
١٠ثات١ث

سفنت،جنشت،یرایشوهلالتخا/کوش
،فاندنبسپالورپ،یزیرنوخ،لکشم
بآهسیکیگراپ،بت،الابنوخراشف
تفرشیپمدع،تعاس١٢زاشیب
دنچ،موینوکمعفد/نینجرجز،نامیاز
یعیبطریغشیامن،ییولق

اههناشنومئالعيدنبهورگ

وهيلوامادقا
يبايزرا

مادقا

ویعضومیسحیبیورادقیرزت-
زاینتروصردیموتایزیپاماجنا
جورخیاربینامیازیاهرونامماجنا-
دازونرس
دازونلماکندرکجراخ-

تفرشیپودراومهمهندوبیعیبط
نامیازبسانم

قبطمادقا:درومبسحرب
١٠ثات١ث

سفنت،جنشت،یرایشوهلالتخا/کوش
،هناشیشوتسید،یزیرنوخ،بت،لکشم
،نامیازتفرشیپمدع،نینجرجز
یعیبطریغشیامن،ییولقدنچ

اههناشنومئالعيدنبهورگ

مادقاهيلوايبايزرا

امرگندرکمهارف-
تاحشرت(ییاوهیاههارندرککاپ-
)ینیبوناهد
ندبندرککشخ-
فاندنبندیربوپمالک-

دراومهمهندوبیعیبط

فاندنبعیرسندیربوپمالک-
١خقبطءایحا-

ندوبهتشغآ،سفنتنتشادنایدبسفنت
،بسانمانینالضعنوت،موینوکمهب
هتفه٣٧زارتمکیرادرابنس

اههناشنومئالعيدنبهورگ

(نامیازیاربیگدامآ-
)لیاسو،امام،ردام
نامیازقاتاردیرتسب-
تفرشیپلرتنک-
بلقیادصونامیاز
نینج
ابنامیازدردهرادا-
ییورادریغیاهشور
دردشهاک

ام
رد

یرادرابندوبمرت-
عیامندوبفافش-
کیتوینمآ
ندرکهیرگایسفنت-
ینالضعنوت-

ون
از

د
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نامیازمراهچوموسهلحرمیاهتبقارم-٣ت
وهيلوامادقا

يبايزرا

مادقا

تبقارمهمادا دراومهمهندوبیعیبط

،٣ثقبطمادقا:درومبسحرب
٢ح،١١ث

یگراپ،ینوتآ،تفجسابتحا(یزیرنوخ
محریگنوراو،)اه

اههناشنومئالعيدنبهورگ

مادقا

تبقارمهمادا دراومهمهندوبیعیبط

١خقبطءایحا نوت،سفنتنتشادنایدبسفنت
گنرایدوبکگنر،بسانمانینالضع
یگدیرپ

اههناشنومئالعيدنبهورگ

رد(نیسوتیسکاقیرزت-
)رگیدلقدوبنتروص
ندشادجدنوریسررب-
تفج
جورخیاهرونامماجنا-
تفج
واههدرپ،تفجیسررب-
فاندنب
محرندوبعمجزانانیمطا-

ام
رد

شکتسدضیوعت-
فاندنبپمالک-
تیوهبسچربقاصلا-
ندبواهمشچندرکزیمت-
هنیسیوردازونندادرارق-
ابتسوپسامتیاربردام
یهدریشعورشوتسوپ
دازونندبندناشوپ-
قاتاندوبمرگزانانیمطا-
،سفنتددجمیبایزرا-
ینالضعنوت،تسوپگنر

ون
از

د

وهيلوامادقا
يبايزرا

وهيلوامادقا
يبايزرا

مادقا

شربلحمایویگراپلحممیمرت-
زاینتروصرد
ردتحارتسایاربردامندرکهدامآ-
نامیاززاسپقاتا

دراومهمهندوبیعیبط

ات١ثقبطمادقا:درومبسحرب
،٣ث
٢ح،١١ث،١٠ث

،جنشت،یرایشوهلالتخا/کوش
،موتامه،بت،لکشمسفنت،یزیرنوخ
،الابنوخراشف،٤و٣هجردیگراپ
محریگراپ

اههناشنومئالعيدنبهورگ

مادقا

تبقارمهمادا دراومهمهندوبیعیبط

وسابلابدازونرسوندبندناشوپ
ردندراذگووتپردواندیچیپوهالک
هدننکمرگزاهدافتساایوردامشوغآ
یشبات

اهاپندوبدرس

١خقبطءایحا نوت،سفنتنتشادنایدبسفنت
گنرایدوبکگنر،بسانمانینالضع
یگدیرپ

اههناشنومئالعيدنبهورگ

یمومعلاحیسررب-
یتایحمئالعلرتنک-
ومحرتیعضویسررب-
نانیمطاویزیرنوخنازیم
محرندوبعمجزا
وینامیازلاناکیسررب-
یگراپعونونازیم

ام
رد

ندوبمرگزانانیمطا-
یامدندوببسانمودازون
قاتا
،سفنتددجمیبایزرا-
ینالضعنوت،تسوپگنر

ون
از

د

وهيلوامادقا
يبايزرا
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نامياززاسپلواتعاس٦یاهتبقارم-٤ت
مادقا

زیوجتوزایندرومیاهورادزیوجت-
٦حقبطییورادیاهلمکم
ونامیازمرفنیوانعقبطشزومآ-
٩حقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا
زاینتروصردماگرقیرزت-
ییاذغداومفرصمهبهیصوت-
یراصحنایهدریشهبردامقیوشت-
یدعبهعجارمناکمونامزنییعت-
تعاس٦زاسپصیخرت-

دراومهمهندوبیعیبط

ات١ثقبطمادقا:درومبسحرب
٢ح،١١ث،١٠ث،٣ث

سفنت،جنشت،یرایشوهلالتخا/کوش
،بت،یزیرنوخ،الابنوخراشف،لکشم
رارداسابتحا،موتامه

اههناشنومئالعيدنبهورگ

مادقا

لواتعاس٦رددازونندرکنمامح-
یاهنسکاوو١کنیماتیوقیرزت-
دازوندلوتودب
دازونیدعبتبقارمخیراتنییعت-
ردامهبدازونزاتبقارمشزومآ-
١دقبط
زاشیپکشزپطسوتدازونهنیاعم-
صیخرت

دراومهمهندوبیعیبط

هدشماجناتامادقاابهکیتروصرد-
هدننکمرگریزندادرارقوندناشوپ(
:تسادرسزونهدازونندب)یشبات
دازونیروفعاجرا
عاجرازاشیپتامادقا
امرگندرکمهارف-
یهارمهتروصردیهدریشهمادا-
ردام
نوخدنقندمآنییاپزایریگشیپ-
٢خقبط

دازونندوبدرس

١خقبطءایحا نوت،سفنتنتشادنایدبسفنت
گنرایدوبکگنر،بسانمانینالضع
یگدیرپ

٥خات٢خقبطمادقا:درومبسحرب
ریزهناخنیرخآو

،یعضومیاهتنوفع،رطخیاههناشن
ریغ،یراجنهانوینامیازتامدص
یاههزادناویرادرابنسندوبیعیبط
دازون

اههناشنومئالعيدنبهورگ

یمومعلاحیسررب-
یتایحمئالعلرتنک-
محرتیعضویسررب-
ویزیرنوخنازیمو
ندوبعمجزانانیمطا
محر
عفدتیعضویسررب-
راردا

ام
رد

یهدریشیرارقرب-
بسانمزانانیمطا-
قاتایامدندوب
هجرد،سفنت:یبایزرا-
،تسوپگنر،ترارح
هناشن،ینالضعنوت
تامدص،رطخیاه
،یراجنهانوینامیاز
،یعضومیاهتنوفع
ویرادرابنسیبایزرا-
دازونیاههزادنا

ون
از

د

يبايزراوهيلوامادقا

يبايزراوهيلوامادقا
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رد)نامیاززاسپلواتعاس٦(نامیاززاسپهلصافالبونامیازیاهتبقارمفیراعت
)ابفلافورحبیترتهب(ینامیازتالیهستدحاو

هیلوایبایزرا
لبهمزاکیتوینمآعیامیجیردتجورخ:شزیربآ
محرردنآزایاهکتایتفجلماکندنامیقاب:تفجسابتحا
.دینکمادقاءایحایامنهارقبط،دازونءایحاهبزاینتروصرد:ءایحا
ناکمونامزکردمدعای)...ورون،هبرض،نوگشين(هدراوتاكيرحتهبردامييوگخساپمدع:يرايشوهلالتخا
سفنت،يزيرنوخ،كوش،يرايشوهلالتخا،جنشت(یروفرطخمئالعدوجورظنزاارردامادتبا:یروفرطخمئالعیبایزرا
.دینکیسررب)هناشيشوتسيد،محريگنوراو،تفجسابتحا،لكشم
یمثعابودهدیمناشنکیژولویزیفویتخانش،یراتفرتارهاظتاباردوخهکتساینیلابیرامیب:یگتسباوایدایتعا
هناشنزاهناشنهسدوجولقادح،داومهبیگتسباوصیخشتیارب.دهدحیجرترگیدیاهراتفرهبارداومفرصمدرفدوش
:تسامزالریزیاه
؛تساهدامنآفرصممئالعهبیبایتسدیاربمزالیفرصمهدامرادقمیجیردتشیازفاهکلمحت-
؛فرصمرادقمشهاکایفرصممدعتروصردکرتمئالعشیادیپ-
؛هدامفرصمعطقایشهاکیاربقفومانیاهشالتومئادلیامت-
؛یحیرفتویلغش،یعامتجایاهتیلاعفندشلتخم-
؛نآضراوعزایهاگآمغریلعهدامفرصمموادت-
.ضراوعزایدوبهبایوفرصم،هیهتتهجدایزنامزفرص-
.دینکیسرربضابقنارهتردقوتدش،تاضابقنانیبهلصاف،ضابقنارهتدمرظنزاارمحرتاضابقنا:محرتاضابقنا
.دینکیرتسبمحرکیمتیرتاضابقناعونرهابارردام:هتکن
:دشابهتشادارریزطیارشزایکیلقادحهکتسایتاضابقنا،یمحرکیناتتتاضابقنازاروظنم
ودنیبهلصافاماتسایعیبطتاضابقنانامزتدمایودشکبلوطرتشیبایهقیقد٢)duration(ضابقناکینامزتدم-
.تسارتمکایهقیقدکی)interval(ضابقنا
.تسارتشیبایراب٥،هقیقد١٠یطتاضابقنادادعت-
.تساهلصافنودبوموادمیمحرتاضابقنا-
ابنیاربانب.تساملاسنامیازهیلوالحارمردبآهسیکًالومعم.لبهمزاکیتوینمآعیامیناهگانجورخ:بآهسیکیگراپ
،دتفاقافتاهلحرمرهردیگراپهچنانچ.دینکصخشمارنآتیعضو،بآهسیکتمالساییگراپدرومردردامخساپهبهجوت
:دینکمادقاریزحرشهببآهسیکتمالسزانانیمطاروظنمهب.دشابفافشوگنریبدیابکیتوینمآعیام

دنچ.دیراذگبليرتسامولوكپسا،هدادرارقيموتوتيلتيعضوردارردام،تسینینامیاززافردردامهکیتروصرد:لواشور
جورخرگا.تسالجسمبآهسيكيگراپ،دشهدهاشمموينوكمًانايحاايسكينرونودبایابعيامرگا.دینامبرظتنمهقیقد
.دوشهدهاشمعیامجورخاتدنزبروزیمکایدنکهفرسدیهاوخبردامزا،تسينحضاوعيام
.تساPHنییعتیاربتستنیزارتینزاهدافتساناكماتروصرد:مودشور
لبقديابردام(.دینکيسرربارهچراپتعاسكيزاسپوهدادرارقيورايتخارديتشادهبراونايزيمتهچراپكي:موسشور
)ديامنكشخًالماكاردوخودنكراردا،هچراپزاهدافتسازا
.دینکنلطعمبآهسيكيگراپديئأتياربارردام،دراددوجونامیازسردوزتاضابقنارگا-
:دینکلیمکتار»نامیازتبقارممرف«لاححرشتمسق،هدنورپلیکشتیارب:لاححرشنتفرگوهدنورپلیکشت
،یویلک،لس،عرص،الابنوخراشف،تباید(یاهنیمزیاهیرامیبزامعااهیرامیبهبیلعفالتباایهقباس:یکشزپهچخیرات-
ریغیندبهدوتهیامن،یتلکسایراجنهان،یلسانتهیحانتاعیاض،تیتاپه،زدیا/HIVتنوفع،)...ویدیئوریترپیه،یبلق،مسآ
سیلفیس،یعیبط
نامیازتیعضو،یلعفیرادرابتیعضو،یلبقنامیازویرادرابقباوس:یرادرابهچخیرات-
رطخرپیاهراتفر،کرحموینویفاداومفرصم،رتالابومجنپیرادراب،لاس٣٥یالابو١٨ریزنس:یعامتجاهچخیرات-
ندبزایتمسقایمامتکینولکوکینوتتاضابقنا:جنشت
:دینکصخشماریوینامیازهلحرمردامتیعضویسررباب:نامیازهلحرمنییعت

لماکنویساتالیداتنامیازیعقاویاهدردعورشزا:لواهلحرم
دازونلماکجورخاتلماکنویساتالیدزا:مودهلحرم
تفجلماکجورخاتدازونلماکجورخزا:موسهلحرم
نامیاززاسپتعاسکیاتتفجلماکجورخزا:مراهچهلحرم

.دشکبسفنیتحارهبدناوتیمنیلیلدرههبردام:لکشمسفنت
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لبهمزاهریتاینشورنوخرادقمرهجورخ:یزیرنوخ
Bloody)ینوخشیامنزاشیبیزیرنوخدوجوتروصرد:هتکن Show)،یلبهمهنیاعمزا،یهاررستفجلامتحالیلدهب
.دینکیراددوخ
:زادنترابعیعقاوتاضابقناتاصخشم.درادتیمهاهلحرمنیاردبذاکزایعقاویاهدردصیخشت:نامیازیاهدرد
؛دوشیمهاتوکجیردتبلصاوفودتفایمقافتامظنملصاوفرد-
؛دباییمشیازفاجیردتبتاضابقناتدش-
؛درادمکشوتشپهیحانردیتحارانساسحاردام-
؛دوشیمعستممحرهناهد-
.دوشیمنفقوتم،نکسمزیوجتاب-
.تسادارگیتناسهجرد٢٨ات٢٥نامیازقاتابسانمیامد:نامیازقاتایامد
دازونرسجورخزاهیناث٦٠تشذگزاسپاههناشجورخمدع:هناشیشوتسید
،هدشنتظفاحمورطخرپیسنجراتفر،یقیرزتدایتعا،نادنزهقباسدننامییاهراتفردوجوایهقباس:رطخرپیاهراتفر
رسمهوردامردنوخررکمقیرزتهقباس
هدنزایهدرمتروصهبیرادراب٢٢هتفهعورشزاسپدازوندلوت:نامیاز
زور٦وهتفه٤١زاسپينعيهدنزایهدرمتروصهبیرادرابلماکهتفه٤٢زاسپدازوندلوت:سرریدنامیاز
زور٦وهتفه٣٦زالبقينعيهدنزایهدرمتروصهبیرادرابلماکهتفه٣٧زالبقدازوندلوت:سردوزنامیاز
هدشماجنااههناشتخسجورخابایو)مویکاوایسپسروف(رازباهلیسوبایوهدوبینالوطهکینامیاز:تخسنامیاز
.دشاب
١ردرتمیتناس٥ایودشابهدشماجنارتمکایتعاس٣ینامزهلصافرد،نامیازیاهدردعورشابهکینامیاز:عیرسنامیاز
.دبایشیازفانویساتالیدراپیلونردتعاسکیردرتمیتناس١٠وراپیتلومردتعاس
فیعضودنتضبنلماشیلصامئالع(.دوشيمصخشميعيبطريغيتايحمئالعابهكندبنوخشدرگرديلالتخا:كوش
درسقرع،یگدیرپگنرابتسانکممهکدشابیمهویجرتمیلیم٩٠زارتمککیلوتسیسنوخراشفورتشیبایهقیقدردراب١١٠
).دشابهارمهیجیگویرارقیبورتشیبایهقیقدردراب٣٠دنتسفنت،تسوپیدرسو
دادعت.دیرامشبارنآدادعتوهدادشوگنينجبلقيادصهبلماكهقيقدكيتدمهبضابقنانایاپرد:نینجبلقیادص
.تساهقيقدردراب١٦٠ات١١٠بلقنابرضيعيبط
.دینکيريگهزادناارردامیتایحمئالع:یتایحمئالع

هزادنا)پچايتسار(تباثتسدكيزاو)هديباوخايهتسشن(تباثتيعضوكيردارنوخراشفيرادرابلوطرد
الابنوخراشفيتروصرد.دوشیریگهزادناتسارتسدزاوهتسشنتیعضوردنوخراشفاحیجرت.دينكيريگ
.دشابرتالابوهويجرتميليم٩٠/١٤٠،هقیقد٥هلصافهبنوخراشفیریگهزادنارابودنیگنایمهکدوشيمقالطا

ايدارگيتناسهجرد٣٨نازيمهبندبيامد.دينكيريگهزادناهقیقدکیتدمهبناهدهارزاارندبترارحهجرد
.تسا»بت«رتالاب

تساهقيقدردراب١٠٠ات٦٠،ضبنيعيبطدادعت.دينكيريگهزادنالماكهقيقدكيتدمهبارضبندادعت.
تساهقيقدردراب٢٠ات١٦،سفنتيعيبطدادعت.دينكيريگهزادنالماكهقيقدكيتدمهبارسفنتدادعت.

لبهمزاینوخهکلجورخ:ینیبهکل
هکلهقباستروصرد،تسالکشمینیبهکلزا)ینوخشیامن(نوخهبهتشغآهدنبسچویطاخمتاحشرتکیکفتنوچ:هتکن
یلبهمهنیاعمزا،دشابیهاررستفجهدنهدناشنهکیفارگونوسهجیتننتشادویرادرابرخآیاههتفهردردامینیب
.دینکیراددوخ
:دیهدماجناريزحرشهباردلوپوئلياهروناموديناباوخبتفستختكييورربارردام:دلوپوئلیاهرونام
ابارمحرهلقتمیالمابودشابردامتروصفرطهبامشهاگنهكياهنوگهبدیتسيابتخترانكرد،رونامنیارد:لوارونام
ودرگوتفستروصهبرسودرادیکچوکءازجاهکگرزبمسجکیتروصهبنینجهت.دینکسملتسدودرهناتشگناکون
.دوشیمسملتکرحلباق
ودرداردوختسدرهفکودیتسيابوارانكرد،دشابردامتروصفرطهبامشهاگنهكيروطهبلوارونامقباطم:مودرونام
،مکشفرطکیرد.دینکدراوراشفرگیدتسدابسپسوتسدکیابادتبامکحمیلوتمیالمابودیهدرارقرداممکشفرط
تسدهکدوشیمسملیئاهیگتسجرب،مکشرگیدتمسقردوتسانینجتشپهکدوشیمسملیمواقموتخسنامتخاس
.تسانینجندبیولجواپو
راهچوتسشتشگناوهداتسياتخترانكرددشابردامتروصفرطهبامشهاگنهکیروطهبزینرونامنیارد:موسرونام
رارقنگللخادردنینجرسهچنانچ.دیهدرارقسیبوپزیفمسیالابردتسردرداممکشیناتحتتمسقرداررگیدتشگنا
.دوشیمسمل،تسانینجرسنامههکتکرحلباقمسجکی،دشابهتفرگن
لواتشگناهسکونابسپس.دشابردامياهاپفرطهبامشهاگنهکدیریگبرارقیروط،رونامنیاماجنایارب:مراهچرونام
ناتشگنا،دشابهتشادرارقنیئاپردنینجرسهچنانچ.دینکدراونگلیناقوفتمسقروحمتهجردیقیمعراشف،تسدره
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رونامنيااب.دوشیمنگلدراوٌالماکرگیدتسدهکیلاحرد،دنکیمدروخربدرگمسجکیهبرگیدتسدزارتدوزتسدکی
.ددرگيمصخشمنگللخادهبرسدورونازيم
ودشکیمنسفنردامزاندشادجزادعبهکیاهنوگهبنامیازنامزاتیرادراب٢٢هتفهعورشزادعبنینجگرم:ییازهدرم
.دهدیمنناشناریداراتاکرحایوبلقنابرضدننامتایحدوجوربینبمیتمالعچیهای
.تسادلوتزاسپ٢٨زوریاهتنااتیرادراب٢٢هتفهعورشزالاتانیرپهرود:هتکن
زور٢٨اتدلوتنامززا)تساهتشادتایحتمالعمحرزاجورخزاسپهکیدازون(هدشدلوتمهدنزدازونگرم:دازونگرم
.دلوتزاسپلماک
.دينكيسرربارهمحتلمگنر:مشچهنیاعم

.تسا»ديدشيگديرپگنر«تسدفكايواهنخانرتسب،نابزندوبگنرمكهارمههبمشچهمحتلمطاخمندوبگنرمك:هتکن

.دینزبنیمختارنینجنزووشیامنورارق،دلوپوئلیاهرونامماجنااب:)دلوپوئل(مکشهنیاعم

ونینجرسلوزنونشیزوپ،شیامن،)نامسافاونویساتالید(محرهناهدتیعضونییعتروظنمهبارردام:لانیژاوهنیاعم
.دیئامنهجوتزینیعیبطنامیازماجناطیارشرظنزانگلتیعضوهبهنیاعمنیحودینکلانیژاوهنیاعمبآهسیکتیعضو
:دیهدماجنانگلهنیاعمريزحرشهب،لانیژاوناميازماجنایاربردامطيارشنيمختروظنمهب:نگلهنیاعم
هیحانتیعضووسيزويلوكسا،ندوبجلف،مسيتيشاردننامسوسحمياهلكشرييغترظنزانگليرهاظتيعضويسررب)١
تاعیاضریاسایوسپرهرظنزایلسانت
:لانيژاوهنياعم)٢
)دشابنراقتموفاص(نگليبناجياههراويد-
)دنشابنهتسجرب(لايكسياياهراخ-
)دشابنهپودرگ،هجرد١٠٠ات٩٠هيوازاب(سيبوپسوق-
)دشابهتشادنبيشبقعايولجتمسهب(موركاسيانحنا-
هچلابندناوختساكرحت-
مويكسيايگتسجربودنيبرطقیبیرقتيريگهزادنا-
…،اههدوتويگنت،اهيراجنهاندوبن-
یرادرابزایریگشیپیاهشورزاهدافتسانودبیکیدزنلاسکیزاسپیرادرابعوقومدع:ییازان
هناهدزایلخادطاخمهکیاهنوگهب)تفججورخزادعبایلبق(دازوندلوتزاسپنژاوزامحرندمآنوریب:محریگنوراو
.دشابهدهاشملباقوهدشجراخمحر
.دینکیسررباههدوتویسیراویاهگر،سپرهتاعیاضدوجورظنزاارولووهنیرپ:یلسانتهیحانیرهاظتیعضو

:)لماکنویساتالیداتنامیازیعقاویاهدردعورشزا(نامیازلواهلحرم
:دیهدماجناارریزتامادقاردامیارب:ردامهيلواندركهدامآ
هبهيصوت،تاعیامفرصم،دماجيياذغداومفرصمزاتعنامم،سابلضيوعت،)زاینتروصرد(هنيرپياهومندرکهاتوک
زاردامندركهدامآوتحارتيعضوردنتفرگرارقتهجردامهبهيصوت،)هناثمهيلخت(تعاس٢رهندركراردایاربردام
)زاینتروصرد(مرسندركلصووهنیراپهگرنتفرگ،ناميازياربيناورويحوررظن
:دیهدماجناارریزتامادقا:ناميازقاتاندركهدامآ
زايندروملياسوندادرارقسرتسدرد،)دارگيتناسهجرد٢٥-٢٨(نامياززاسپوناميازودردقاتاترارحهجردمیظنت
...ونشکاس،نژیسکالوسپک،دازونءايحاتس،نامياز
دردشهاکییورادریغیاهشورزادرومدنچایکیزاهدافتسا:دردشهاکییورادریغیاهشورابنامیازدردهرادا
امرگ،ینامردبآ،ژاساملماشاهشورنیا.دشابیمردامیاربهدیدشزومآهارمهکمکابنامیازمودولوالحارمرد
.تساتیعضورییغتوتبثممسجتویزاسریوصت،یمارآنت،یسفنتیاهکینکت،ینامردهحیار،ینامردامرس،ینامرد
يرطقهكتسايتقواهراپيلونردرداملاقتنانامز.دینکیسرربلاقتنایاربارردامطیارش:ناميازقاتاهبرداملاقتنا
هکتسايتقو،اهراپيتلومردنامزنیا.دوشرادیدپرتمیتناس٣-٤دودحردضابقنارهرد)نینجرس(شيامنوضعزا
.دسربرتميتناس٧-٩نازیمهبسكيورسنويساتاليد
.دینکیسرربضابقنارهتردقوتدش،تاضابقنانیبهلصاف،ضابقنارهتدمرظنزاارمحرتاضابقنا:محرتاضابقنا
.دینکلرتنکارمحرتاضابقنا،هقیقد٣٠ات١٥رهلاعفزافردوهقیقد٦٠ات٣٠رههتفهنزافرد:١هتکن
.دیریگبرظنردتعاس٨ارهتفهنزافتدم:٢هتکن
ارنینجرسلوزنو)نامسافاونویساتالید(محرهناهدندشمرنوزابنازیم،لانیژاوهنیاعمماجنااب:نامیازتفرشیپ
.دینکیسررب
.دینکهدافتسافارگوتراپزالاعفزافعورشنامززانامیازتفرشیپنازیمنییعتیارب:١هتکن
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.دتفاقافتارتریدنینجرسلوزن،لاعفزافردتسانکممازدنچنانزرد:٢هتکن
.دینکلرتنکهقيقد١٥رهرطخرپردامردوهقیقد٣٠رهردامیعیبطتیعضوردارنینجبلقیادص:نینجبلقیادص
هزادناتعاس٤رهارترارحهجردوتعاس١رهارردامسفنتوضبنونوخراشف،لاعفوهتفهنزافرد:یتایحمئالع
.دینکيريگ
)رتمیتناس١٠(محرهناهدلماکندشزاباترتمیتناس٤ات٣نازیمهب)نویساتالید(محرهناهدندشزابزا:لاعفزاف
رتمیتناس٤ات٣نازیمهب)نویساتالید(محرهناهدندشزاباتنامیازیعقاویاهدردعورشزا:هتفهنزاف
ردیگراپهچنانچ.دینکصخشمارنآتیعضو،ردامشریذپنامزردبآهسیکیگراپمدعتروصرد:بآهسیکتیعضو
.دشابفافشوگنریبدیابکیتوینمآعیام،دتفاقافتاهلحرمره
.دینکهجوتیگراپنامزتدمهب،تساهدشیرتسببآهسیکیگراپابردامهکیتروصرد:هتکن
:)دازونلماکجورخاتلماکنویساتالیدزا(نامیازمودهلحرم

:)نامیازلیاسو،ناميازلماع،ردام(ناميازياربيگدامآ
هديباوخ،هداتسيا،يلدنصيورنتسشنايهمتابمچدننامuprightياهتيعضوهبارردام(بسانمتيعضوردندادرارق:ردام
،ولووهنيرپيوشتسش،ناميازلوطرديراكمهتهجشزومآويناوريزاسهدامآ،)دينكقيوشتهتسشنهمينايولهپهب
گرندوبزابزانانيمطا،ليرتساياهناشابردامندناشوپ
ار)همکچ،کنیع،شكتسد،دنبشیپ،كسام،ناگ(زایندرومیاهسابل.دیئوشباراهتسدهقیقد٣تدمهب:ناميازلماع
.دیشوپب
تاپيلاگ،ناشددع٤،ددع٢تاتسومهسنپ،ددع١يموتايزيپايچيق،فاصيچيقددع١(ناميازتس:ناميازلياسو
،)ددعود(فاندنبپمالك،دینکزابار)دازونندناشوپوندرککشخياربمرنوزيمتهلوحهساتود،ناگ،هبنپوزاگ،ددعكي
.دیوشنئمطمنآیرارقربزا،مرسنتشادتروصرد.دیهدرارقسرتسدرداريسحيبيورادوهدننكينوفعدضداوم
:دینکلرتنکريزحرشهباردازونءايحالیاسو
F١٢ایF١٠،F٨،F٦ایF٥هرامشیاهرتتاکابنشكاسهاگتسد،راوپ-١
يشباتهدننكمرگ-٢
.)دشابرتمیتناس٥٠*٥٠هزادنااب،مرن،بآذفاندیاباههلوح(دشابهدشمرگلبقزاهكهلوحددعهس-٣
گبوکسام،رتمونامونژيسكاهاگتسد-٤
رتميليم٤و٥/٢،٣،٥/٣هرامشيانلخادياههلولورفصوکیهرامش)فاصياههغيتاب(پوكسوگنرال-٥
F٨هرامشهیذغتهلول،یوریا-٦
بسچراون،فلتخمياهنزوسرسوگنرس-٧
)نیلاسلامرن،رتیلیلیمردمرگیلیم٤/٠دیارلکوردیهناسکولان،%٢/٤میدستانبرکیب،١٠٠٠٠/١نیرفنیپا(اهوراد-٨
هبهدروآراشفهنیرپهیحانهبنینجرسزایرطقهکتسایتقو،بسانمنامزیموتایزیپاهبزاینتروصرد:یموتایزیپا
.دوشیمدیفسنآگنروکزانهنیرپتسوپهکیروط
ردرگمتسیننشکاسایراوپزاهدافتساهبزاین.دینکزیمتزاگاباردازونینیبوناهدتاحشرت:ییاوهیاههارندرککاپ
.دوشدازونسفنتعنامتاحشرتهکیدراوم
.دینکیسرربارنینجرسلوزنتیعضو،لانیژاوهنیاعمماجنااب:نامیازتفرشیپ
٢٠راپيتلومردار)نینجبلقنابرضوردامیتایحمئالعندوبیعیبطتروصرد(ناميازمودهلحرمراظتنانامز:هتکن
.دیریگبرظنردهقيقد٥٠راپيلونردوهقيقد
یموتایزیپاماجناعضومرد%١نیئاکودیلیسیس١٠،یموتایزیپاماجنازاشیپ:یعضومیسحیبیورادقیرزت
.دییامنقیرزتلارتلویدم
.دینکیبایزراهلاننودبوبوخسفنترظنزااردازون،ندرککشخلاحرد:دازونسفنت
.دینکجراخاردازون،رونامماجنااب:دازونلماکندرکجراخ
ارندبورس،هدشمرگلبقزاهلوحاب،دیهدرارق)تسوپهبتسوپسامت(ردامشوغآرداردازون:دازونندبندرککشخ
.دیناشوپبمرگوکشخیاههلوحاباردازونندبودینکضیوعتارسیخیاههلوح.دینککشخ
.دینکلرتنکهقيقد٥رهرطخرپردامردوهقیقد١٥رهردامیعیبطتیعضوردارنینجبلقیادص:نینجبلقیادص
.دیهدرارقیشباتهدننکمرگریزایوهدشمرگشیپزاهلوحرداردازون:امرگندرکمهارف
.دینکعطقوپمالکارفاندنب،دازونلماکجورخزاسپهیناث٣٠–١٢٠:فاندنبندیربوپمالک
.دیئامنجراخاردازونرس،هنیرپلرتنکروناموینامیازیاهرونامماجنااب:دازونرسجورخیاربنامیازیاهرونام
:)تفجلماکجورخاتدازونلماکجورخزا(نامیازموسهلحرم

ردراب٦٠دنتسفنت،هنیسهسفقیگدیشکوت،ندرکهلان(سفنتتالکشمرظنزااردازون:دازونندوبمرگوسفنتیبایزرا
ودوخهبدوخ،ندرکهلاننودبیعیبطسفنت.دینکلرتنک)ندوبدرسایمرگرظنزااهاپسمل(ندوبمرگو)رتشیبایهقیقد
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.دسریمزینهقیقدردراب٥٩هبسفنتدادعت،دنکهیرگدازونهکیتروصرد.تساهقیقدردراب٤٠ات٣٠دادعتهبتحار
.تسادارگیتناسهجرد٢٨ات٢٥نامیازقاتابسانمیامد:قاتایامدندوببسانمزانانیمطا
.دینکیسرربندوبلماکرظنزااراههدرپوتفجفلتخمیاهتمسق،جورخزاسپ:فاندنبواههدرپوتفجیسررب
.دینکیسرربینوخگر٣دوجورظنزاارفاندنبعطقم
.دیناشوپبهالکاباروارسوسابلاباردازونندب:ندبندناشوپ
دحاو٢٠،تفججورخعيرستيارب،رگیدلقدوبنزانانیمطاتروصرد،دازوندلوتزاسپهقیقدکی:نيسوتيسكاقيرزت
.دینکقيرزتينالضعدحاو١٠ايمرسرتيل١لخادنيسوتيسكا
ایمرلوهلوحاب،تسایموینوکمایینوخدازونرگا.دیرادنربارسکینروودینکنمامحاردازون:ندبواهمشچندرکزیمت
یمشچدامپزا)ییایدیمالک(یکوکونگتنوفعهبردامیالتباتروصرد.دینکزیمتاراهمشچ.دینککشخوزیمتاروا،مرگ
.دینکهدافتسا%١هرقنتارتینیمشچهرطقاینیلکیسارتت
،دنقبآ(ییاذغهدامچیهردامریشزجب.دیهدرارقردامهنیسیورهبیهدریشنیلواعورشیارباردازون:یهدریشعورش
.دیهدندازونهب)بآ
تشنرظنزاارفاندنب:هتکن.دینکسپیلکلیرتساروطهبمکشحطسزارتمیتناس٤ات٣لوطهبارفاندنب:فاندنبسپیلک
.دینکیراددوخزینندرکژادنابزاودیهدنرارقنآیوریاهدامچیه.دینکیسرربنوخ
،فاندنبلوطندشدنلب،محرهلقندشضبقنموتفس(تفجندشادجمئالعنتفرگرظنرداب:تفججورخیاهرونام
.دینککمکاههدرپوتفججورخهبطوبرمیاهرونامماجناو)نوخیناهگانجورخ
.تساهقيقد٣٠تفججورخياربمزالنامزتلهم:١هتکن
دنبهدشلرتنکومیالمششک،تفجندشادجزانانیمطازاسپ.تسینزیاجفاندنبششک،تفجندشادجزالبق:٢هتکن
.دنکیمکمکتفججورخهبنییاپتمسهبفان

:)نآزاسپتعاسکیاتتفجلماکجورخزا(نامیازمراهچهلحرم
رد(یگراپایشربلحممیمرتونامیازموسهلحرمنایاپزاسپ:نامياززاسپقاتاهبلاقتناياربردامندركهدامآ
ندادرارق،سابلضیوعت،يزيرنوخنازيملرتنكومحرژاسام،يمومعلاحيسررب،هنيرپيوشتسشنمض)دوجوتروص
.دینکلقتنمنامیاززاسپقاتاهبارردام،واشوغآرددازونندراذگوبسانمتيعضوردردام

ردراب٦٠دنتسفنت،هنیسهسفقیگدیشکوت،ندرکهلان(سفنتتالکشمرظنزااردازون:دازونندوبمرگوسفنتیبایزرا
ودوخهبدوخ،ندرکهلاننودبیعیبطسفنت.دینکلرتنک)ندوبدرسایمرگرظنزااهاپسمل(ندوبمرگو)رتشیبایهقیقد
.دسریمزینهقیقدردراب٥٩هبسفنتدادعت،دنکهیرگدازونهکیتروصرد.تساهقیقدردراب٤٠ات٣٠دادعتهبتحار
.دینکیسررباهیگراپدوجورظنزااریراردا-یلسانتهاگتسد:نامیازلاناکیسررب
یپاتعسواییگراپنازیمنییعت،یگراپدوجورظنزادیابنژاویاههراویدویفلخ،یمادقهیحان،تفجنامیاززاسپ
.دوشیسرربیموتایز
:دشابیمریزحرشهبیگراپهجردنییعت
نژاوطاخموهنیرپتسوپ،تشروفیگراپ:١هجردیگراپ
هنیرپهلضعونژاوطاخم،هنیرپتسوپ،تشروفیگراپ:٢هجردیگراپ
یدعقمرتکنفساوهنیرپهلضع،نژاوطاخم،هنیرپتسوپ،تشروفیگراپ:٣هجردیگراپ
موتکرطاخمهارمههبیدعقمرتکنفسا،هنیرپهلضع،نژاوطاخم،هنیرپتسوپ،تشروفیگراپ:٤هجردیگراپ
.دشابموتامهدوجوتلعهبتسانکممدلوتزاسپلواتعاس٢٤ردهنیرپدایزدرد:هتکن
:موتامهصیخشتیاهرایعم

میمرتلحمایهنیرپسملماگنهدایزدردساسحا-
میمرتلحمایهنیرپهنیرقریغمدا-
میمرتلحمایهنیرپتسوپیمکسیا-
میمرتلحمایهنیرپتسوپیتفسشیازفا-
موتکرهبراشفساسحا-
دردلحمیدوبک-

لواتعاسکیاتهقیقد١٥رهیزیرنوخنازیموندوبعمجرظنزاارمحر:یزیرنوخنازیمومحرتیعضویسررب
زایزیرنوخنازیمودریگیمرارقفانریزوهدشعمجوتفسمحر،تفجلماکجورخزاسپیعیبطروطهب.دینکیسررب
یپاشربلحمردگرکیرسایودراددوجویگراپایودشابلشمحرهکیتلاحردرگم(.دباییمشهاکجیردتبنآ
)دشابزابیگراپاییموتایز
.تسایعیبطرتیلیلیم٥٠٠نازیمهبیزیرنوخ،لانیژاونامیازرد:١هتکن
جورخهکیتروصرد.دباییمشهاکجیردتبوتسایگدعاقدحردنامیاززاسپهیلواتعاس٢ردیزیرنوخنازیم:٢هتکن
یتشادهبراونکیرتمکایهقیقد١٠تدمردایوهدشعمجردامنسابریز،محرژاسامزاسپیتحهکتسایدحردنوخ
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.تسارطختمالع،دوشنوخهبهتشغآ
رظنزاصیخرتزالبقرخآتعاسولواتعاسنایاپردار)ماجناتروصرد(یموتایزیپالحموهنیرپتیعضو:٣هتکن
.دینکیسرربموتامهدوجو
.دینکمیمرتارنآ،٢و١هجردیاهیگراپعوقوایویموتایزیپاماجناتروصرد:اهیگراپوشربلحممیمرت
،ناش٤،ددعكيهنادنديبوهنادندابتسنپ،ددعكيريگنزوس،ددعكيهداسيچيق(يموتايزيپاويگراپميمرتتس
)ليرتساشكتسد،ناگ
کیرد.دینکیسرربکوشمئالعدوبنویرایشوهحطسرظنزاارردامتیعضو:ردامیمومعلاحویتایحمئالعلرتنک
ترارحهجرد.دینکیریگهزادنارابکیهقیقد١٥رهارردامسفنتدادعتوضبندادعت،نوخراشف،نامیاززاسپلواتعاس
.دینکیریگهزادنالواهقیقد١٥ردارردامندب

:)صیخرتنامزاتمراهچهلحرمزا(نامیاززاسپلواتعاس٦
ومکشدرد،هیخبلحمحشرتودرد،زرلوبت،دیدشیزیرنوخ(دازونوردامرطخمئالعدرومردردامهب:هيصوتوشزومآ
،تبراقمبسانمنامز،هیخبلحمتشادهب،مامحتسا(یدرفتشادهب،نآتالکشمویهدریشحیحصلوصا،)اهولهپ
رسمهیفطاعتیامحوهودناویقلختارییغت(ناورتشادهبو)یناخدداومولکلافرصممدع،شزرووتیلاعف،تحارتسا
.دیهدشزومآنامیاززاسپیاهتبقارمتفایردیاربعقومهبهعجارمویدعبیرادراببسانمنامز،)
ردراب٦٠دنتسفنت،هنیسهسفقیگدیشکوت،ندرکهلان(سفنتتالکشمرظنزااردازون:دازونندوبمرگوسفنتیبایزرا
ودوخهبدوخ،ندرکهلاننودبیعیبطسفنت.دینکلرتنک)ندوبدرسایمرگرظنزااهاپسمل(ندوبمرگو)رتشیبایهقیقد
.دسریمزینهقیقدردراب٥٩هبسفنتدادعت،دنکهیرگدازونهکیتروصرد.تساهقیقدردراب٤٠ات٣٠دادعتهبتحار
.دیوشنئمطمردامرارداعفدزا،صیخرتزالبق:رارداعفدتیعضویسررب
رداریزیرنوخنازیم.دینکیسرربیزیرنوخنازیموندوبعمجرظنزاارمحر:یزیرنوخنازیمومحرتیعضویسررب
.دینکیسرربتعاسکیره،صیخرتنامزاتموستعاسزا.دینکلرتنکهقیقد٣٠رهمودتعاس
جورخهکیتروصرد.دباییمشهاکجیردتهبوتسایگدعاقدحردنامیاززاسپلواتعاس٢ردیزیرنوخنازیم:١هتکن
نوخابیتشادهبراونکیهقیقد١٠تدمردایوهدشعمجردامنسابریز،محرژاسامزاسپیتحهکتسایدحردنوخ
.تسارطختمالع،دوشسیخ
رظنزاصیخرتزالبقرخآتعاسولواتعاسنایاپردار)ماجناتروصرد(یموتایزیپالحموهنیرپتیعضو:٢هتکن
.دینکیسرربموتامهدوجو
تهجدیساکیمانفملوسپکاینفونیماتساصرقددع١٠ردامیارب:ییورادیاهلمکموزایندرومیاهورادزیوجت
.دینکزیوجتامنهارقبطارییورادیاهلمکمودردماگنهفرصم
.دینکصخرماردازونوردامتعاس٦زاسپ،دازونوردامیعیبطتیعضونتفرگرظنرداب:صیخرت
نییعتزاسپتبثمشاهرارسمهابیفنمشاهراردامردارماگرلوپمآ،صیخرتزالبقوناکماتروصرد:ماگرقیرزت
تعاس٧٢یطارقیرزتنیاتسارتهبودینکقیرزتینالضعتروصهب،)دشابتبثمدازوننوخهورگرگا(دازونینوخهورگ
.دیهدماجنانامیاززاسپلوا
٠،دازونهيذغتنيلوازاسپونامياززاسپلواتعاس٢رد:دلوتودبیاهنسکاوو١کنیماتیوقیرزت مرگيليم٥.
نسکاو.دينكقيرزتينالضعتروصهب،رتشیبایمرگ١٥٠٠دازونردمرگیلیم١ومرگ١٥٠٠زارتمکدازونرد١كنيماتيو
.دینکقیرزتدازونهبنویسانیسکاویروشکلمعلاروتسدقبطارتیتاپهولافطاجلف،ژثبلماشدازوندلوتودبیاه
دیکاتونییعتارنامیاززاسپلوارابتبقارمتفایردیاربردامهعجارملحموخیرات:یدعبهعجارمناکمونامزنییعت
.دینک
.دینکدیکاتونییعتاردازونیاهتبقارمتفایردیاربردامهعجارملحموخیرات:دازونیدعبتبقارمناکمونامزنییعت
.دینکیسرربکوشمئالعدوبنویرایشوهحطسرظنزاارردامتیعضو:ردامیمومعلاحویتایحمئالعلرتنک
کیتعاسکیرهصیخرتنامزاتموستعاسزاو،هقیقد٣٠رهمودتعاسردارردامسفنتدادعتوضبندادعت،نوخراشف
.دینکیریگهزادناصیخرتزالبقرخآتعاسردارردامندبترارحهجرد.دینکیریگهزادناراب
ییاذغداوموتاعیامدناوتیم،درادنیلکشمنامیاززاسپلواتعاسکییطردامهکیتروصرد:ییاذغداومفرصم
.دنکفرصمیذغمویوقمدماجهمین
کدوکهتفایماغدایاهتبقارمتراچتلکوب«ساسارباردازوندیابکشزپ،صیخرتزالبق:کشزپطسوتدازونهنیاعم
.دنکیبایزرا»ملاس
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زاسپهلصافالبوناميازهژيویاهتبقارم-ث
نامياز
)نامياززاسپلواتعاس٦(

یلبقنامیازقباوس-١٣ث
اهیرامیب-١٢ث
نامیاززاسپهلصافالبرطخدراومریاس-١١ث
یرادرابنیحرطخدراومریاس-١٠ث
یعیبطریغشیامن-٩ث
فاندنبسپالورپ-٨ث
بآهسیکیگراپ-٧ث
سرریدنامیاز/سردوزنامیاز-٦ث
موینوکمعفد/نینجرجز-٥ث
نامیازتفرشیپمدع-٤ث
یزیرنوخ-٣ث
الابنوخراشف-٢ث
یروفرطخمئالع-١ث

هحفص ناونع
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يروفرطخمئالع-١ث

تیرتمویرادرابتالوصحمیراکتسد،تینوینمآویروک،تیرفنولیپ:دنکیمینوفعکوشراچدارردامهکیللعنیرتعیاش:هتکن

یسپمالکا
)هدرکجنشتًالبقایجنشتلاحرد(

٣حقبطیسپمالکانامرد-
١حقبطردامیهارمهومازعا-

مادقا

یرایشوهلالتخا،کوش
وتنوفع،یزیرنوخدراومرد:هتکن
ایکیژارومهکوشلامتحاهبامورت

.دوشهجوتینوفع

کمکتساوخرد-
ییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
ندبحطسزارتالاباهاپندادرارقورامیبنتشادهگنمرگ-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
٢٠ات١٥تدمردرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرودندرکزاب-
هقیقد
نایاپاترگیدمرسرتیلکیقیرزت:عاجراردریخأتتروصرد(
قیرزت:کوشمئالعندشنفرطربتروصردوتعاسکی
)رگنیرمرسرتیلکیددجم
نآنتشادهگنتباثوهناثمیراذگدنوس-
هقیقد١٥رهیتایحمئالعلرتنک-
ونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت:ینوفعکوشدراومرد-
نیسیاماتنجمرگیلیم٨٠ینالضع
١حقبطردامیهارمهومازعا-
:نوخراشفندوبالابابهارمهیرایشوهلالتخاتروصرد-
٢ثقبطمادقا

مادقا

لکشمسفنت

کمکتساوخرد-
ییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقدردهرطق٣٢رثکادحرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
:هیرداحمدا،مسآهلمح،هیریلوبمآصیخشتتروصرد-
یرادرابریغنامزدننامنامرد

١حقبطردامیهارمهومازعا-

مادقا
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الابنوخراشف-٢ث

نیاربانب،دنتسهموینوکمعفدردریخأتویتیسینوتوپیهضرعمرد،دناهدرکتفایردمویزینمتافلوس،نامیازنامزردهکیناردامدازون*
.تسایمازلادازونوردامعاجراگربردرداممویزینمتافلوستفایردتبث

:دینکلاوئس
،دیدیرات،دردرس
،یروگیلا
رتساگیپادرد

:دینکنییعت
نوخراشف

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

٣حقبطیسپمالکاهرپنامرد-
١حقبطردامیهارمهومازعا-

:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
قیرزت(یسپمالکاهرپنامردابهارمهنامیازماجنا-
٣حقبط)...،نیزالاردیهقیرزت،مویزینمتافلوس
تفججورخزاسپهناثمردیلوفدنوسنتشاذگ-

حقبطیزیرنوخلرتنکومحرندوبعمجزانانیمطا-
٢

١حقبط*دازونوردامیهارمهومازعا-

یسپمالکاهرپ
دیدش

یرات،دردرس
یپادرد،دید

،رتساگ
یروگیلا

مادقا مئالع
هارمه
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يزيرنوخ-٣ث

:دینکلاوئس
هکلهقباس
ردینیب
درد،یرادراب
مکش

:دینکنییعت
نابرضدادعت
نینجبلق

:دینکهنیاعم
وتاضابقنا
هتیسینوت
تیعضو،محر
تفج

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

٣٢لقادحنازیمهبرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
٢حقبطیگراپلحممیمرتویسررب-
تفجددجمیسررب-
محرندوبعمجزانانیمطاویتایحمئالعلرتنک-
گنراییزیرنوخموادتای٤و٣هجردیاهیگراپتروصرد-
ویفرصمزاگدادعتتبث،یگراپلحمندرککپ:دیدشیگدیرپ
١حقبطردامیهارمهومازعا

،یگراپ
لالتخا
،یداقعنا

یقاب
ندنام
یتمسق
تفجزا

تساعمجمحر*

تعاس١ضرعردرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
مرسهبنیسوتیسکادحاو٢٠ندوزفا-
٤حقبطژاروکماجنا-
مدعایودیدشیگدیرپگنرویزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-
١حقبطردامیهارمهومازعا:ژاروکردتیقفوم

یقاب
ندنام
ایلماک
یتمسق
تفجزا

تفجولشمحر*
ایلماکروطهب
هدشنجراخًالصا
تسا

تعاس١ضرعردرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
مرسهبنیسوتیسکادحاو٢٠ندوزفا-
٢حقبطمحریتسدودژاساموهناثمهیلخت-
رارکتونوخراشفلرتنکابنژرتممرگیلیم٢/٠ینالضعقیرزت-
هقیقد١٥زاسپنآ
هقیقد١٥رهیتایحمئالعلرتنک-
،یزیرنوخلرتنکمدع،لانیژاویزیرنوخددجمعورشتروصرد-
:دیدشیگدیرپگنرو)کوشمئالعزورب(یتایحمئالعردرییغت
٤حقبطژاروک
١حقبطردامیهارمهومازعاو

یسرنیا
)ینوتآ(

تفجولشمحر*
لماکروطهب
تساهدشجراخ

**

لصافالب
زاسپه
نامیاز

)٦
تعاس
سپلوا
)نامیاززا

٣٢لقادحنازیمهبرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
١حقبطنامیازتسابردامیهارمهومازعا-

یگراپ
محر

ودیدشدرد*
،مکشیناهگان
،ینینجسرتسید
نینجیاضعاسمل
الاب،تسوپریززا
شیامنوضعنتفر

٣٢لقادحنازیمهبرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
لانیژاوهنیاعمماجنامدع-
١حقبطنامیازتسابردامیهارمهومازعا-

تفج
یهاررس

ینیبهکلهقباس*
اییرادرابرد
شرازگ
لادیفارگونوس
ندوبیهاررسرب
تفج

٣٢لقادحنازیمهبرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
شیامنوضعندوبتباثتروصردیموتوینمآ-
١حقبطنامیازتسابردامیهارمهومازعا-
:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
نامیازماجنا-
نامیاززاسپهلصافالبمرسهبنیسوتیسکادحاو٢٠ندوزفا-
١حقبطدازونورداممازعا-

ادج
ندش
سردوز

تفج

تاضابقنا*
تفا،محرکیناتت
بلقنابرضدادعت
ابهارمهنینج
نازیمهبضابقنا
ردراب١١٠زارتمک
یدارب(هقیقد
)یدراک

نيح
نامياز

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*
راونکیایودوشعمجردامنسابریزنوخ،محرژاسامزاسپیتحینعینامیاززاسپهلصافالبیزیرنوخ**
.دوشسیخنوخابلماکروطهبهقیقد١٠تدمردیتشادهب

مادقا هلحرم
نامياز

هارمهمئالع
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ناميازتفرشيپمدع-٤ث

:دینکنییعت
،نامیازتفرشیپ
تیعضووتدم
تفرشیپمدع
ساساربنامیاز
فارگوتراپ

يبايزرا

صيخشترايعم

کمکتساوخرد-
یکمن-یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
زاینتروصردیلوفدنوسابهناثمهیلخت-
یموتایزیپاماجنا-
واهباکریورزاردامیاهاپنتشادربابرونامماجناوتیعضورییغت-
هیحانیورطسوتمراشفلامعا،مکشیوررباهنآندرکمخ
دازآ،نییاپهبدازونرسندیشکنیحرایتسدطسوتکیبوپارپوس
هبنامیازلماعطسوتدازونرسششکهماداویمادقهناشندرک
نامزمهروط
رارقتروصهبرونامماجنا:قوفرونامتیقفوممدعتروصرد-
١٨٠نازیمهبهناشندناخرچودازونیفلخهناشتشپردتسدنداد
یمادقهناشندشدازآاتتعاسیاههبرقعتهجردهجرد
یگراپرظنزاسکیورسونژاو،محرلرتنک:نامیازماجناتروصرد-
یزیرنوخنازیمو
ابردامیهارمهومازعا:اههناشجورخردتیقفوممدعتروصرد-
١حقبطنامیازتس
کپ:یزیرنوخلرتنکایویگراپمیمرتردتیقفوممدعتروصرد-
رامیبیهارمهومازعاوهدشنوپماتزاگدادعتتبث،میمرتلحمندرک
١حقبط

هیناث٦٠اههناشجورخمدع
رسجورخزاسپ

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
رابکیهقیقد٥رهنینجبلقیادصلرتنک-
زاینتروصردیلوفدنوسابهناثمهیلخت-
ابردامیهارمهومازعا:نامیازماجناردتیقفوممدعتروصرد-
١حقبطنامیازتس

ردنینجرسلوزنمدع
زاتعاسکیتدم

هبرتمیتناس٧نویساتالید
دعب

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
رابکیهقیقد٥رهنینجبلقیادصلرتنک-
زاینتروصردنوتالندنوسابهناثمهیلخت-
هدیدرتمیتناس٣-٤نینجرسرطقهکینامزیموتایزیپاماجنا-
دوش
ابردامیهارمهومازعا:نامیازماجناردتیقفوممدعتروصرد-
١حقبطنامیازتس

نامسافاونویساتالید
نینجرسجورخمدع،لماک
راپیلونردهقیقد٥٠زاسپ

راپیتلومردهقیقد٢٠و

کیزارتمکنویساتالید
ردتعاسکیردرتمیتناس

لاعفزاف

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
١حقبطنامیازتسابردامیهارمهومازعا-

٨زارتینالوطهتفهنزاف
تعاس

مادقا
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موينوكمعفد/نينجرجز-٥ث

:دینکنییعت
بلقنابرضدادعت
تیعضو،نینج
،بآهسیک
عیامتیعضو
رظنزاکیتوینمآ
موینوکمدوجو

:دینکهنیاعم
زایلبهمهنیاعم
دوجورظن
فاندنبسپالورپ
عوقولابیرقو
نامیازندوب

يبايزرا

صيخشترايعم

هقیقدردهرطق٣٢لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
پچیولهپهبردامندیناباوخ-
مرگیلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنج

١حقبطنامیازتسابردامیهارمهومازعا-
:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
رابکیهقیقد٥رهنینجبلقیادصلرتنک-
فاندنبسپالورپدوبنزانانیمطا-
نامیازماجنا-
لرتنکومرسردنیسوتیسکادحاو٢٠قیرزت،تفججورخزاسپ-
یزیرنوخ

١حقبطنامیاززاسپدازونورداممازعا-

بلقنابرضدادعتشیازفا
ردراب١٦٠زاشیبنینج
هلصافهبتبونودردهقیقد
بآهسیکیگراپوهقیقد١٠
تعاس١٢زاشیب

بلقنابرضدادعتشیازفا
ردراب١٦٠زاشیبنینج
هلصافهبتبونودردهقیقد
هقیقد١٠

دادعتشهاک،موینوکمعفد
زارتمکنینجبلقنابرض
جواردهقیقدردراب١١٠
زاسپهلصافالبوضابقنا
نآنایاپ

هقیقدردهرطق٣٢لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
پچیولهپهبردامندیناباوخ-

١حقبطنامیازتسابردامیهارمهومازعا-
:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
رابکیهقیقد٥رهنینجبلقیادصلرتنک-
بآهسیکیگراپتروصردفاندنبسپالورپدوبنزانانیمطا-
نامیازماجنا-
دازونینیبوقلحتاحشرتنشکاس-

١خقبطدازونءایحا-
لرتنکومرسردنیسوتیسکادحاو٢٠قیرزت،تفججورخزاسپ-
یزیرنوخ
دبیمومعلاحتروصرددازونعاجرا-

لالتخانودبموینوکمعفد

نینجبلقیادص

مادقا
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سرريدنامياز/سردوزنامياز-٦ث

:دینکنییعت
ربیرادرابقیقدنس
جیاتنساسا
عافترا،یفارگونوس
زورنیلواخیراتومحر
،یگدعاقنیرخآ
،ینامیازتیعضو
بلقیادصتیعضو
نینج

:دینکهنیاعم
عافترا،یلبهمهنیاعم
محر

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
ایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلول
پچیولهپهبردامندناباوخ-
نامیازماجنا-
١خقبطدازونءایحایاربیگدامآ-
لامتحاتروصرد١حقبطردامیهارمهومازعا-
نینجسرتسیداینئمطمریغNST،تشردنینج

سرریدنامیاز ینامیازمئالععوقو
هتفه٤١یالاب

ردهرطق٣٢رثکادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
ایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلول
پچیولهپهبردامندناباوخ-
*نوزاتماتبمرگیلیم١٢ینالضعقیرزت-
نیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
١حقبطردامیهارمهومازعا-
:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
هنیرپندوبتفستروصردیموتایزیپاماجنا-
نامیازماجنا-
دازونءایحاتسندرکهدامآ-
یرادرابنسایمرگ١٥٠٠زارتمکنزوابدازونمازعا-
ندوبمرگزانانیمطاوردامهارمههبهتفه٣٢زارتمک
عاجرانیحدازون

نامیاز
سردوز

ینامیازمئالععوقو
هتفه٣٧ریز
نویساتالید،لماک
رتمیتناس٤زاشیب
لاعفزاف،

ردهرطق٣٢لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
ایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلول
پچیولهپهبردامندناباوخ-
*نوزاتماتبمرگیلیم١٢ینالضعقیرزت-
تالادآ(نیپیدفینیکاروخلوسپکمرگیلیم١٠زیوجت-
**زود٤اتهقیقد٢٠ره)
نیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
١حقبطردامیهارمهومازعا-
هدنشکیراجنهاناینینجگرمزانانیمطاتروصرد-
:یفارگونوسطسوتهدشدییأتیلافسنانآدننامنینج
ترورضنیپیدفینلوسپکزیوجتونوزاتماتبقیرزت
.درادن

نامیاز
سردوز

ینامیازمئالععوقو
،لماکهتفه٣٧ریز
٤زارتمکنویساتالید
)هتفهنزاف(رتمیتناس

ددجمقیرزتزا،تساهدرکتفایردیرادرابردارنوزاتماتبلوپمآرابکیردامهکیتروصرد*
.دوشیراددوخ
سردوزنامیازتاضابقنا،نیپیدفینیمرگیلیم١٠لوسپکزود٤زیوجتزاسپهکیتروصرد**
8-4رهمرگیلیم٢٠تروصبارنآناوتیم،تساهدیسرنعاجرالحمهبردامودرادهمادانانچمه
.دادهماداتعاس
ییاسران،میزینمتافلوسابنامزمههدافتسا:تاضابقناراهمیاربنیپیدفینلوسپکفرصمعنمدراوم
میسلکلاناکهدننککولبیاهورادایورادنیاهبتیساسح،پچنطبدرکلمعلالتخا،بلقیناقتحا

مادقا رايعم
صيخشت
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بآهسيكيگراپ-٧ث

:دینکلاوس
یگراپتدم

:دینکنییعت
،ینامیازتیعضو
یتایحمئالع

يبايزرا

نامياززاف

٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
ماجنازایراددوخولیرتساطیارشردلانیژاوهنیاعمماجنا-
ررکمهنیاعم

زاتعاس١٨تشذگزاسپنیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-

یگراپ
ونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت:بتدوجوتروصرد-
نیسیاماتنجمرگیلیم٨٠ینالضع

١حقبطردامیهارمهومازعا-
٦ثقبطمادقا:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد-

زافایلاعفزاف
هتفهن

هرپ
مرت

٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
ماجنازایراددوخولیرتساطیارشردلانیژاوهنیاعمماجنا-
ررکمهنیاعم
نامیازماجنا-
ومازعا:تعاس١٢اتنامیازماجنامدعلامتحاتروصرد-

١حقبطنامیازتسابردامیهارمه

تدم،لاعفزاف
١٢زارتمکیگراپ

تعاس

یکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
ماجنازایراددوخولیرتساطیارشردلانیژاوهنیاعمماجنا-
ررکمهنیاعم
زاتعاس١٨تشذگزاسپنیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
یگراپ
ونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت:بتدوجوتروصرد-
نیسیاماتنجمرگیلیم٨٠ینالضع

١حقبطمازعا-

نودبهتفهنزاف
یگراپتدمهبهجوت

نسهبهجوتنودب(
)یرادراب

٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
ماجنازایراددوخولیرتساطیارشردلانیژاوهنیاعمماجنا-
ررکمهنیاعم
زاتعاس١٨تشذگزاسپنیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
یگراپ
ونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت:بتدوجوتروصرد-
نیسیاماتنجمرگیلیم٨٠ینالضع

١حقبطردامیهارمهومازعا-
:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد

رابکیهقیقد٥رهنینجبلقیادصلرتنک-
نامیازماجنا-
لرتنکومرسرتیلکیردنیسوتیسکادحاو٢٠زیوجت-
یزیرنوخ

١حقبطدازونورداممازعا-

تدم،لاعفزاف
بآهسیکیگراپ
تعاس١٢زاشیب

نسهبهجوتنودب(
)یرادراب

مرت

مادقا نس
يرادراب
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فاندنبسپالورپ-٨ث

:دینکنییعت
تفرشیپتیعضو
شیامنتیعضو،نامیاز
ضبنتیعضو،نینج
یادصندینش،فاندنب
نینجبلق

يبايزرا

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
نینجتیعضوزاواناهارمهوردامندرکهاگآ-
کنارفایکیلافسشیامنونامیازیعیبطتفرشیپتروصردنامیازماجنا-
جیرب

هدرمنینج
فاندنبضبندوبن(

(

رارقایهدجس(بسانمتیعضوردردامندادرارقوهتنازرپوضعندربالاب-
)رامیبنسابریزردشلابدنچنداد

*هناثمژادنوس-
یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
نینجتیعضوزارامیبناهارمهوردامندرکهاگآ-

١حقبطردامیهارمهومازعا-
جیربایکیلافسشیامنصیخشتونامیازندوبعوقولابیرقتروصرد

:لماک
ءایحاماجنایاربکمکتساوخرد-
نامیازماجنا-
١خقبطدازونءایحایاربیگدامآ-

هدنزنینج
دنبضبنسمل(

)فان

دنوسلخادهبارنیلاسلامرنیسیس٥٠٠،مرستسابوهتشاذگهناثمردارنوتالناییلوفدنوس*

دنوس،سنپکیابسپس.دینکتباثوهدرکداباردنوسییاوههسیک،مامتازاسپ.دینکدراوهناثمو
.دوشنهیلختهدشرپهناثماتدینکپمالکار

مادقا رايعم
صيخشت
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يعيبطريغشيامن-٩ث

:دینکنییعت
وضع،یرادرابنس
نینجرارق،شیامن

:دینکهنیاعم
رونام،لانیژاو
دلوپوئل

يبايزرا

هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا-

شیامنعونره
نسردنینج

٢٤زارتمکیرادراب
یرادرابهتفه

١حقبطیروفعاجرا-
:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد

:نینججورخیاهرونامماجنا
)هدنزنینجیارب(دازونءایحاتسندرکهدامآوکمکتساوخرد-
هناثمندوبیلاخزانانیمطا-
دازوننسابجورخعقومردیموتایزیپاماجنا-
دوخجورخهبهزاجاونسابیورربمرگهلوحنتشاذگ،نسابندرکجراخ-
محرضابقناماگنهاههناشوهنیسدوخهب
اهتسدجورخ-
ودزااهاپندرکنازیوآوپچتسددعاسیورربدازونندبندادرارق-
فرط
دازونهنوگیورربپچتسدینایموهبابستشگناندادرارق-
ودازونیاههناشیورربتسارتسدهبابسومراهچتشگناندادرارق-
رتشیبندشمخهبکمکیاربدازونرسیورربتسارتسدینایمتشگنا
)دینکیراددوخنییاپتمسهبدازونندیشکزا(دازونرس
رایتسدطسوتسیبوپیالابهیحانردمیالمراشفلامعا-
جورخاتومشیورلحمندیدضحمهبرداممکشتمسهبدازونندیشک-
دازونلماک
نژاووسکیورسیلامتحایاهیگراپیسررب-

٤خقبطمادقا:دازونردیراجنهانایوینامیازتامدصدوجوتروصرد-
١خقبطدازونءایحایاربیگدامآ-

لماکجیربشیامن

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقد٤تدمرد)رتیلیلیم٢٠(%٢٠مویزینمتافلوسمرگ٤یدیروقیرزت-
١حقبطنامیازتسابردامیهارمهومازعا-

ویضرعرارق
تروصشیامن

مادقا صيخشت
يلامتحا
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ناميازنيحرطخدراومرياس-١٠ث

نامیازماجنا-
لرتنکومرسردنیسوتیسکادحاو٢٠قیرزت-
یزیرنوخ
رداممازعا-
٢خقبطمازعازاشیپتامادقاودازونمازعا-

-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادحرگنیراییکمن
هقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولایکساماب
نیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نفونیماتسافایشایصرقزیوجت-
مازعا-

بت ٧

نزوسرسندرکدراواب،تساملاسبآهسیکهچنانچ-
کچوکرایسبخاروسبآهسیکرد،نژاولخادلیرتسا
،خاروسیورربتشگناودنتشادهگنابوهدرکداجیا
هب(.دینکلرتنکارکیتوینمآعیامجورخنازیم
)دینکهجوتفاندنبسپالورپ
محریسرنیالامتحانتفرگرظنردابنامیازماجنا-

مازعا سوینمآردیهیلپ ٦

رابکیهقیقد٥رهنینجبلقیادصلرتنک-
ردموینوکمعفدلامتحاهبهجوتابنامیازماجنا-
کیتوینمآعیام
مازعاو١خقبطدازونایحایاربیگدامآ-

هقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولایکساماب
یولهپهبهدیباوختیعضوابرداممازعا-
پچ

/سوینمآردیهوگیلا
یمحرلخاددشرریخأت

٥

نامیازماجنا-
نانیمطایاربهاتوکلصاوفردمحرتیعضویسررب-
نآندوبعمجزا
هبداتعمردامردردامریشابدازونهیذغتعورشمدع-
نیئوره
ناتسرامیبهبدازونمازعا-
عاجرازاشیپمادقا
یب(دازونردتیمورحممئالعزوربتروصرد-
:)...وجنشت،هنپیکات،غارفتسا،لاهسا،رومرت،یرارق
مرگیلیم٢٠ات١٥یکاروخزیوجتایوینالضعقیرزت
٢ای١ایلاتیبرابونفزاندبنزومرگولیکرهءازاهب
تعاس٨رهماپزایدمرگیلیم

-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن
هقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولایکساماب
ناملکدعوقورظنزاردامهبهجوت-
دازونءایحایاهورادوتسهارمههبمازعا-

وینویفاداومفرصم
کرحم

٤

نامیازماجنا-
نامیاززاسپتعاس٧٢اتماگرلوپمآقیرزت:دازونشاهراندوبتبثمتروصرد-

یفنمشاهرا ٣

مازعا-
نامیازتسابردامیهارمه:تسالاعفزافردردامهکیتروصرد-

نگلبسانتمانداعبا
)نگلابرسبسانتمدع(

٢

سپونیحیزیرنوخنازیمهبهجوتابنامیازماجنا-
نامیاززا
هزادنا:یزیرنوخنازیمندوبیعیبطتروصرد-
قبطمادقاونامیاززاسپتعاس٦نیبولگومهیریگ
٧چ
:کیتاتساوترانویسناتوپیهمئالعزوربتروصرد-
١حقبطرامیبیهارمهورداممازعا

مازعا دیدشاتطسوتمیمنآ
١

)همادا(ناميازنيحرطخدراومرياس-١٠ث
نامیازهبرجنمهکهدیبسچمههبییولقوداییلافسوردیهدننامییاهیراجنهاندوجوتروصرد-
رداممازعا:دوشیمدازونیروفتبقارمدنمزاینایتخس
نامیازتسابردامیهارمهومازعا:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد-
یمنتخسنامیازهبرجنمهک...وماکفاکش،یلافسنانادننامییاهیراجنهاندوجوتروصرد-

راجنهاننینج ٨

ناميازندوبعوقولابيرقتروصردمادقامادقاناونع

ناميازندوبعوقولابيرقتروصردمادقامادقاناونع
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نامیازماجنا:دوش
٤خقبطمادقا:دازونیراجنهانعونبسحرب-

-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن
نامیازماجنا-
اههدرپوتفجلماکهنیاعم-
نآندوبعمجزانانیمطایاربمحرتیعضویسررب-
فیرعتقباطمسپسوتعاسمینانهقیقد٥ره
جورخمدعایویزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-
١حقبطردامیهارمهومازعا:تفجلماک

-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیدنقاییکمن
مازعا-

راپیتلومدنارگ
)رتشیبوراب٥نامیاز(

١٢

هکیلحمردوزاینتروصردیموتایزیپاماجنا-
.دراددوجوبیسآنیرتمکناکما
لحمواهیگراپمیمرتردتقدونامیازماجنا-
شرب
لحمندرککپ:میمرتردییاناوتمدعتروصرد-
١حقبطمازعاویفرصمزاگدادعتتبث،میمرت

مازعا ولوتاعیاض
،سیراو،یگتخوس(

)نلوترابتسیک

١١

نامیازبسانمتفرشیپتروصردنامیازماجنا-
٤ثقباطممادقا:تفرشیپمدعتروصرد-

یالابو١٨ریزلوامکش
لاس٣٥

١٠

-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن
کسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هلولای
٩ثقبطمادقا:نینجرسزاریغشیامنتروصرد-
لوالقجورخیاربمادقا-
دلوتزاسپتفججورخیاربمادقارهزایراددوخ-
لوالق
ردبآهسیکندرکهراپ،مودلقتیعضویسررب-
مودلقشیامنوضعندوبتباثتروص
مادقا:مودلقشیامنندوبیعیبطریغتروصرد-
یعیبطریغشیامندننامه
١٠زاسپیفاکوبسانمتاضابقنادوبنتروصرد-
رداممازعا:مودلقجورخیاربراظتناهقیقد
اهنینججورخزاسپتفججورخیاربراظتنا-
دحاو٢٠قیرزت:نامیازماجناردقیفوتتروصرد-
وتفجیسررب،محرژاسام،مرسلخادنیسوتیسکا
ناکماتروصردییولقدنچعوننییعت،اهفاندنب
ابلقودرهعاجرا:دازونعاجراهبزاینتروصرد-
سپیزیرنوخنازیمومحرندوبعمجزانانیمطا،مه
نامیاززا

مازعا ییولقدنچ ٩

)همادا(ناميازنيحرطخدراومرياس-١٠ث
ونینجیبیرقتنزوابنگلداعبابسانتتروصرد-
نامیازماجنا:ردامیموزورکامنامیازهقباس
٤ثقبطمادقا:نامیازتفرشیپمدعتروصرد-
یاربتعاسمیناتهقیقد٥رهمحرتیعضویسررب-
نآندوبعمجزانانیمطا
میمرتمدعایویزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-
نوپماتزاگدادعتتبث،میمرتلحمندرککپ:یگراپ

١حقبطردامیهارمهومازعاوهدش
دازونمازعا-

مازعا یموزورکام ناميازندوبعوقولابيرقتروصردمادقامادقاناونع١٣



83

-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن
نینجدوجولامتحانتفرگرظنردابنامیازماجنا-
محریسرنیاوتشرد
میمرتمدعایویزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-
یفرصمزاگدادعتتبث،میمرتلحمندرککپ:یگراپ

١حقبطمازعاو
نامردتهجنامياززاسپناتسراميبهبمازعا-
يلامتحايلوبمآوبمورتزايريگشيپييوراد

مازعا زاشیبیندبهدوتهیامن
٤٠

)٣هجرديقاچ(

١٧

نامیازماجنا-
مازعا:ردامردیسپرهتاعیاضدوجوتروصرد-
دازون

تروصردلانیژاوهنیاعمزایراددوخ-
بآهسیکیگراپ
مازعا-

لاتینژسپره ١٦

دازونندرکنراوپهبهجوتونامیازماجنا-
مرگبآابدازونندبزاتاحشرتونوخندرککاپ-
دازونندبترارحهجردتیبثتزاسپ
یس٥/٠ینالضعقیرزتوتیتاپهنسکاوقیرزت-
بتیتاپهیصاصتخانیبولگونومیالوپمآیس

(HBIG)تیتاپهنسکاوقیرزتزاادجلحمرددازونهب
نامیاززاسپلواتعاس١٢یطرثکادح

مازعا +HBsAg/تیتاپه ١٥

-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن
زاسپیزیرنوخنازیمهبهجوتابنامیازماجنا-
تفجلماکجورخونامیاز
(صخشمتلعنودبیزیرنوخدوجوتروصرد-
١حقبطمازعا:)رشتنمیداقعناتالالتخالامتحا

مازعا نینجگرم ١٤

نامياززاسپهلصافالبرطخدراومرياس-١١ث

نیداتبابیگراپلحمنتسش-
یگراپیورلیرتسازاگندادرارق-

١٢زاشیبنتشذگ ٤

ردامناهدیکشخویتفایردعیاممجحقیرطزاردامنویساتاردیهنازیمیسررب-
مکشیورزاهناثمهنیاعم-
موتامهدوجورظنزاولوونژاوهنیاعم-
ردامقیوشتوتعاس٢تدمردمرسرتیلیلیم٤٠٠قیرزت:راردادوبنونویساتاردیهتروصرد-
ندرکرارداهب
زیوجتسپسودنوسابرارداهیلخت:ندرکرارداردییاناوتمدعوهناثمندوبرپتروصرد-
تعاسدنچزاسپندرکرارداهبردامقیوشتوردامیاربتاعیام
١حقبطمازعا:ددجمییاناوتمدعایموتامهدوجوتروصرد-

٢ردرارداعفدمدع
زاسپلواتعاس

نامیاز

٣

ینوفعکوشمئالعیسرربویتایحمئالعلرتنک-
ردامندوبهتاردیهزانانیمطا-
نیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت:بآهسیکیگراپتروصرد-
١حقبطمازعا-

بت ٢

:تساهتشذگنامیازنامززاتعاسکیزاشیبهکیتروصرد
هقیقدردهرطق٣٢لقادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نژاوردتفجدوبنزانانیمطا-
رتشیبیراکتسدزایراددوخ-
١حقبطردامیهارمهومازعا-
٣ثقبطمادقا:تساهتشذگنامیازنامززاتعاسکیزارتمکهکیتروصرد

تفجسابتحا
)یلومعمیزیرنوخاب(

مادقاناونع١
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یگراپمیمرتویراکتسدمدع-
١حقبطمازعا-

هنیرپیگراپزاتعاس

یتایحمئالعلرتنک-
:رتمیتناس٥زارتمکموتامههزادناایوموتامهندشنگرزبویتایحمئالعتابثتروصرد-
:قوفشورابموتامههزادنارییغتمدعتروصردوتعاس٢اتهیحانیورربخیهسیکزاهدافتسا
موتامهندشگرزبرطخمئالعدرومردشزومآوتعاس٦زاسپردامصیخرت
دیدشدردایورتمیتناس٥زاشیبموتامههزادناندوبگرزباییتایحمئالعتابثمدعتروصرد-
١حقبطمازعا:رارداسابتحاایو

موتامه

کمکتساوخرد-
هقیقدردهرطق٣٢لقادحرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرودندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقد٢٠یطمویزینمتافلوسمرگ٤یدیروقیرزتاینیدتپمرگیلیم٥٠-١٠٠ینالضعقیرزت-
نیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
٥حقبطیلصالحمهبمحرندنادرگرب-
١حقبطردامیهارمهومازعا-

محریگنوراو ٥

اهيراميب-١٢ث

هقیقدردهرطق٣٢رثکادحرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
نامیاززاسپونیحرثاینالوطنیلوسناقیرزتزایراددوخیاربردامهبهیصوت-
١حقبطردامتیعضوتیبثتزاسپرداممازعاونامیازماجنا-

مازعا تباید ٤

ردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
زاهدافتساوردامبارطضازانتساك،هتسشنهمینتیعضوردردامندادرارق-
راشف(ناميازنيحردرورضريغهلخادممدعوييورادريغدردشهاكياهشور
)...،محريوررب
نیسیاماتنجمرگیلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
-ديهدرارقتختيورربهدركمخارردامياهونازناميازماگنه(نامیازماجنا-
)دشابنيموتاتيل
:هقیقدردراب٢٤زاشیبسفنتوهقیقدردراب١٠٠زاشیببلقنابرضتروصرد-
مئالعهبهجوتوهیروبلقعمسوتاضابقنالصاوفردیتایحمئالعررکملرتنک
سفنیگنتوبلقییاسران
یرادرابریغنامزدننامنامرد:هیرداحمدامئالعزوربتروصرد-
١حقبطمازعاوناميازماجنا-

مازعا يبلقیرامیب ٣

)همکچ،شکتسد،کنیع،کسام،ناگ(یتظفاحمششوپزاهدافتسا-
یعونصمروطهببآهسیکندرکهراپمدع-
راوپزاهدافتساعنمویموتایزیپامدعناکماتروصردونامیازماجنا-
هجردتیبثتزاسپنوباصومرگبآابدازونندبزاتاحشرتونوخنتسش-
تسوپابتسوپسامتسپسودازونندبترارح
نآتارطخدرومردردامهبشزومآویهدریشعنم-
وردامعاجراونامیاززاسپمزالتامادقایاربزدیاسانشراکابیگنهامه-
تصرفنیلوارددازون

مازعا
)یعیبطنامیازعنم(

تبثم HIV ٢

ردهرطق٣٢لقادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
مرگیلیم١٠٠یدیروقیرزت:یرادرابرخآهتفه٤رددیئورتساتفایردتروصرد-
لوازودزاسپتعاس٨مودزودقیرزتونوزیتروکوردیهلوپمآ
ویرادرابریغنامزدننامنامرد:مسآهلمحتروصرد،نیدتپقیرزتزایراددوخ-
نامیازماجنا

مازعا مسآ ناميازندوبعوقولابيرقتروصردمادقامادقاناونع١
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٢خقبطمازعازاشیپتامادقاودازونمازعا-

ردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
هیروبلقعمسویتایحمئالعلرتنک-
یدراکیکات،هیرمرو،بلقییاسرانمئالع(یدیئوریتنافوطزوربرطخهبهجوت-
)دیدش
تصرفنیلوارددازونوردامعاجراونامیازماجنا-

مازعا یدیئوریترپیه ٨

ردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
١خقبطدازونوردامءایحایاربیگدامآونامیازماجنا-

مازعا عرص ٧
رسمهوردامنامردزانانیمطاوتصرفنیلوارددازونعاجراونامیازماجنا- سیلفیس ٦

لسهمانربیروشکلکوتورپقبطدازونهبیهدریشهزاجاونامیازماجنا-
ژثبنسکاوقیرزتنامزنییعتولسرظنزایسرربیاربدازونتصرفنیلواردعاجرا-

لس ٥

يلبقناميازقباوس-١٣ث

هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا:نینجنزوابنگلداعباندوببسانتمتروصرد-
١٠ثقبطمادقا:یموزورکامنیمختتروصرد-

نزوابدازون*
مرگ٢٥٠٠زارتمک
زاشیبنزوایو

٩

ردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
نامیازماجنا:نگلندوببسانتمتروصرد-

مازعا ییازان ٨

ینامیازیاهدردعورشابنیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نامیازماجنا-

مازعا دازونگرم* ٧

هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا-

مازعا ییازهدرم* ٦

هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
یتایحمئالعلرتنک-
محریگراپرطخهبهجوتابنامیازماجنا-

١حقبطنامیاززاسپرداممازعا-

مازعا
اینیرازس
محریحارج

٥

هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا-
محرندوبعمجزانانیمطایاربهاتوکلصاوفردوررکمهنیاعم-
یلامتحایاهیگراپیسررب-
١حقبطمازعا:محرندشنعمجاییزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-

وهتفهنزافردمازعا
ابردامیهارمه

نامیازتس

عیرسنامیاز* ٤

هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا:نینجنزوابنگلداعباندوببسانتمتروصرد-
،میمرتلحمندرککپ:اهیگراپمیمرتمدعایویزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-
١حقبطمازعاویفرصمزاگدادعتتبث

مازعا
تخسنامیاز* ٣

نامیازماجنا:نینجتمالسزانانیمطاتروصرد-
٤خقبطمادقا:دازونردیراجنهاندوجوتروصرد-

راجنهاننینج* ٢

هقیقدردهرطق٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا-
محرندوبعمجزانانیمطایاربهاتوکلصاوفردوررکمهنیاعم-

٢حو١حقبطمازعا:یزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-

مازعا ینوتآ*
ناميازندوبعوقولابيرقتروصردمادقامادقاهقباسعون١
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مرگ٤٠٠٠

.دراددوجوناميازنيارددراومنیارارکتناکما*
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نامياززاسپلومعمياهتبقارم-ج
سپهتفه٦اتناميازلواتعاس٦تشذگزاسپ(
)نامياززا

نامیاززاسپلومعمیاهتبقارمفیراعت
نامیاززاسپموستبقارم-٢ج
نامیاززاسپمودولوایاهتبقارم-١ج

هحفص ناونع
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نامياززاسپمودولواياهتبقارم-١ج

لاحردایهعجارمزالبقجنشت-
جنشت
یرایشوهلالتخا-
ردراب١١٠فیعضودنتضبن(کوش-
نوخراشفهارمههبرتشیبایهقیقد
هویجرتمیلیم٩٠زارتمککیلوتسیس
(
لکشمسفنت-

اریروفرطخمئالعادتبا
:دینکیبایزرا

١چقبطمادقا

يبايزرا

مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ
لواتاقالمردهدنورپلیکشت
مرفقباطملاححرشنتفرگ
نامیاززاسپتبقارم

ابییانشآوهدنورپیسررب
مودتاقالمردردامتیعضو

:دینکلاوئس
،یزیرنوخولبهمتاحشرت
تیعضو،یاهنیمزیرامیب
تباجاویلسانت-یراردا
،یهدریشتیعضو،جازم
درد،هجیگرس،یناورتالالتخا
،ناتسپ،اهولهپ،مکش،رس(
،)هیخبلحم،ناروقاس
،عیاشتیاکش،یرازآرسمه
ییورادیاهلمکمفرصم

:دینکیریگهزادنا
یتایحمئالع

:دینکهنیاعم
،)محر(مکش،ناتسپ،مشچ
اهمادنا،هیخبلحم

ییورادیاهلمکمزیوجت-
مرفنیوانعقبطهیصوتوشزومآ-
نامیاززاسپتبقارم

٩حقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
تعاس٧٢ردزاینتروصردماگرقیرزت-
نامیاززاسپلوا
ردیدعبیرادراببسانمنامزهرواشم-

١٠حقبطمودتاقالم

یدعبهعجارمخیراتنییعت-

اییهدریشتالکشم،عیاشیاهتیاکش
دراومهمهندوبیعیبط

ریزهناخو١٥پقبطمادقا یرازآرسمه

و٨چات٢چقبطمادقا:درومبسحرب
ریزهناخنیرخآ

-یرارداتالکشم،ینیبهکل/یزیرنوخ
،یاهنیمزیرامیب،جازمتباجاویلسانت
/یگدیرپگنر/هجیگرس،یناورتالالتخا

درد،الابنوخراشف،بت،یمنآ

رهدوجوتروصرد
مئالعزاکی

مادقا

رد
روص

دوبنت
ع

مئال
خ

رط
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نامياززاسپموستبقارم-٢ج

يبايزرا
مادقااههناشنومئالعيدنبهورگ

ابییانشآوهدنورپیسررب
ردامتیعضو

:دینکلاوئس
،یزیرنوخولبهمتاحشرت
تیعضو،یاهنیمزیرامیب
-یرارداتیعضو،یهدریش
،جازمتباجاویلسانت
درد،هجیگرس،یناورتالالتخا
وقاس،ناتسپ،اهولهپ،مکش(
،)هیخبلحم،نادند،نار
،یرازآرسمه،عیاشتیاکش
ییورادیاهلمکمفرصم

:دینکیریگهزادنا
یتایحمئالع

:دینکهنیاعم
،ناتسپ،نادندوناهد،مشچ
مادنا،هیخبلحم،)محر(مکش
اه

ییورادیاهلمکمزیوجت-
مرفنیوانعقبطهیصوتوشزومآ-
نامیاززاسپتبقارم
٩حقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
زاینتروصردریمساپاپماجنا-
واتشان(OGTTوFBSشيامزآتساوخرد-
تبايدهبالتبمناردامرد)هتعاسود
يرادراب

اییهدریشتالکشم،عیاشیاهتیاکش
دراومهمهندوبیعیبط

نیلواردعاجراوریزهناخقبطمادقا
اینادندوناهدراکتشادهبهبتصرف
کشزپنادند

نادنددیدشدرد،هسبآ،ینادندتنوفع

ریغعاجراوریزهناخنیرخآقبطمادقا
اینادندوناهدراکتشادهبهبیروف
کشزپنادند

نادندیگدیسوپومرج،هثلباهتلا

ریزهناخنیرخآو١٥پقبطمادقا یرازآرسمه

و٨چات٢چقبطمادقا:درومبسحرب
ریزهناخنیرخآ

-یرارداتالکشم،ینیبهکل/یزیرنوخ
،یاهنیمزیرامیب،جازمتباجاویلسانت
/هجیگرس،الابنوخراشف،یناورتالالتخا

درد،بت،یمنآ/یگدیرپگنر
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)ابفلافورحبیترتهب(نامیاززاسپیاهتبقارمفیراعت

بسانمسابل،هيخبلحمتشادهب،مامحتسا(یدرفتشادهبدرومردنامیاززاسپیاهتاقالمیط:هیصوتوشزومآ
،یگدرسفا،نامیاززاسپهودنامئالع(ناورتشادهب،)یهدریشنامزردورادفرصم،زورلوطردتحارتسا،یهدریش
رپراتفرربدیکاتابیسنجتشادهب،يسنجطباوربسانمنامز(یسنجتشادهبو)رسمهیفطاعتیامحویرازآرسمه
،ناروقاسدرد،دردرس،هجيگرس،لبهمزايكرچووبدبتاحشرت،يگدعاقدحزاشيبيزيرنوخ،بت(رطخمئالع،)رطخ
و)یهدریشنامزهیذغتردلداعتوعونت(هیذغت،)تسوبي،دردرمك،يگتسخ(عیاشتیاکش،)...،ديدشيگدرسفا،مكشدرد
،ندروخنريشبوخ،يدرز(دازونرطخمئالعودازونزاتبقارم،نآموادتوتالکشمویهدریشهوحن،ییورادیاهلمکم
وزاینتروصردریمساپاپماجنایاربهعجارم،نآتامدختفايردوملاسيرورابهرواشم،)...،غارفتسا،لاهسا،بت
.ديهدشزومآردامهبنادندوناهدتشادهب
.تساهتفرگارفارمئالعنياهكديوشنئمطمودينكدزشوگردامهباررطخمئالع،تاقالمرهرد:هتكن
ناکمونامزکردمدعای)...ورون،هبرض،نوگشين(هدراوتاكيرحتهبردامييوگخساپمدع:يرايشوهلالتخا
.دینکیسرربیروفرطخمئالعدوجورظنزاارردامادتبا،تاقالمرهرد:یروفرطخمئالعیبایزرا
لیمکتدننامیصیاقنوهدرکرورمارتبقارممرف،موسومودتاقالمرد:ردامتيعضوابییانشآوهدنورپیسررب
.دینکعفرارفلتخمیاهتمسقندوبن
.تسا…،عرص،الابنوخراشف،یمنآ،تبايد،يويلك،يبلقياهيراميبروظنم:یاهنیمزیرامیب
زاینموستاقالمردهکیتروصرد.دوشیمماجنارابکیلاس٥رهیگلاس٣٠نسزامحرهناهدزاهنومننتفرگ:ریمساپاپ
محرهناهدهنومن،دشابهتشادنینیبهکلردامهکهتکننیاهبدیکأتابویروشکلمعروتسدقبط،تساریمساپاپماجناهب
.دوشهتفرگ
.دينكيروآدايونييعتاررداميدعبهعجارمخيرات:یدعبهعجارمخیرات
.دینکلاوئسارلبهمزاوبدبویکرچتاحشرتجورخ:لبهمتاحشرت
یط،دشابهدرکنتفایردنامیازماگنههکیتروصردتبثمشاهرادازونابیفنمشاهراردامردارماگرلوپمآ:ماگرقیرزت

.دینکقیرزتینالضعتروصهبنامیاززاسپلواتعاس٧٢
دیوشنئمطمنیاربانب.دنکفرصمنیماتیویتلومونهآلمکمنامیاززاسپهام٣اتدیابردام:ییورادياهلمكمزیوجت
.درادلمکمزایندرومنازیمهبردامهک
ار»نامیاززاسپتبقارممرف«ریخایرادرابقباوسولاححرشتمسق،هدنورپلیکشتیارب:لاححرشوهدنورپلیکشت
.دینکلیمکت
:تساریزدراوملماشلاححرش
نامیازلماعونامیازلحموعون،خیرات:نامیازهچخیرات-
،یسپمالکاهرپدننامدرادنامیاززاسپتبقارمردهجوتهبزاینوهدافتاقافتایرادرابردهکیدراوم:ریخایرادرابقباوس-
کرحموینویفاداوم،لکلافرصمو)...ولس،یمنآ،یبلق،الابنوخراشف(یاهنیمزیاهیرامیب،یرادرابتباید
ندبزایتمسقایمامتکینولکوکینوتتاضابقنا:جنشت
زاهدافتسا،هارنيرتهب.تسايياذغداومفرصمردلداعتوعونت،درادتيمهاهدریشردامهيذغتردهچنآ:بسانمهيذغت
مخت،تشوگهورگوتاينبلوريشهورگ،اهيزبسهورگ،اههويمهورگ،تالغونانهورگينعييياذغيلصاياههورگهمه
.تساهدمآیرادرابیاهتبقارمقیراعتثحبمردییاذغیاههورگلودج.تساههنادزغموتابوبح،غرم
.دشکبسفنیتحارهبدناوتیمنیلیلدرههبردام:لکشمسفنت
دودحزاسپودوشيمرتگنرمكزور٤ات٣زاسپ.تساینوخلانيژاوتاحشرتنامياززاسپلواياهزوررد:یزیرنوخ
زايزيرنوخووگلانياابترياغمنياربانب.تساريغتمزور٣٦ات٢٤زاحشرتتدمنيگنايم.دوشيمگنردرزايديفسزور١٠
.دینکلاوئسارلبهم
اهولهپومکشزاهیحانرهردیلاوتمایبوانتم،دیدشایفیفخدردعونره:اهولهپایومکشدرد
ادتباارواضبندادعتونوخراشف،هجیگرسزاردامتیاکشتروصرد.تسارسنتفرجیگایونارودزایتلاح:هجیگرس
هتسشنهبهدیباوختلاحزاکیلوتسیسنوخراشفنازیمرگا.دینکیریگهزادناهتسشنتلاحردسپسوهدیباوختلاحرد
.درادیسرربهبزاین،دبایشیازفاراب٢٠هتسشنهبهدیباوختلاحزاضبندادعتودبایشهاکهویجرتمیلیم٢٠نازیمهب
.تساتسوبیودردرمك،دردرس،يگتسخلماشاهتیاكشنيا:عیاشیاهتیاکش
فیعضودنتضبنلماشیلصامئالع(.دوشيمصخشميعيبطريغيتايحمئالعابهكندبنوخشدرگرديلالتخا:كوش
قرع،یگدیرپگنرابتسانکممهکدشابیمهویجرتمیلیم٩٠زارتمککیلوتسیسنوخراشفورتشیبایهقیقدردراب١١٠
).دشابهارمهیجیگویرارقیبورتشیبایهقیقدردراب٣٠دنتسفنت،تسوپیدرسودرس
:دینکيريگهزادناارردامیتایحمئالع،تاقالمرهرد:یتایحمئالع

دينكيريگهزادنا)پچايتسار(تباثتسدكيزاو)هديباوخايهتسشن(تباثتيعضوكيردارنوخراشف.
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.تسا»الابنوخراشف«رتالابوهويجرتميليم٩٠/١٤٠نوخراشف
ايدارگيتناسهجرد٣٨نازيمهبندبيامد.دينكيريگهزادناهقیقدکیتدمهبناهدهارزاارندبترارحهجرد

.تسا»بت«رتالاب
تساهقيقدردراب١٠٠ات٦٠،ضبنيعيبطدادعت.دينكيريگهزادنالماكهقيقدكيتدمهبارضبندادعت.
تساهقيقدردراب٢٠ات١٦،سفنتيعيبطدادعت.دينكيريگهزادنالماكهقيقدكيتدمهبارسفنتدادعت.

:دیهدشزومآیوهبینامردیتشادهبزکارمهبردامعیرسهعجارمتهجارمئالعنیا:نامیاززاسپرطخمئالع
وقاسهفرطکیمروودرد،لبهمزایکرچووبدبتاحشرتوجورخ،زرلوبت،لواهتفهردیگدعاقدحزاشیبیزیرنوخ
وشزوسودردواهناتسپیتفسومروتودرد،ندرکرارداماگنهدردایشزوس،ولهپایمکشدرد،دیدشیگدرسفا،نار
اههیخبلحمزاحشرت
:دینکنییعتریزحرشهبمئالعیبایزراابارردامیکشزپناورتیعضو:یکشزپناورمئالع
ندروخزاعانتما،لزنمزارارف،دیدشیرگشاخرپویریذپکیرحت،یشکدوخهبمادقاایراکفا:یکشزپناورتیروف،
نارگیدودوخهبندناسربیسآیاوتحمابنایذهومهوت،یتیلاعفرپ
اهتشاوباوخردلالتخا،یرارقیب،تینابصع،یگلصوحمک،مکیژرنا،هدرسفاهیحور:یناوررطخضرعمردمئالع)
نارگیدودوخهبناسربیسآریغیاوتحمابنایذهومهوت،)ییاهتشامک،ییاهتشارپ،یباوخمک،یباوخرپ

و٦ات٣ياهزورردتسانكممنارداميخرب.دینکلاوئسردامیناوریرامیبهقباساییناورویحورتیعضودرومرد
یبوهیرگتروصهبنآمئالعهکدنوش)نامياززاسپهودنا(ارذگوفيفخيگدرسفاراچدنامياززاسپ١٤زوراترثکادح
یرامیبدوعرظنزایرطخرپهرود،نامیاززاسپهرود.دنکیمرهاظتینیگمغساسحاواهتشاوباوخردلالتخا،یرارق
ردیناوریرامیبهقباسلثمیناوریرامیبرطخیاهروتکافهچنانچنیاربانب.تسادیدجیناوریرامیبزوربایویلبقیناور
وينالوطمئالعرگا.دیریگبرظنتحتاروا،تساهدرکهعجارمنامیاززاسپهودنامئالعابرضاحلاحردودراددوجوردام
زوربهیلوالحارمرد.تساحرطم»نامیاززاسپنونجایزوکیاس«دازونهبرازآويشكدوخهبلیامتدننامدوشرتديدش
،یرارقیب،یباوخیبتروصهبیرامیبوتسا»نامیاززاسپیگدرسفاایوهودنا«دنناممئالع،نامیاززادعبزوکیاس
ریاسایوواهداوناخایوردامرد»نامیاززاسپنونجهقباس«رگانیاربانب.دهدیمناشناردوخوخوقلخعیرستارییغت
.دوشعاجرادیابرداموتسایمازلایکشزپناورتیزیو،دراددوجورطخلماوع

.دینکهرواشمامنهارقبطرداماب،مودتاقالمرد:يدعبيرادراببسانمنامزهرواشم

شزومآردامهبقاقشوهتسبیراجموزارد،فاص،هتفرورفکوننوچیتالکشمدوجوتروصرد:یهدریشتالکشم
.دیهد

.دينكلاوئسردامزاارییورادیاهلمکممظنمفرصم،تاقالمرهرد:اهلمکمفرصم
:دینکتبثمرفردوهنیاعمارریزدراومتاقالمرهرد:لومعمیبایزراردهنیاعم
.دينكيسرربارهمحتلمگنر،تاقالمرهرد:مشچهنیاعم-
.تسا»ديدشيگديرپگنر«تسدفكايواهنخانرتسب،نابزندوبگنرمكهارمههبمشچهمحتلمطاخمندوبگنرمك:هتکن
وینادندتنوفع،هثلباهتلا،یگدیسوپ،مرجدوجورظنزاارردامنادندوناهد،موستاقالمرد:نادندوناهدهنیاعم-
.دینکهنیاعمهسبآ

تنوفعویگدیسوپدیدشتفرشیپ.تسایکشزپنادندعیاشیاهتیروفزا:دیدشدردوهسبآ،ینادندتنوفع
(اههثلوتروصمروتثعابدناوتیمهکتساهارمهیدوخهبدوخوموادم،دیدش،هنابشیاهدردابًالومعمنادند
.دوشهارمه)نادندهسبآکرچیجورخهناهد(لوتسیفابیهاگوهدش)هسبآ

هثلندشزمرقونوخرپ،مروتم:هثلباهتلا
تدموددرگنکاپاهنادندحطسزاندیشکخنایوندزکاوسمهلیسوهبیبورکیمکالپهچنانچ:ینادندمرج

.ددرگیملیدبتیاهوهقایدرزگنرهبتفسیاهیالهب،دنامبیقابنادندیورینالوط
زادنترابعنآمئالعهکناهدیازیگدیسوپیاهبورکیمتیلاعفلابندهبنادندنامتخاسبیرخت:نادندیگدیسوپ:

هایساییاهوهقگنرهبنادندیانیمگنررییغت
نادندندشخاروس
نیریشوشرتایمرگودرسیاهاذغفرصمماگنهنادندنتفرگدردایندوبساسح
رگیدمهرباهنادندندرشفماگنهنادندنتفرگدردایندوبساسح

.دينكيسرربناقتحاوتیتسام،هسبآ،قاقشدوجوودردومروترظنزااراهناتسپ:ناتسپهنیاعم-
زابنگللخادهبجيردتهبمحر،نامياززاسپ.دينكيسرربمکشیورزاارمحرتیعضو،تاقالمرهرد:)محر(مکشهنیاعم-
.تسينسمللباقمكشيورزامحر،دعبهبموسهتفهزاوتساعمجوتفس،فانزارتنيياپمحرلواهتفهرد.ددرگیم
.دنیوگیم»دردسپ«نآهبهکدشابهتشادهمادانامیاززاسپهرودردمحرتاضابقناتسانکممناردامزایخربرد:هتکن
،دردنودبالومعمشربهيحان.دینکیسرربار)نيرازساييموتايزيپاشرب(اههیخبلحم،تاقالمرهرد:اههیخبلحم-
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سپنیرازسشربلحمهیخبخنودوشيمميمرتهتفه٣زاسپًالومعمیموتایزیپاشربلحم.دشابیمششكوباهتلا
.درادندیشکهبزاینزور١٠ات٧زا
.دينكيسرربیدرسوهفرطکیمرودوجورظنزاار)ناروقاس(اهاپ،تاقالمرهرد:اهمادناهنیاعم-
موستاقالمو١٥ات١٠یاهزورردمودتاقالم،٣ات١یاهزورزایکیردردامابلواتاقالم:نامیاززاسپیاهتاقالم
.دوشیمماجنانامیاززاسپ٤٢ات٣٠یاهزوررد
،عیرسعفدساسحا،ررکت،راشف،درد،شزوس(رارداعفدتیعضودرومردردامزا:جازمتباجاویلسانت-یرارداتیعضو
یلسانتهیحانشراخوشزوسو)یرایتخایب،ریساوب،دعقمدرد،عوفدمندوبینوخ،تسوبی(جازمتباجاو)یرایتخایب
.دینکلاوئس
.دینکلاؤسيهدريشموادتدرومردردامزا،تاقالمرهرد:یهدریشتیعضو
شجنرایویناور،یمسجبیسآلامتحاابایهدشبیسآبجومهکتسایتیسنجهبهتسباونشخراتفرره:یرازآرسمه
خرافخردایعمجردوهتفرگتروصرایتخاویدازآقلطمبلسایرابجا،دیدهتابدناوتیمیراتفرنینچ.ددرگهارمهنز
.دهد
،ندزتشمدننامددرگشرسمههبیندببیسآندشدراوهبرجنمهکرهوشیوسزایدمعمادقاهنوگره:یمسجتنوشخ
وقاچابندزهبرض،ندرکهفخهبمادقا،اهومندیشک،ندادله،ندزدگلوندزیلیس
تروصهبراتفرنیا.دنکیمرادهشدخارنزسفنهبدامتعاووربآ،تفارشهکتسایزیمآتنوشخراتفر:یناورتنوشخ
.دوشیملامعاموادمیاهدیدهتوکلتم،یشاحف،نیهوت،رخسمت،یناهددب،ریقحت،اورانداقتنا
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نامياززاسپهژيوياهتبقارم-چ
سپهتفه٦اتناميازلواتعاس٦تشذگزاسپ(
)نامياززا

رطخرپدراومریاس-٨چ
یمنآ/یگدیرپگنر/هجیگرس-٧چ
یکشزپناورتالالتخا-٦چ
جازمتباجاویلسانت-یرارداتالکشم-٥چ
درد-٤چ
بت-٣چ
ینیبهکل/یزیرنوخ-٢چ
یروفرطخمئالع-١چ

هحفص ناونع
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يروفرطخمئالع-١چ

هدرکجنشتًالبقایجنشتلاحرد
٣حقبطیسپمالکانامرد-

١حقبطمازعا-

مادقا

یرایشوهلالتخا،کوش

کمکتساوخرد-
ییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
ندبحطسزارتالاباهاپندادرارقورامیبنتشادهگنمرگ-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
٢٠ات١٥تدمردرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرودندرکزاب-
اتمرسرتیلکیددجمقیرزت:عاجراردریخأتتروصرد،هقیقد
:کوشمئالعندشنفرطربتروصردوتعاسکینایاپ
رگنیرمرسرتیل٢ددجمقیرزت
٢چقبطمادقا:تسایزیرنوخزایشانکوشهکیتروصرد-
نآنتشادهگنتباثوهناثمیراذگدنوس-
هقیقد١٥رهیتایحمئالعلرتنک-
یپمآمرگ٢یدیروقیرزت:ینوفعکوشهبکشدراومرد-
نیسیاماتنجمرگیلیم٨٠ینالضعونیلیس
١حقبطمازعا-

مادقا

لکشمسفنت

کمکتساوخرد-
ییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکانداد-
٣٢رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
هیروبلقعمس-
:هیرداحمدا،مسآهلمح،هیریلوبمآصیخشتتروصرد-
رادرابریغنزلومعمنامرد
١حقبطمازعا-

يبايزرا

يبايزرا

مادقا

يبايزرا
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ينيبهكل/يزيرنوخ-٢چ

:دینکلاوئس
عفد،یزیرنوخنازیم
درد،جسناینوخهتخل
ایوبدبتاحشرت،مکش
هقباس،لانیژاویکرچ
ردتفجتخسجورخ
هقباس،ریخانامیاز
هسیکینالوطیگراپ
یراکتسدایبآ
یرادرابلصحام

:دینکهنیاعم
محرماوقوهزادنا

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

٩حقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
)مکشدرد،ینوفعتاحشرت،بت(رطخمئالعشزومآ-
ینیبهکلهماداایینوفعتاحشرتدوجوتروصرد-

نانزصصختمهبیروفریغعاجرا:هتفه٦زاسپ

ردلالتخا
میمرتدنور
وتفجلحم

ندشعمج
محر

زهیزیرنوخایینیبهکل
مکش،دعبهبموسهتفه
،سنردنتنودبومرن
وبتنودبوعمجمحر
تنوفعمئالع

-یدنقایرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادحیکمن
یلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنجمرگ

١حقبطمازعا-

تیرتم یکرچووبدبتاحشرت*
زارتگرزبمحر،لانیژاو
درد،بت،یعیبطدح
یگراپهقباس،مکش
ایبآهسیکینالوط
لصحامیراکتسد
وتیساسح،یرادراب

محردنابیر

نازیمهبرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادح
ویتفجیایاقبهدهاشمتروصردولانیژاوهنیاعم-
نآجورخاههدرپ
مرسلخادنیسوتیسکادحاو٢٠قیرزت-
نیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-

١حقبطمازعا-

ندنامیقاب
زاییاههکت

،تفج
تیرتم

عفد،دیدشیزیرنوخ*
هقباس،جسنایهتخل
ردتفجتخسجورخ
ویگرزب،ریخانامیاز
دحزاشیبمحریمرن

یعیبط

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*
.تساهدشهراشالومعمتبقارمفیراعتردنامیاززاسپنامزبسحربمحریعیبطهزادنا:هتکن

مادقا هارمهمئالع
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بت-٣چ

:دینکلاوئس
،رارداشزوس،مکشدرد
وعوهت،اهولهپدرد
جورخ،زرل،غارفتسا
زاوبدباییکرچتاحشرت
درد،یزیرنوخ،نژاو
یگراپهقباس،ناتسپ
ایبآهسیکینالوط
یرادرابیراکتسد

:دینکنییعت
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
،اهناتسپ،هیخبلحم
محرماوقوهزادنا

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

سپناتسپدرسسرپمکویهدریشهماداهبهیصوت-
یهدریشزا
زاینتروصردنفونیماتسازیوجت-
٤٨زاسپیریگیپویهدریشحیحصهوحنشزومآ-
تعاس

ناتسپناقتحا ،درد،ارذگوفیفخبت
ودرهیتفسویمرگ
ناتسپ

تدمهبتعاس٦رهمرگیلیم٥٠٠نیسکلافسزیوجت-
زور١٠ات٧
نفونیماتسازیوجت-
یهدریشهمادا-
:تعاس٤٨زاسپمئالعفیفختمدعتروصرد-
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا

تیتسام ویمرگویزمرق،مروت
،ناتسپهفرطکیدرد
زرل

صصختمهبتصرفنیلواردعاجرا لحمتنوفع
نیرازسشرب

ای
یموتایزیپا

تحت،هیخبلحممروت
،اههیخبندوبراشف
یکرچتاحشرتجورخ
یتفسویزمرق،وبدبو
هیخبلحم

صصختمهبتصرفنیلواردعاجرا ناتسپهسبآ ردکاندردوجاومهدوت
یزمرقویمرگ،ناتسپ

زرل،ناتسپ

تیرفنولیپ درد،رارداشزوس*

غارفتساوعوهت،اهولهپ

-یدنقایرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادحیکمن
یلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنجمرگ

١حقبطمازعا-

تیرتم دحزارتگرزبمحر*
اییزیرنوخ،یعیبط
،نژاوزاوبدبحشرت
ینالوطیگراپهقباس
یراکتسدایبآهسیک
،مکشدرد،یرادراب

دنابیرومحرتیساسح

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*
.تساهدشهراشالومعمتبقارمفیراعتردنامیاززاسپنامزبسحربمحریعیبطهزادنا:هتکن

مادقا هارمهمئالع
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درد-٤چ

:دینکلاوئس
هفرطکیدرد،دردرس
،مکشدرد،ناروقاس
یوبدبتاحشرت
هدوتسمل،زرل،لانیژاو
مدع،هنیرپردکاندرد
ماگنهدردوییاناوت
،هنیرپدرد،ندرکراردا
یتفسودردویمرگ
یاهدرد،اهناتسپ
درد،مکشریزیپمارک
هقباس،تبراقمماگنه
هسیکینالوطیگراپ
یراکتسدایبآ
یرادرابهقباس،یرادراب
،یشوهیبعون(نامیازو
)یسپمالکاهرپهقباس

:دینکنییعت
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
،محرماوقوهزادنا
،اهولهپومکش،اهناتسپ
ضبنوگنر،هیخبلحم
اهمادناتیساسحو

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

نفونیماتسازیوجت-
نامیاززاسپموسومودهتفهردمرگسرپمک-
٩حقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
یاهنغور،نیلزاو(یعضومهدننکمرنیاهمرکزیوجت-
ربندادرارق(تبراقمماگنهردفرصمیارب)...ویهایگ
)تسوپیور
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا:دوبهبمدعتروصرد

ردلالتخا
میمرتدنور
هیخبلحم

اینیرازسشربهیحاندرد
سملنودبیموتایزیپا
درد،بتوحشرتوهدوت
تبراقمماگنه

ابناتسپررکمهیلخت،ملاسناتسپابیهدریشعورش-
وشودریشابهیلخت:دیدشدردتروصردودازونندیکم
حیحصهوحنشزومآ،ناتسپکونیورریشهرطقنتشاذگ
یهدریش
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا:دوبهبمدعتروصرد-

قاقش
ناتسپ

ناتسپکوندردومخز

زاسپناتسپدرسسرپمکویهدریشهماداهبهیصوت-
یهدریش
زاینتروصردنفونیماتسازیوجت-
٤٨زاسپیریگیپویهدریشحیحصهوحنشزومآ-
تعاس

ناقتحا
ناتسپ

ویمرگ،ارذگوفیفخبت
ناتسپودرهیتفس

یهدریشهماداونفونیماتسازیوجت دردسپ لدریزیپمارکیاهدرد
ماگنهصوصخهب
یهدریش

ات٧تدمهبتعاس٦رهمرگیلیم٥٠٠نیسکلافسزیوجت-
زور١٠
یهدریشهماداونفونیماتسازیوجت-
عاجرا:تعاس٤٨زاسپمئالعفیفختمدعتروصرد-
نانزصصختمهبیروفریغ

تیتسام دردویمرگ،یزمرق،مروت
وبت،ناتسپهفرطکی
زرل

صصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
ویلوفدنوسنتشاذگ:ندرکرارداردیناوتانتروصرد-
١حقبطیروفعاجرا

،موتامه
،ولوهسبآ

تنوفع
هیخبلحم

ردکاندردهدوتسمل
وییاناوتمدع،بت،هنیرپ
،ندرکرارداماگنهدرد
مروتوندوبراشفتحت
هنیرپدرد،هیخبلحم

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا ناتسپهسبآ ردکاندردوجاومهدوت
یزمرقویمرگ،ناتسپ
زرلوبت،ناتسپ

تحارتسا،ياهيذغتياههيصوت-
اي،مرگيليم١٠٠٠نازيمهبنفونيماتسازيوجت-
)مرگيليم١٠(ديمارپولكوتمو)٦٥٠-١٠٠٠(نفونيماتسا
نيلواردعاجراتعاس٤٨زاسپدوبهبمدعتروصرد-
باصعاوزغماينانزصصختمهبتصرف

هرپ
،يسپمالكا
زوبمورت
،يزغمديرو
،روموت
،يمنآ
ضراوع
يشوهيب

نودبايابدردرس
شيازفا،٩٠/١٤٠نوخراشف
،تيعضورييغتابدردرس
،غارفتسا،ييانيبلالتخا
يب،سرتسا،يگتسخ
يباوخ

رثکادحیکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢
مرگیلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
١حقبطمازعاونیسیاماتنج

داحمکش ،مکشدنابیروسنردنت
وعوهت،اهولهپسنردنت
غارفتسا

لقادحیکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢
مرگیلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنج
١حقبطمازعا-

،تیرتم
،نگلهسبآ
تیرفنولیپ

،لانیژاویوبدبتاحشرت
،یعیبطدحزارتگرزبمحر
هقباس،مکشدرد،زرلوبت
بآهسیکینالوطیگراپ
،یرادرابیراکتسدای
ایمکشدنابیروسنردنت
اهولهپ

اییکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
یدنق
التبموضعنتشادهگنتکرحیبونکسمزیوجت-
نیراپهدحاو٥٠٠٠یدیروقیرزت-
١حقبطمازعا-

یبلفوبمورت
ت

قاسهفرطکیدردومرو
،مادناضبنشهاک،نارو
یگدیرپگنرویدرس
مادنایدوبک،مادنا

مادقا هارمهمئالع
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جازمتباجاويلسانت-يرارداتالكشم-٥چ

:دینکلاوئس
درد،رارداررکتوشزوس
،لانیژاوتاحشرت،اهولهپ
ریزدرد،غارفتساوعوهت
وراردایرایتخایب،لد
عفدساسحا،عوفدم
،دعقمدرد،رارداعیرس
تباجازاسپیزیرنوخ
زرل،جازم

:دینکنییعت
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
،یریساوبهمکدسمل
لانیژاو،اهولهپ

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

دامپایصرقزیوجت:ییایدیدناکتینیژاو-
هتفهکیاتلوزامیرتولک
٥٠٠لوزادینورتمصرقزیوجت:ییانوموکیرتتینیژاو-
شرسمهوردامیاربهتفهکیاتزورردراب٢مرگیلیم
اتلوزادینورتملژزیوجت:یصاصتخاریغتینیژاو-
هتفهکی
٩حقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
ریغعاجرا:هتفهکیزاسپدوبهبمدعتروصرد-
نانزصصختمهبیروف

تینیژاو شزوس،وبدبتاحشرت
یلسانتهیحانشراخو
هتفه٤زاسپ

ییاذغمیژروتاعیامفرصمهبهیصوت،نیلمزیوجت-
ربیفیواح
وزورلوطردمرگبآنگلردنتسشنهبهیصوت-
دعقمنتشادهگنکشخ
دیئورومهیتنآدامپزیوجت-
ریغعاجرا:هتفهکیزاسپدوبهبمدعتروصرد-
طوبرمصصختمهبیروف

ریساوب همکدسمل،دعقمدرد
سپیزیرنوخ،یریساوب
جازمتباجازا

کیتعاس٨رهمرگیلیم٥٠٠نیلیسیسکومآزیوجت-
زور٣اتراب
ایوتعاس٤٨اتقوفنامردابدوبهبمدعتروصرد-
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا:یرامیبدوع
نامرد:اهولهپدردوزرلوبتزوربتروصرد-
١حمازعاوتیرفنولیپ

تیتسیس ،رارداررکتوشزوس
عیرسعفدساسحا
مکشریزدرد،راردا

طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا ایهناثمبیسآ
،راردایراجم

لوتسیف

یب،عوفدمیرایتخایب
نودبراردایرایتخا

هفرسوهسطعابطابترا

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
یلوفدنوسنتشاذگ:ندرکرارداردیناوتانتروصرد-

١حقبطمازعاو

هسبآ،موتامه
بیسآ،ولو
یراردایراجم

عفدمدع،لدریزدرد
لواتعاس٢٤ردراردا

نامیاززاسپ

اییکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق٣٢لقادحرگنیر
یلیم٨٠ینالضعونیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-
نیسیاماتنجمرگ
هنومن،کیتویبیتنآقیرزتزالبق،ناکماتروصرد-
یاربردامابهارمهوهدشهیهتتشکیاربراردا
.دوشهداتسرفناتسرامیب
١حقبطمازعا-

تیرفنولیپ درد،رارداشزوس
عوهت،زرلوبت،اهولهپ
غارفتساو

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب.دنتسهکوشضرعمرددراومنیا*

مادقا هارمهمئالع
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یکشزپناورتالالتخا-٦چ

:دینکیسررب
:یرهاظتیعضو-١
،ششوپهوحن
،یتشادهبتیعضو
طابترایرارقربهوحن
،یداعریغوهتفشآ(
،فیعضتشادهب
سابل،دایزشیارآ
)بسانتمان
،هدرسفا:قلخ-٢
،برطضم،کینام
(ریذپکیرحت
)تینابصع
راکفا:رکفت-٣
دیاقع،یشکدوخ
راکفا(ینایذه
راکفا،یدیئوناراپ
)هناشنمگرزب
تامهوت:کرد-٤
،ییانیب،ییاونش
،هسمال،ییایوب
ییاشچ
یهاگآ:یبایتهج-٥
وناکم،نامزهب
صخش

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

واهبودینکشوگردامتایاکشوتبحصهبتقداب-
.دینکیمکردارواتالکشمهکدیهدنانیمطا
الومعموهدوبارذگتلاحنیاهکدیهدنانیمطاردامهب-
.دباییمدوبهبدوخهبدوخهتفه٢یطً
ترورضویرامیبمئالعدرومردناهارمهورسمههب-
دیدشتتروصردیروفهعجارموردامزایفطاعتیامح
شزومآردامردیناوریروفرطخمئالعزوربایومئالع
.دیهد
:هتفه٢زادعبمئالعموادتایمئالعدیدشتتروصرد-
ینیلابسانشناورایکشزپناورهبیروفریغعاجرا
هبیروفعاجرا:یناوریروفرطخمئالعزوربتروصرد-
زاشیپتامادقاماجناوینیلابسانشناورایکشزپناور
زوکیاسعاجرا

سپهودنا
نامیاززا

نیبفیفخیگدرسفاعورش
هماداومششاتموسیاهزور
زاسپمهدراهچزوراترثکادح
یگدرسفایارذگساسحا،نامیاز
،اهتشاشهاک،زورردتعاسدنچ
،ریغتمهیحور،لالمساسحا
یب،هیرگهبلیامت،تینابصع
یرارقیب،بارطضاویباوخ

لمعلاروتسدقباطم)ییورادریغنامرد(یتیامحنامرد-
ناورتمالسیروشک
هدرسفاردامتسانکمم(دازوندشرتیعضویسررب-
)دوشراگنالهسدازونزاتبقارمهبتبسن
یروفریغعاجرا:دوبهبمدعایضراوعدیدشتتروصرد-
کشزپناورهب

،یگدرسفا
،بارطضا
ساوسو

،یگقالعیبوهدرسفاقلخ
لیامت،اهتشاوباوخردلالتخا
،یگتسخ،بارطضا،ندرکهیرگهب
هیحور،یلمعویرکفساوسو
طاقنرددردساسحا،تحاران
،یجنردوز،ندبفلتخم
یناوتان،یگلصوحیب،تینابصع
هرمزوریاهراکماجنارد

کشزپناورهبتصرفنیلواردعاجرا یگدرسفا
روژام

وباوخردلالتخا،هدرسفاقلخ
تسدزا،زگرمتردیناوتان،اهتشا
ایراکفا،یژرناشهاک،قئالعنداد
،یرارقیب،یشکدوخهبمادقا
بارطضا

یهارمهوناتسرامیبهبیروفعاجرا:هتفرشیپهلحرمرد-
)دوشنهارمهردامابدازون(ردام
:عاجرازاشیپتامادقا
ناهارمهشزومآ:یشکدوخهبمادقاایلیامتتروصرد-
رامیبتظفاحمرظنزا
قیرزت:دیدشیریذپکیرحتویرگشاخرپتروصرد-
مرگیلیم٥لودیرپولاهلوپمآینالضع
هبرامیبندیسرنویرامیبلرتنکمدعتروصرد-
هچنانچ.دوشرارکتقیرزت،هقیقد٢٠یطناتسرامیب
نیدیرپیبلوپمآکی،دنکزوربلادیماریپارتسکاضراوع
.دوشقیرزتینالضعتروصهب
ابتسانکممنامیاززادعبزوکیاسهکنیاهبهجوتاب:هتکن
زالبقتسامزال،دشابهارمهیرایشوهلالتخامئالع
نامردنآساساربویسرربمویریلدکیناگرالماوع،عاجرا
.دوشعورش
زاسپنونجهقباسدوجوتروصردوهیلواهلحرمرد-
:رطخمئالعریاسدوجوایویوهداوناخایردامردنامیاز
کشزپناورهبیروفریغعاجرا

زوکیاس
ای
مئالع
رطخ
یروف
یناور

:هیلوالحارمرد
تارییغت،یرارقیب،یباوخیب
،تینابصع،وخوقلخعیرس
یریذپکیرحت
:هتفرشیپلحارمرد
یهاگآمدع(یبایتهجردلالتخا
،)صخشوناکم،نامزهب
عیرستارییغت،یگدودزتیصخش
ربویگدرسفاهباینامزاقلخ
،هتفشآویداعریغراتفر،سکع
(دازوندرومردینایذهدیاقع
ایصقاندازونهکنیاهبداقتعا
ییاناوتوتردقدازون،تساهدرم
ایناطیشدازون،درادیصاخ
هکییاونشتامهوت،)..وتسادخ
دازونهبدهدیمروتسدردامهب
دنزبهمدص

یبسنیدوبهبیرادرابنارودردهکدشابیناوریرامیبدوعزایکانرطخنامزدناوتیمنامیاززاسپهرود:هتکن
.تساهتفای

مادقا اههناشنومئالع
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يمنآ/يگديرپگنر/هجيگرس-٧چ

:دینکنییعت
،نیبولگومهنازیم
یتایحمئالع

:دینکهنیاعم
طاخم،مشچهمحتلم
اه

يبايزرا

صيخشت
يلامتحا

هامکیتدمهبزورردنهآصرقددع٢زیوجت-
نامردهماداودعبهامکینیبولگومهیریگهزادنا-
نیبولگومهنازیمقباطم
یاههیصوتهیاراوردامیریگنزوتیعضویسررب-
ورادرابناردامهیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغت
)یمنآثحبم(هدریش

فیفخیمنآ ،یعیبطیتایحمئالع

١١ات١٠نیبنیبولگومه
دصردمرگ

سکدنا،یلوبلگشرامششیامزآتساوخرد-
،یطیحمنوخمال،نیتیرف،مرسنهآ،تیسولوکیتر
اهتکالپشرامش
تدمهب)مرگیلیم٢٠٠(زورردنهآصرقددع٤زیوجت-
هامکی
ودزادعبتیسولوکیترسکدناشیامزآتساوخرد-
نامردعورشزاهتفه
هیذغتعماجیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یمنآثحبم(هدریشورادرابناردام
مدعایاهتیسولوکیترسکدناشیازفامدعتروصرد-
صصختمهبیروفریغعاجرا:هاگشیامزآهبیسرتسد
یلخاد

طسوتمیمنآ ،یعیبطیتایحمئالع
١٠ات٧نیبنیبولگومه
دصردمرگ

یلخادصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
هیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یمنآثحبم(یهدریشویرادرابنارود

(دیدشیمنآ
)نمزم

،یعیبطیتایحمئالع
٧زارتمکنیبولگومه
گنر،دصردمرگ
دیدشیگدیرپ

یلخادصصختمهبیروفریغعاجرا یاهنیمزیرامیب بسانمانیمومعلاح

یلیم١٠٠٠نازیمهبرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
تعاس٤ردرتیل

١حقبطنانزصصختمهبیروفعاجرا-

دیدشیمنآ
زایشان
یملووپیه

یعیبطریغیتایحمئالع
نویسناتوپیه(
)کیتاتساوترا

مادقا هارمهمئالع
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رطخدراومرياس-٨چ
مادقاناونع

ردامریشابدازونهیذغتعنم-
نامیاززاسپهلصافالب)رگیدشور+مودناک(یرادرابزایریگشیپشورودزانامزمههدافتسا-
اهشورریاسزاهدافتساناکمادوبنتروصردرگمIUDزاهدافتسامدع-
لیلدهب(زدیاهارمههبلسیرامیبهبدرفالتباتروصردیبیکرتیاهلوپمآواهصرقفرصمعنم-
)نیپمافیرزاهدافتسا
طلخوهفرس،تنوفععونرهایبتدننامرطخمئالعزوربتروصردینامردزکرمهبهعجارمهبدیکات-
یراتفرهرواشمزکرمهبهعجارموییورادنامردهماداهبدیکات-

+HIV/زدیاهبالتبا
١٤حقبطموتراپیرپیتاپویمویدراکرظنزاردامیرگلابرغ- بلقشپتوسفنیگنت

مستهجدلوتزاسپزور٣-٥تدمهبناتسرامیبرددازونیرتسبویدازونزیهرپمردنسمئالعشزومآ-
ییادز
نیماتفمآتمتابیکرتناگدننکفرصمردنامیاززاسپیگدرسفامئالعهبهجوت-
لاکشانودبنیفرونرپوبابهدنرادهگننامردونوداتمابهدنرادهگننامردتفایردتروصردیهدریش-
.تسا
یهدریشرد)نییدک،نییوره،کایرت(ینویفاداومفرصمعنم-
تعاس٢٤اتیهدریشمدع:نیماتفمآتمفرصمتروصرد-
نامیاززاسپنوداتمزودمیظنتتهجراتفروناورتالسسانشراکهبیروفریغعاجرا-

وینویفاداومفرصم
کرحم

یهدریشردفرصمعنم لکلافرصم

هبیروفریغعاجرا:موستاقالمرد٢٠٠زارتشیب)هتعاسود(OGTTو١٢٦زارتشیبFBSتروصرد
ددغصصختم

یرادرابتباید

طوبرمصصختمهبیروفریغعاجرا-

یروفعاجرا:یرامیبدیدشتایهلمحتروصرد-
ياهنيمزيراميب

نامياززاسپ٣-٥ياهزورهلصافردرابكيلقادحنوخراشفيريگهزادنا-
ييورادنامرد:نامياززاسپتعاس٤٨ردهويجرتميليم١٤٠زارتالابنوخراشفندنامیقابتروصرد-
يرادرابزالبقييورادميژرقباطم
یرادرابزاشیپیورادهبنآرییغتوورادوعطق:اپودلیتمابنامردتروصرد-
ديامسوروفزیوجت:ديدشمداابهارمهوهويجرتميليم١١٠/١٦٠زارتشيبيرادرابنوخراشفتروصرد-
زود٥اتزورردرابوداتكيمرگيليم٢٠نازيمهبيكاروخ
نامیاززاسپهتفهودییورادنامردموادتترورضیبایزرا-
نامياززاسپهتفه٦-٨يلخادصصختمهبعاجرا-

ردیسپمالکاهرپ
ریخایرادراب

:نامیاززاسپلواتعاس٤٨ردهعجارم
٣حقبطیسپمالکانامرد-
١حقبطمازعا-
:نامیاززاسپلواتعاس٤٨زادعبهعجارم
زارتشیباییواسملوتسیسایوهویجرتمیلیم١١٠زارتشیباییواسملوتسایدنوخراشفتروصرد-

٣حقبطیسپمالکانامرد-:هویجرتمیلیم١٦٠
١حقبطناتسرامیبهبمازعا-
زاسپهتفه٦نوخراشفلرتنک:هویجرتمیلیم١١٠زارتمکو٩٠زارتشیبلوتسایدنوخراشفتروصرد-
یرادرابریغنامزدننامنامردویسررب،زاینتروصردونامیاز
نامردهمادایاربیلخادصصختمهبیروفریغعاجرا:هدشهتخانشنمزمنوخراشفتروصرد

الابنوخراشف
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امنهار-ح

یلوبمآوبمورترطخیبایزرا-١٥ح
نامیاززاسپویرادرابردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-١٤ح
یرادرابردیکشزپناوریاهیوراد-١٣ح
یهدریشردورادفرصم-١٢ح
یرادرابردورادفرصم-١١ح
ملاسیرورابهرواشم-١٠ح
نامیاززاسپیتشادهبیاههیصوت-٩ح
یرادرابردیتشادهبیاههیصوت-٨ح
لزنمردنامیاز-٧ح
ییورادیاهلمکم-٦ح
محریگنوراو-٥ح
ژاروک-٤ح
یسپمالکاویسپمالکاهرپنامرد-٣ح
یزیرنوخءاشنمیسررب-٢ح
مازعا-١ح

هحفص ناونع
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مازعا-١ح
:درادمازعاهبزاینردامرگا
.دیهدعالطاسناژرواهب-١
هبشریذپیارباررداممازعا.دیریگبشریذپناتسرامیبزاناکماتروصردودینکلیمکتارمازعا/عاجرامرف-٢
.دیزادنینقیوعتهبناتسرامیب
:تساردامیهارمههبزاینهکیدراومرد-٣
نیسوتیسکادننامییاهوراد:ردامتیعضوساسارب.دیشابهتشادهارمهارمازعالوطردزایندروملیاسوواهوراد،

شکتسددننامیلیاسو،...ورگنیرمرس،نیسیاماتنج،نیلیسیپمآ،میسلکتانوکولگ،نییوتینف،مویزینمتافلوس
...ونامیازتس،مرستس،دنوس،نزوس،لیرتسا
دیوشنئمطمیفاکمرستفایردوگرندوبزابزا،مازعالوطرد.
نآنتشادهگنتباثویراذگدنوسوقیرزتدیابمرسردنیسوتیسکادحاو٢٠،نامیاززاسپیزیرنوخدراومرد:هتکن
.دوشماجنا
نینجهکملاسردامعاجراتروصردطقف.دیوشنئمطمهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبنژیسکاتفایردزا،مازعالوطرد
.تسیننژیسکاندادهبزاین،درادهدرم
لصاتياعر(.ددرگيراددوخديابردامهبتاعيامويياذغهدامعونرهندادزاNPOعاجرانیح(
نسابریزردشلابدنچندادرارقایهدجستیعضو:فاندنبسپالورپرد.دیهدببسانمتیعضوردامهب،مازعالوطرد،
رد،هتسشنهمینتلاحهبردامندادرارق:بلقییاسرانایداحمرورد،ندبحطسزارتالاباهاپندادرارق:کوشرد
پچیولهپهبردامندناباوخ:ینینجسرتسید
دوشهیوشاپهارمهطسوتردام،بتدراومردعاجرالوطرد.
.دنکیهارمهارردامزینیورسمهایوردامناگتسبزایکیدوشیمهیصوت-

يزيرنوخءاشنميسررب-٢ح
ندرکزابزاسپ،تسادیدشیزیرنوخهکیتروصرد.دشابطقستلعهبدناوتیمیزیرنوخهمیننیارد:یرادرابلواهمین
رارقیموتوتیلتیعضوردارردام،هقیقدردهرطق٣٢تروصهبنیسوتیسکادحاو٣٠ندوزفاابمرسرتیل١قیرزتوگر
جراخلیرتسادرگسنپکیابارنآ،محرهناهدزاعفدلاحردجسنایهتخلهدهاشمتروصرد.دیراذگبمولوکپساوهداد
.دینکمزعاسپسوهدرکیراددوخیراکتسدزا،هتخلایجسنهدهاشممدعتروصرد.دینک
:طقسزاسپتبقارم
-یپمارکیاهدردتروصردنفونیماتسازیوجت- یبسنتحارتسا
-هامکیاتنهآصرقددع١هنازورزیوجت- ردپو-Rhناردامردماگورلوپمآقیرزت

Rh+
-یفطاعتیامح- هتفه٢اتتبراقمزایراددوخهبهیصوت
-بسانمیریگشیپشورزاهدافتسایرادرابهبلیامتمدعتروصرد- درد،یزیرنوخ،بت(رطخمئالعشزومآ
)مکش
.درادنیعنمنامزرهردیدعبیرادرابوتسینزاینیصاخیسرربطقسرابکییاربهکدیهدشزومآردامرد:هتکن

:دینکهنیاعمارمحر،درادهماداتفجلماکجورخزاسپیزیرنوخرگا:نامیاززاسپهلصافالب
:)ینوتآ(محرندوبلشتروصرد)فلا
.دینکهیلختدنوساب،هناثمندوبرپتروصرد.دیوشنئمطمهناثمندوبیلاخزا-١
.دیهدهمادااریتسدودژاسام،یزیرنوخلرتنکومحرندشعمجات-٢
تروصهبنژرتملوپمآمرگیلیم٢/٠ایعیرستروصهبنیسوتیسکادحاو٢٠ابرگنیرمرسرتیلکی،ژاسامابنامزمه-٣
.دوشیراددوخالابنوخراشفابردامردنژرتمقیرزتزا.دینکقیرزتینالضع
زاسپوهقیقد١٥رهدعبتعاسودرد.دینکلرتنکهقیقد١٥رهاریتایحمئالعوهقیقد٥رهارمحر،لواتعاسمینرد-٤
.دینکلرتنکارمحرندوبتفسوعمجویزیرنوخنازیم،یتایحمئالعتعاس٥/٠رهتعاس٤اتنآ
الومعم.دینزبنیمخترتهبارردامزایندروممرسنازیمدیناوتباتدینکهجوتهدشجراخهتخلویزیرنوخنازیمهب:١هتکن
.دشابیمینیمختنازیمرباربودیزیرنوخرادقمً
.دینکیهارمهاریوًامتحتختیورزا)لواراب(ردامنتساخربماگنهرد:٢هتکن
یمحرژاسامهماداوینامردمرس،زابگرودابارردام،درادهمادانانچمهیزیرنوخیتسدودژاسامماجناابهچنانچ
نیحیمکشنایرشسرپمکوتعاسکیتدمردرگنیرمرسرتیلکیقیرزت،لوامرسمامتاتروصرد(.دیهدعاجرا
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)عاجرا
.دیروآراشفیمکشتروئآیورربًامیقتسمهتسبتشمابپچتمسهبیمکوفانیالابتمسقرد:یمکشنایرشسرپمک
یفاکلرتنکیارب.تساسمللباقمکشیمادقهراویدیورزایتحارهبنامیاززاسپهلصافالبیمکشتروئآردضبن
.تسانایرشیورربراشفندوبیفاکانهناشن،سملردضبنساسحا.دینکسملارینارضبنرگیدتسداب،راشفندوب
.دیهدهماداعاجرانیحیزیرنوخعطقاتاریمکشنایرشراشف
.تساماجنالباقرغالردامردیمکشنایرشسرپمک:هتکن
دینکلرتنکاهیگراپرظنزاارمحرهناهدونژاویاههراویدهژیوهبیراردا-یلسانتهیحان:محرندوبعمجتروصرد)ب
یسرربلماکروطهبارمحرهناهد،تفجسنپ٢هلیسوهبوهتشاذگنژاوردولاوددع٢،رایتسدکمکابتلاحنیارد.
یگراپلحمیورربلیرتسازاگکی،یگراپهدهاشمتروصرد.دوشیمداجیا٩و٣تعاسرداهیگراپًالومعم.دینک
تروصردیلو.دینکیراددوخیراکتسدزا،دشعطقتدمنیازاسپیزیرنوخرگا.دیهدراشفهقیقد٥تدمهبوهتشاذگ
هناهدردیگراپرگا.دینزبهیخباریگراپلحم،رفص٢ایرفص٣کیمورکخنزاهدافتسااب،یگراپلحمزالاعفیزیرنوخ
ارنژاو،اهیگراپمیمرتناکمادوبنتروصرد.دینکمیمرت٨لکشهبهیخبندزابارنآسأر،دوبزابگرکیایودوبمحر
.دینکعاجرازابگروداباررداموهدرکنوپماتلیرتسازاگدنچایکیاب
.دیوشنئمطممحرندوبعمجزا،یگراپمیمرتلحارممامترد:رکذت

يسپمالكاويسپمالكاهرپنامرد-٣ح
.دینکیراددوخیونتشاذگاهنتزاودیناباوخبپچیولهپهببارطضازارودومارآطیحمکیردارردام-١
.دیوشنئمطمییاوهیاههارندوبزابزا-٢
مادقایاربارمودگر.دینکقیرزتنیلاسلامرنایرگنیرمرسودینکزابگرودردامیارب،کمکتساوخردنمض-٣
مرسنازیم.دشابهقیقدردهرطق٣٢زاشیبدیابنمرسجورخ،یزیرنوخدوبنتروصرد.دیرادهگنزابیدعبیرورض
.دینکتبثتعاسرهردرتالابزکرمهبندیسراتارردامیتفایرد
.دینکرارقربهقیقدردرتیل٦-٨نازیمهبارنژیسکا-٤
.دینکیراددوخناهدهارزایکاروخداومزیوجتزا-٥
ویریگهزادنامویزینمتافلوسقیرزتودنیبلصاوفردوهیلختنیلواردارراردانازیم،هتشاذگهناثمردیلوفدنوس-٦
.دینکتشاددای
.دیهدرارقسرتسدردارمیسلکتانوکولگلوپمآهژیوهبءایحاتس-٧
.دینکقیرزتلمعلاروتسدقبطارمویزینمتافلوس-٨
.دینکقیرزتلمعلاروتسدقبطارنیزالاردیه،تسارتالابایهویجرتمیلیم١١٠/١٦٠ردامنوخراشفهکیتروصرد-٩
یهارمهارردامدیابکشزپایامام.دیهدیروفعاجراناتسرامیبهبارردام،یرادرابمتخوینامردتامادقاهمادایارب-١٠
.دنک

مویزینمتافلوسقیرزتلمعلاروتسد
ایرگنیرمرسیسیس١٠٠لخاد)%٥٠لولحمزارتیلیلیم٨ای%٢٠لولحمزارتیلیلیم٢٠(مویزینمتافلوسمرگ٤)فلا
.دوشقیرزت)هقیقدردهرطق٦٠دودح(هقیقد٢٠تدمردنیلاسلامرن
رههلضعرد)رتیلیلیم١٠(یمرگ٥قیرزتودتروصهبار)رتیلیلیم٢٠(مویزینمتافلوس%٥٠لولحمزامرگ١٠سپس)ب
.دینکقیرزتیدیروزودزاسپهلصافالب)دنلبنزوساب(یقمعروطهبنیرس
ابهارمهار%٥٠مویزینمتافلوس%٢نیئاکودیلرتیلیلیم١تسارتهب،ینالضعقیرزتلحمدردزایریگشیپیارب:هتکن
.درکقیرزت
٥تدمرد)رتیلیلیم١٠(مویزینمتافلوس%٢٠لولحمزامرگ٢،لواهقیقد١٥زادعبنآدوعایجنشتهماداتروصرد)ج
.دینکقیرزتیدیروتروصهبهقیقد
.دوشقیرزتمویزینمتافلوسینالضعزودطقف،کشزپروضحمدعتروصرد:مهمهتکن

.دیهدعاجراارردام،هیلواینالضعویدیروقیرزتزاسپ)د
درکهدافتساریزلکشهبنیئوتینفلوپمآزاناوتیمزکرمردجنشتلرتنکمدعایمویزینمتافلوسدوبنتروصرد:هتکن
:
٢٠ابیرقت(تعاسکیتدمرد)دوشنهدافتسایدنقمرسزا(یکمنمرسیسیس١٠٠لخادیمرگیلیم٢٥٠لوپمآددع٤
.دوشقیرزت)هقیقدردهرطق

هبارمویزینمتافلوسمودزود،تعاس٤تدمردناتسرامیبهبردامندیسرنایردامعاجرانامزندشینالوطتروصرد
یاهزود.دینکقیرزتردامهبریزطیارشتیاعرابینالضعتروصهب)رتیلیلیم١٠(،%٥٠مویزینمتافلوسمرگ٥نازیم
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:دینکقیرزتتعاس٤رهلصاوفردریزطیارشتیاعرورادقمنیمهابزیناریدعب
.دراددوجوونازککشکسکلفر-فلا
.دشابهقیقدردراب١٦لقادحسفنتدادعت.تساتحاررامیبسفنت-ب
.تسارتشیبایرتیلیلیم١٠٠،ورادقیرزتزاسپهیلواتعاس٤تدمردردامیرارداهدنوربنازیم-ج
لوپمآقیرزتو)گبوکسامطسوتنژیسکاندادویراذگهلول(هیوهتیرارقرب،یسفنتتسیاتروصرد:مهمتاکن
یرارقربنامزاتهقیقد١٠تدمردهتسهآویدیروروطهب١٠%لولحمزا)مرگ١(رتیلیلیم١٠نازیمهبمیسلکتانوکولگ
.دیهدماجناارسفنت

مویزینمتافلوسریداقمنییعت

٢٠=%٥٠مویزینمتافلوسمرگ١٠
رتیلیلیم

یلیم١٠=%٥٠مویزینمتافلوسمرگ٥
رتیل

یلیم٢٥=%٢٠مویزینمتافلوسمرگ٥
رتیل

یلیم٥٠=١٠%مویزینمتافلوسمرگ٥
رتیل

یلیم٨=%٥٠مویزینمتافلوسمرگ٤
رتیل

٢٠=%٢٠مویزینمتافلوسمرگ٤
رتیلیلیم

یلیم٤٠=١٠%مویزینمتافلوسمرگ٤
رتیل

)نوخراشفهدنهاک(نیزالاردیهقیرزتلمعلاروتسد
١٦٠زارتالاباییواسملوتسیسنوخراشفایورتالابایهویجرتمیلیم١١٠لوتسایدنوخراشف،رتشیبایهقیقد١٥یاربرگا
:دینکزیوجتارنیزالاردیه،تساهویجرتمیلیم
نوخراشف،هقیقد٢٠زاسپهکیتروصرد.دینکقیرزتیدیروتروصهبمرگیلیم٥نازیمهبنیزالاردیهلوپمآ-١
دینکلرتنکارنوخراشف،هقیقد٢٠زاسپورارکتهیلوازودنامهابارنیزالاردیه،تساهویجرتمیلیم١١٠یالابلوتساید
.
تحتاررداموفقوتمارنیزالاردیهیدیروقیرزت،تساهدیسرهویجرتمیلیم١١٠زارتمکهبلوتسایدنوخراشفرگا-٢
.تساهویجرتمیلیم١٠٠ات٩٠نیببولطملوتسایدنوخراشف.دیریگبرظن
:هتکن
هکیتروصردوزیوجتیکاروختروصهبار)تالادآ(نیپیدفینمرگیلیم١٠،نیزالاردیهندوبنسرتسدردتروصرد-
.دینکرارکتهیلوازودنامهابارنیپیدفین،تساهویجرتمیلیم١١٠یالابلوتسایدنوخراشف،هقیقد٣٠زاسپ

ژاروك-٤ح
:تساهتشذگنامیاززاتعاسکیزارتمکهکیتروصردوتفجندنامیقابتروصرد
کشزپطسوتنیلوزافسمرگ١اینیلیسیپمآمرگ٢یدیروقیرزت-١
رایسبماپزایدمرگیلیم١٠یدیروقیرزت،نیدتپدوبنتروصردوکشزپطسوتنیدتپمرگیلیم٥٠یدیروقیرزت-٢
هتسهآ
هناثمندوبیلاخزانانیمطا-٣
لیرتساشکتسدندیشوپولیرتساناشابیلسانتهیحانندناشوپونیداتبابنژاووهنیرپیوشتسش-٤
مههبتسدناتشگناهکیتلاحردرگیدتسدودیریگبمکشیورزاارمحرهلقتسدکیاب:ژاروکرونامماجنا-٥
نآهبل،تفجسملزاسپ.دینکدراومحرردفاندنبریسمردنژاوهارزاار،تساهراشاتشگنارانکردتسشوهدیبسچ
تسدتشپابسپس.دیهدرارقمحرهراویدوتفجهبلنیبار)کچوکتشگنارانک(تسدیلخادهرانکوهدرکصخشمار
اههدرپ.دیروآنوریبجیردتهبودینکادجیمارآهبمحرهبنآندیبسچلحمزاارتفج،تسامحرهراویدابسامتردهک
.دینکهدافتسااههدرپنتفرگیاربدرگسنپزا،موزلتروصرد.دینکجراخاودیسدزاندرکادجابتلاحنیمهابزینار
.دینکیراددوخًادیکارتشیبیراکتسدزا،تفجیگدنبسچصیخشتتروصرد:١هتکن
.دینکهجوتردامیمومعلاحهب،ژاروکنیحرد:٢هتکن
ردهرطق٦٠تروصهبنیسوتیسکایواحمرس.دیوشنئمطماههدرپوتفجلماکجورخزاویسرربارتفجحوطس-٦
عمجرظنزاارمحرویگراپرظنزاسکیورسونژاوتسامزال،ژاروکلمعردیگراپلامتحالیلدهب.دیهدهماداارهقیقد



106

.دینکمیمرتاراهیگراپ،زاینتروصرد.دینکیسرربندوب
)١حقبط(.دیهدعاجراارردام،دیدوبننئمطمتفجلماکجورخزاایوتشادهمادایزیرنوخ،تفججورخزاسپرگا-٧
:تساهتشذگنامیاززاتعاسکیزاشیبهکیتروصرد
عاجرااررداموهدومنیراددوخیراکتسدزا،تساهتسبمحرهناهدوتسیننژاوردتفجرگاودینکلانیژاوهنیاعم
)١حقبط(.دیهد

محريگنوراو-٥ح
لیرتساشکتسدندیشوپولیرتساناشابیلسانتهیحانندناشوپونیداتبابمحرمامتیوشتسش-١
طیارشهمهندشهدامآنامزاتلیرتساوبوطرم،مرگهچراپکیردمحرنتشادهگن-٢
الابفرطهبارمحرهلق،نژاویلوطروحمتهجردناتشگناوتسدفکاب:تساهدشادجتفجهکیتروصرد)فلا
لخادنیسوتیسکادحاو٢٠،یلصالحمردمحرنتفرگرارقزانانیمطازاسپ.دینادرگربلوایاجهبارمحروهدادراشف
شیازفاارمرسنازیم،تسالشمحررگا.دوشعمجمحرهکینامزاتدینکعورشاریتسدودژاسام،هدرکقیرزتمرس
ددجمزوربلامتحالیلدهب.دینکقیرزتینالضعتروصهبمرگیلیم٢/٠نازیمهب)نژرتم(نیرتموگرالوپمآوهداد
)١حقبط(.دینکمازعاارردام،یگنوراو
ابوتساهارمهدیدشیزیرنوخاباریز،دینکیراددوختفجندرکادجزا:تساهدیبسچمحرهبتفجهکیتروصرد)ب
)١حقبط(.دینکمازعاارردامودینادرگربلوایاجهبارمحر،هدیبسچتفجنامه
مرگوزیمتهلوحابارمحر،دیزیهرپبیراکتسدزا،تفرگنرارقدوخیعیبطیاجردمحررگاتلاحودرهرد:١هتکن
)١حقبط(.دینکمازعاارردامودیناشوپب
یزیرنوخنازیموردامیمومعلاحهبهجوتاباریتفایردمرسنازیمودینکهجوتردامردکوشمئالعدوجوهب:٢هتکن
.دینکمیظنت

ييورادياهلمكم-٦ح
:یرادراب
زالبقهام٣زاصرقنیافرصم.دوشزیوجتکیلوفدیسامرگورکیم٤٠٠هنازور،یرادرابنایاپاتادتبازا:کیلوفدیسا
.دوشهیصوتیرادراب
.دوشزیوجت)لاتنملامرگیلیم٣٠(نهآصرقددعکیهنازور،یرادرابنایاپاتیرادراب١٦هتفهعورشزا:نهآ
زیوجتلارنیمنیماتیویتلوملوسپکایصرقددعکیهنازور،یرادرابنایاپاتیرادراب١٦هتفهعورشزا:نیماتیویتلوم
.دوش
صرقزیوجتهماداهبزاین،تساکیلوفدیسامرگورکیم٤٠٠یارادنیماتیویتلوملوسپکایصرقهکیتروصرد:هتکن
.تسینیرادرابنایاپات١٦هتفهعورشزاهناگادجتروصهبکیلوفدیسا
:نامیاززاسپ
.دوشزیوجتنامیاززاسپهام٣اتلارنیمنیماتیویتلوملوسپکایصرقددعکیونهآصرقددعکیهنازور

لزنمردنامياز-٧ح
:تسایرورضریزتاکنتیاعر،لزنمردنامیازماجناتروصرد
٣٧ات٣٦یاههتفهردنامیاززالبقرداملزنمزاتسامزال،دنکنامیازلزنمردردامهکتسانیاربهداوناخرارصارگا-١
هبرطخمئالعشزومآ،لزنمطیحمیتشادهبطیارشیسررب،هداوناخدارفاابییانشآ:دیدزابزافده.دوشدیدزابیرادراب
دوجوویروفطیارشردرداملاقتنایاربمزالیگدامآ،زایندروملیاسوکرادتدرومردردامییامنهار،هداوناخوردام
نامیازنیحکمکناونعهبهداوناخیاضعازارفنودلقادح
:زادنترابعدوشهجوتدیابهکیتاکن.درکهدامآنامیازیاربارلزنمیاهقاتازایکیتسارتهب:نامیازقاتاطیارش-٢
هگنمرگیتحارهبارنآناوتبدرسیاوهردنینچمه.دشابریذپناکمایناسآهبنآهیوهتوهدوبباتفآهبورهکیقاتا
.تشاد
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دوشهدناشوپنامیازماگنهگرزبنولیانایعمشمابوزیمتوهتسشًالماکنامیاززالبقودشابوشتسشلباققاتافک.
ظفحواتمرحودنکیتحارساسحانآردرداماتدشابرادروخربنامیازنامزردبسانمششوپزاقاتاهرجنپوبرد
.دوش
ردیفاضاطبارمیسوبسانمچیپرس،تاو٦٠پمالتسارتهب.درادیفاکرونبشماگنهردقاتاهکنیازانانیمطا
.دشابسرتسد
هتشاددوجوقاتاردقربعطقتروصردهریغوزوستفنغارچ،هوقغارچ،عمشدننامروندلومرگیدلیاسوتسارتهب
.دشاب
دوشجراخقاتازایرورضریغلیاسو.
دوشکشخباتفآردوهتسشردامشلابوهفحلم،کشت،وتپ،فاحلدننامباوخلیاسو.
دوشهدادرارققاتارددازونورداملیاسوونامیاززایندروملیاسو.
درادهگنزیمتاریلسانتهیحانودریگبمامحربیلزالبقناکماتروصرددوشهیصوتردامهب.
هکهداوناخیاضعازارفنودروضحطقفودوشیراددوخنامیازقاتارددارفادایزدمآوتفرزادیابنامیازنامزرد
.تسایرورض،دناهدشباختناًالبق
تاقالمدیاب،نامیازلماعوردامشمارآظفحوتنوفعلاقتنارطخشهاکروظنمهبنامیاززاسپلواتعاس٦رد
.درکدودحماردازونوردامابناتسودوناگتسب
مهارفزایندروملیاسو،نامیازیاربهدشنییعتخیراتزالبقهتفه٤لقادحتسارتهب:نامیازقاتاردمزاللیاسو-٣
:لماشلیاسونیا.دوش
دوشکشخباتفآردوهدشهتسشًالبقدیاباههفحلم:زیمتهفحلم٤لقادح.
قاتافکوکشتندناشوپیاربزیمتوگرزبینولیانعمشم
امرسلصفردمیخضهنتمینایتکاژ،دوشزابهمکدایراونابنآهقیهکباوخسابلاینهاریپتسدود:رداملیاسو،
یصخشتفاظنلیاسووهناش،دایزرادقمهبزیمتهنهکاییتشادهبراون،زیمتریزسابلودنبهنیس،باروج،تروصهلوح
کشوپایهنهک،هالک،سابل،)شلاب،وتپایهفحلم،کشت(دازونباوختخر:دازونلیاسو
ذغاکایهمانزوریدادعت،مرگبآیرطبایهسیک،لاغشآلطس،چراپاییرتک،اهتسدوردامیوشتسشیاربگرزبنگلود
هلطاب
:لماش،دوشهدادرارقییامامفیکرددیابهکیلیاسو:نامیاززایندروملیاسو-٤
ییامامیشوگ-
جنسراشفهاگتسدویبطیشوگ-
ددع٢لقادحراوپ-
یناهدجنسترارحهجرد-
)دیشابهتشادهفاضایرطابدنچلقادح.دیوشنئمطمهوقغارچندشنشورزا(یرطابوهوقغارچ-
زایندرومرادقمهبلیرتساهبنپوزاگ-
١٥٠*١٥٠داعباهبزادناریزیاربعمشم-
ددعکیلقادحیچیق،ددع٢لقادحرخوکسنپ-
)زاینتروصردکنیع،کسام،ینولیاندنبشیپ،ناگ(یتظافحلیاسو-
ددع٢لقادحکچوکیزلفهساک-
ددع٢طسوتموگرزبیاهولقفرظ-
)هتسبکی(فرصمرابکیشکتسد،تفج٣لقادحلیرتساشکتسد-
٨٠*٨٠داعباهبلیرتساناشهکت٦لقادح-
ددع٥لقادحفاندنبسپیلک-
تسدهلوح،ینوباصاجونوباص-
نیسوتیسکا،نزوسرسوگنرس،ینوفعدضداوم-
یراونرتم-
نامیازیاهتبقارمتبثمرف-
ردامهارمهیاربهیصوتدنچ
.دراذگناهنتارواودشابردامرانکرددیابهارمه-١
.دناشوپبسیخلامتسداباروایناشیپزاینتروصردودهدشلامارردامتشپ،امامییامنهاراب-٢
.دراذگناهنتاروانتفرتلاوتایندزمدقماگنه-٣
.دنککمکردامهبامامییامنهارقبطندزروزویسفنتیاهرونامماجناایوتیعضورییغترد-٤
.دنکییاسانشاررطخمئالع-٥
.دنکنییامنهارارردامنامیازلماعرظنفلاخم-٦
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هبناجهمهتاطایتحا
ظفحابنامیازعوقوزاعالطاتروصرد.دیشابهدامآهشیمهنامیازیاربدیاب،تساصخشماننامیازنامزهکاجنآزا-١
.دینکهعجارموئازلزنمهبییامامفیکهارمههب،هداوناخهبندادرطاخنانیمطاویدرسنوخ
:دینکتیاعرودیراپسبرطاخهبارریزتاکن-٢
؛ییامامفیکندادرارقسرتسدرد
؛نامیازماگنهردلیرتساطیارشتیاعرولیاسوندوبلیرتسازانانیمطا
؛یتظافحلیاسوزاهدافتسا
؛نامیاززالبقاهتسدنتسشواهنخاننتشادهگنهاتوک
؛ذوفننودبیاهفرظردتاحشرتونوخ،تفجندراذگ
؛یرتم٢قمعردویندیماشآبآعبنمزارودرتم١٠لقادحیتشادهبقیرطهبتفجندنازوساینفد
؛هناگادجروطهبتاعیامونوخهبهتشغآیاهسابلواههفحلمنتسشویروآعمج
لیرتساریغلیاسوایوعوفدمابندشهدولآتروصرداهشکتسدضیوعت.

ردامابطابتراداجیا
داجیارد.دهدماجنادیابردامزاهدننکتبقارمدرفرههکتسایتامادقانیرتمهمزایکی،رداماببسانمطابترایرارقرب
:دینکهجوتریزتاکنهبطابترا
؛دینکمالسردامهبییورشوخاب
؛دیشابهتشادزیمآمارتحاوهناتسودراتفر
؛دینکتبحصردامابهداسنابزاب
؛دیهدخساپودینکشوگتقدهبردامتالاوئسهب
؛دنکهدروآرباردوخیاهزایندناوتبرداماتدینککمک
؛دینککمکحیحصیریگمیمصتیاربارردام
؛دیهدماجنایراکهچدیهاوخیمهکدیئوگبواهبودیریگبهزاجاوازاهنیاعمرهزالبق
؛دینکتیاعرارردامیصخشمیرح
؛دینکنراکشآارردامزار
؛دینکتیاعرهنیاعمونامیازماگنهارردامبسانمششوپ
تساهتفرگارفاراهنآهکدیوشنئمطمودیهدهیاراارمزالیاهشزومآردامهب.

يرادرابرديتشادهبياههيصوت-٨ح
غاد،رادهیوداودنت،رادوبیاهاذغفرصمشهاک،حبصیادتباردهژیوهبدماجداومفرصم:یهاگحبصغارفتساوعوهت
مدتروصهبلیبجنززاهدافتساهزورما.دهدیمشهاکاریرادرابعوهت،اذغدرسومیالمیامد.دینکهیصوتاربرچو
شهاکردارباوختخرزانتساخربعیرسدننامیناهگانتیعضورییغتزازیهرپ.دننکیمهیصوتارنآندیئوبایوهدرک
.دینکهیصوتغارفتسا
اهاپنتشادهگننازیوآزازوریطدینکهیصوتردامهب،درادنیرادرابزجیتلعوتسایناتحتیاهمادناردمرورگا:مرو
.درادهگنرتالابنیمزحطسزااراهاپ،تحارتساماگنهرد.دنکیراددوخینالوطتدمهب
.دینکهیصوتاریلسانتهیحاننتشادهگنکشخویلومعمبآابهنیرپنتسش،ریزسابلهنازورضیوعت:هروکول

نامياززاسپيتشادهبياههيصوت-٩ح
هدافتسا،مرگبآنگلردنتسشن،یلسانتهیحانهنازوریوشتسش،ریزسابلویتشادهبراونررکمضیوعت:اههیخبلحم
میمرتاتدینکهیصوتردامهب.دینکهیصوتار)هیخبلحمعیرسمیمرتیارب(هچراپابهدیشوپپمالایراوشسترارحزا
.دنکیراددوختبراقمزا)نامیاززاسپزور٢٠(هنیرپلماک
شهاکاتیتشادهبراونبترمضیوعت،نآنتشادهگنکشخ،بقعهبولجزایلسانتهیحانیوشتسش:یدرفتشادهب
.دینکهیصوتارهنازورمامحتسا،تاحشرتنازیم
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ملاسيرورابهرواشم-١٠ح
.دنشابهتشادروضحهرواشمهسلجرددنناوتیمهداوناخیاضعاریاسایرسمه،رادرابرداملیامتتروصرد-
لاس٢هلصافتسارتهبردامتمالسظفحوقفوميهدريشتهج،رتشیبدنزرفهبیورسمهایرداملیامتتروصرد-
.دوشتياعریلبقنامیازویرادرابنیب
زاهتفه٣تشذگزاسپیسنجیاهسامتتروصرد،دينكديكاتردامریشابدازونیراصحناهیذغتدرومردردامهب-
.دينكداهنشيپیرادرابزایریگشیپیارباريشورنامیاز
ریشزازینبشهمینرد،دوشنهیذغتیرگیدزیچچیهابردامریشزجهبکدوکینعیردامریشابیراصحناهیذغت:هتکن
یرادرابزایریگشیپشورناونعهبردامریشابهیذغتهچرگا.دشابکدوکزاینابقباطمیهدریشتاعفدودنکهیذغتردام
زاشیب(یرثومنازیمهبهام٦ات،دشابهتشگنربردامیگدعاقهکیتروصردوقوفدراومتیاعرابیلو،دوشیمنهیصوت
.دنکیمیریگشیپیرادرابزا)%٩٠
يرادرابزايريگشيپياهشورلمعروتسدقباطمهدريشريغوهدريشناردامرديرادرابزايريگشيپياهشورزاهدافتسايارب:هتكن
.دوشمادقا

يرادرابرداهورادفرصم-١١ح
:درادفرصمعنمیرادرابردهکییاهوراد

- ACE inhibitors (Angiotensin-converting enzyme inhibitors - Kanamycin
- Aminopterin - Lithium
- Androgens - Methimazole
- A-II antagonists (Angiotensin II receptor antagonists - Methotrexate
- Busulfan - Misoprostol ( یرادرابمتخدراومردزجهب )
- Carbamazepine - Penicillamine
- Chlorbiphenyls - Phenytoin ( جنشتدراومردزجهب )
- Cocaine - Radioactive iodine
- Coumarins - Streptomycin
- Cyclophosphamide - Tamoxifen
- Danazol - Tetracycline
- Diethylstilbestrol (DES) - Thalidomide
- Ethanol - Tretinoin
- Etretinate - Trimerthadione
- Isotretinoin - Valproic acid

يهدريشرداهورادفرصم-١٢ح
یهدریشعنمدراوم



110

،تاسکورتوتم(اهتیلوباتمیتنآریظنییاهورادزا)هامکیزاشیب(رمتسمهدافتساهبروبجمردامهکیدراومرد-١
،)نرگیمنامردردیفرصمزوداب(نیماتوگرا،مویتیل،نویدنینف،نیتپیرکومورب،)...ونیروپوتپاکرم،هروایسکوردیه
.تسا)PGF(نیدیلکیسنفونفیسکومات
نیئورهونیئاکوکریظنیقیرزتردخمداومهبداتعمردام-٢
جلاعمکشزپرظنابنامردتدمردویتکاویدارداوم-٣
دیابطقف،درادنیهدریشعنم،ردامدیئوتامورتیرترآنامردیاربهتفهردزورکیتروصهبتاسکورتوتمفرصم:هتکن
.دهدنریششدنزرفهبتعاس٢٤تدمهبورادفرصمزادعبردام
:دوشهدافتسانیزگیاجیاهورادزادوشیمهیصوتوتساراذگریثأتیهدریشربهکییاهورادریاس
-دیساکیلیسیلاسونیمآ-٥ نودیمیریپ-لولونتآ
-نیزالاسافلوس- نیتساملک

-)تالیسلاس(نیریپسآ- لاتیبرابونف

يرادرابرديكشزپناورياهوراد-١٣ح
:یلکهیصوتدنچ
ضراوعزارتشیبرایسبنینجوردامیارب)نونجویگدرسفا(یناوریاهلالتخازایشانرطخ،دراومزایرایسبرد
.تسایکشزپناوریاهورادهوقلابیبناج
کشزپناورهبتبقارمونامردموادترظنزادیابهلصافالب،دوشرادرابنادرگناوریاهورادابنامردتحتیمناخرگا
.دییامنطقسهبراداوارواایودینکداجیاهانگساسحاردامردتسینمزال،دراومنیارد.دنکهعجارم
تسانکممریغ،تسارطخیبیرادرابردنادرگناوریورادمادکهکلاوئسنیاهبیعطقخساپ.
ناتسرامیبزاجراخینامردناورلماشبیترتهبحجراینامردیاهشور،یناوریاهلالتخاطسوتماتفیفخدراومرد،
.تسارادرابنزیاهسرتساشهاکروظنمهبطیحمردیتارییغتوحالصا،ناتسرامیبردیرتسب
ناوررظنتحترامیبًامازلا،دراددوجونیریاسونینج،ردامهببیسآلامتحاهکیناوریاهلالتخادیدشدراومرد
)ینامردورادوینامردکوشورتکلالماشدرومبسحرب(.دوشیمنامردکشزپ
یبایزرا.دوشماجناکشزپناورتراظنتحتولبقزانادرگناوریاهورادعطق،هدشیزیرهمانربیرادرابردتسارتهب
.تسایرورض،ورادهبددجمزاینیسرربرظنزاررکم
ناورونانزنیصصختمهرواشمورظنابیمومعناکشزپتسارتهب،یهدریشویرادرابنارودتیساسحهبهجوتاب
.دنیامنزیوجتارنادرگناوریوراد،کشزپ
کییاربنآزیوجتایوهاتوکتدمهبنیپزایدوزنبزیوجت،یریذپکیرحتویرگشاخرپلرتنکیاربلودیرپولاهزیوجت
.تساعنامالب،صاخدراومردتبون
هژیوتبقارمتحتدازون،نامیاززادعبتسایمازلا،دشابنادرگناوریاهورادابنامردتحترادرابردامهچنانچ
.دریگرارقلافطاصصختمطسوت

نونجدضیاهوراد
ردامهکیدراومردطقف،یرادرابلواههامهسرد.درادندوجواهورادنیاندوبکینژوتارتربلادیعطقدهاشچیه
ناوتیم،دشابنیفاکمئالعلرتنکیاربییاهنتهبندرکیرتسبایودناسرببیسآنارگیدایونینج،دوخهبتسانکمم
.درکزیوجت
یبناجضراوعداجیاربلادیدهاوشچیهوتسالمتحمریغینینجیاهیلامونآداجیا،موسومودههامهسرد
.درادندوجوتدمزارد
نونجدضیاهورادزیوجت،)نیزامورپورلکونیزادیرویت(تردقمکنونجدضیاهورادزایشاننویسناتوپیههبهجوتاب
.تسایرورضدراومردنامردلواطخلودیرپولاهریظنتردقرپ
تساعنامالب)نیزامورپورلک،نیزادیرویت،نیزانفرپ(ینیزایتونفهورگیاهورادزیوجت،یهدریشنارودرد.

یگدرسفادضیاهوراد
یهدریشویرادرابنارود
مئالع،یشکدوخهبرداملیامتتروصردیلو،دوشنامردیتیامحتامادقاابدیابیرادرابلواههامهسردیگدرسفا
.دریگرارقتبقارمتحتویرتسبردامدیاب،زوکیاسمئالعندوبهارمهولمحتلباقریغودیدش)...واهتشا،باوخ(یتابن
یرادرابلواههامهسرداهنآزیوجتزایلو،تساهدشنتباثاهورادنیاندوبکینژوتارتهچرگا:یاهقلحهسیاهوراد
تالاکشا،زونایس(دازونردکرتمردنس،نامیازیاهدردابلخادتلماشیرادرابرداهورادنیاضراوع.دوشیراددوخ
ردلالتخاهجیتنردوردامردنویسناتوپیهداجیا،)جنشت،کینوتسیدتاکرح،رارداسابتحا،هیذغتردلالتخا،یسفنت
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دازونتسامزال،دشابیاهقلحهسیاهیگدرسفادضابنامردتحتیلیالدهبردامرگانیاربانب.تساینینجیناسرنوخ
.دریگرارقتبقارمتحت
تساعونممیرادرابردزیوجت:زادیسکاونومهدننکراهمیاهوراد.
دیدش)...واهتشا،باوخ(یتابنمئالعنامردیاربنیتیسکولفزیوجت:نینوتورسیصاصتخابذجزابهدننکراهمیاهوراد
رتشیبرطخضرعمرددننکیمتفایردارورادنیاموسههامهسردهکینارداماما،درادنیعنمیرادرابیطیگدرسفا
.دوشعطقنیتیسکولففرصم،یرادرابموسههامهسردناکماتروصرددوشیمهیصوت.دنتسهلاتانیرپیلامونآ
یاهسرتساابردامرتشیبیراگزاسیارب)یتیامحینامردناور(یتیامحنامردادتبا،نامیاززادعبیگدرسفانامردرد
.دریگرارقهجوتدرومزینییورادنامرددیابمئالعتدشهبهتسبیلو،دریگیمتروصیگدنزدیدج
نامردیاهنوگهبدیابکشزپ،دوبدیدشیگدرسفارگا،دننکیمبانتجاورادفرصمزانانززایرایسبهکنیاهبهجوتاب
تسدهبشکدوکابلماعتیورربنامردعوننیادیفمتارثازایتسردشنیبوکردردامهکدنکهیصوتردامهبارییوراد
.دروآ
دریگبمیمصتنامردعوندرومرددناوتیم،درادنیگدرسفاایزوکیاسمئالعهکیرامیب.
روطهبیگدرسفادضیوراد،نامیاززادعبلواتعاس١٢یطرگا،درادنامیاززاسپیگدرسفاهقباسهکیردامرد
.دوشیمیریگشیپیرامیبدوعزا،دوشزیوجتیسکالیفورپ
میتیلواینامدضیاهوراد
ماپزانولکنامزنیارد.دوشیراددوخمیتیلزیوجتزا،نینجردیبلقیلامونآلامتحالیلدهبیرادرابلواههامهسرد
.تساحجرا
تسانامردلواطخکیتوکیاسیتنآیاهوراد،اینامنامردرد.
یسرربهتفهودرهمیتیلینوخحطسدیاب،دوبیرورضیرادرابموسومودههامهسردمیتیلزیوجتلیلدرههبرگا
دوشنیمأتنامیازهرودیطردامیفاکنویساتاردیه،دوشیسرربرتاوگرظنزایفارگونوسماجناابنینجتیعضو،دوش
،دبایتدشمیتیلزودشهاکلابندهبایناممئالعرگا.دسربفصنهبمیتیلزودنامیازیلامتحاخیراتزالبقهتفهودو
.دریگرارقییورادضراوعتهجزاهژیوتبقارمتحتدازون.دریگرارقهجوتدرومنامیازءاقلا
تساهارمهدراومدصرد٥ات١ردادیفیبانیپسالامتحاشیازفاابیرادرابردنیپزامابراکوتاورپلاومیدسفرصم.
یاهورادتاورپلاومیدسونیپزامابراک.دوشعطقیهدریشدیاب،درادترورضمیتیلزیوجترگا،یهدریشنارودرد
.تسایهدریشردیرتبسانم
اهنیپزایدوزنب
دوشبانتجاماپزایدزیوجتزا،یرادرابلواههامهسرد.
تامادقا،یبارطضاتالمحلرتنکرداهنیپزایدوزنبیاهعفدوتدمهاتوکهدافتسا،یرادرابموسومودههامهسرد
.دوشزیوجتدیابنهدریشردامردیلو،درادنیعنمدیدشیباوخیبوکچوکیاهیحارجوینامرد
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زاسپویرادرابردیتاپویمویدراکیرگلابرغ-١٤ح
نامیاز

دعتسملماوعوتساهتخانشانیرامیبنیاتلع.دتفایمقافتانامیاززاسپهامجنپاتیرادرابرخآهامردیرامیبنیا
نس،ییولقدنچ،هیذغتءوس،ددعتمیاهیگلماح،لکلاوراگیسفرصم،یتاپویمویدراکیگداوناخهقباس،یقاچنآهدننک
.تسانامیاززاسپالابنوخراشفاییسپمالکاهرپهقباس،تباید،لاس٣٠یالاب
مئالعماگنهدوزنتفاییاربموتراپیرپیتاپویمویدراکیرگلابرغلودج

:دراد
)زایتما١(=درادارساسحانیاندیشکزاردماگنهوبشرد-
)زایتما٢(=درادارساسحانیابشوزور-

)٠زایتما(درادن (بلقشپت
نابرضساسحا
ساسحاایبلق
ردیمظنمان
)بلقنابرض

:دراد
)زایتما١(=هتفهردمرگولیکوداتکی-
)زایتما٢(=هتفهردمرگولیکودزاشیب-

زارتمکایدرادن
ردمرگولیککی
)٠زایتما(هتفه

نزوشیازفا
هامردیناهگان
یرادرابرخآ

:دراد
)زایتما١(=تساونازریزاتمدا-
)زایتما٢(=تروصردمداایونازیالابمدا-

)٠زایتما(درادن یناتحتمادنامدا

:دراد
)زایتما١(=دنکیمهفرس،هدیشکزاردتلاحردوبشماگنهرد-
)زایتما٢(=دنکیمهفرسزوروبشلوطرد-

)٠زایتما(درادن لباقریغهفرس
هیجوت

:دراد
)زایتما١(=دنکیمادیپسفنیگنت،دوریمالابرتشیبوهلپتشهزایتقو-
)زایتما٢(=دنکیمادیپسفنیگنت،دوریمهارفاصحطسردیتقو-

)٠زایتما(درادن سفنیگنت

:دراد
١(=دنکنادیپسفنیگنتاتدشابدنلبدیابشرسریزندیشکزاردماگنهرد-
)زایتما
راچداتدشابدنلبرتشیبوهجرد٤٥هیوازرسریزدیابندیشکزاردماگنهرد-
)زایتما٢(=دوشنسفنیگنت

)٠زایتما(درادن لکشم(هنپوترا
تلاحردیسفنت
)هدیشکزارد

زایتما ناونع

مادقاویهدزایتما
اهتبقارمهمادا:مادقا.رطخمک=٢ات٠
تصرفنیلواردعاجرا:مادقا.طسوتمرطخ=٤ات٣
یروفعاجرا:مادقا.دیدشرطخ=رتشیبو٥

یلوبمآوبمورترطخیبایزرا-١٥ح

٣ یرادرابزالبق)VTE(یدیرویلوبمآوبمورتهقباس
:دنتسهدرفیمومعطیارشهبطوبرمهکیلماوع

زایتما ناونع
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١ )تعاس٤زارتشیب(ینالوطترفاسم

١ هکینگلیاهدرد:دننام،)رتسبردتحارتسازور٣زارتشیباییواسم(یتکرحیب
دشابتکرحهدننکدودحم

١ دننام)ناتسرامیبردیرتسبایکیتویبیتنآزیوجتدنمزاین(کیمتسیستنوفع
تیرفنولیپ،ینومونپ

١ ناوختسایگتسکش

تشگربلباقالامتحاایهدوبارذگای)یلبقهقباسنودب(دناهدشعورشرابنیلوایاربهکیلماوع
:دنتسه

١ )دوشهتفرگرظنردلواههامهسردطقف(نادمختنشیلومیتسارپیهمردنس
١ یرادرابدیدشغارفتسا/نویساتاردیهد

١ هتفرگرظنردیرادرابهرودردطقف(ART/IVFیرورابکمکیاهشورابیرادراب
)دوش

١ ییولقدنچیرادراب
١ para(رتشیبایرابهسنامیاز ≥ یلعفیرادرابزارظنفرص)3

:دنتسهدرفیلعفنامیازاییرادرابطیارشهبطوبرمهکیلماوع
١ تکرحشهاک/رادخرچیلدنصزاهدافتسا/اهاپجلف

١ ،مدا،تیبلفابهارمهایونازیالابایرادتمالع(حضاویسیراویاهدیرودوجو
)یتسوپتارییغت

١ راگیسلامعتسا
١ مرگولیک٨٠زارتشیبنزو/یرادرابلیاواایلبق)٣٠زارتشیبBMI(یقاچ
١ لاس٣٥زارتشیبنس

3 یباهتلایتاپورترآیلپ،لاعفسوپول،یبلقییاسران،ناطرس:دننامیبطتالکشم
،)زورردمرگ٣زارتشیبیرونیئتورپ(کیتورفنمردنس،هدوریباهتلایرامیبای
یقیرزتدایتعا،لسلکیسیرامیب،یتاپورفنابهارمهکیعونسوتیلمتباید
ینونکیدیرو

3 یدابیتنآدیپیلوفسفیتنآ
٣ یلیفوبمورتهبالتبا

ریغعاجرانانزاییلخادصصختمهبییورادنامردتهجمناخ،درادرتشیبایزایتما٣یبایزراردهکیتروصرد:زایتما
.دوشیروف

دضتفایردیاربمیمصت،ییاهنیبایزراوتساردامهیلوایبایزراروظنمهبطقفلودجنیا:هتکن
.تسانانزاییلخادصصختمهدهعهبنامردعورشنامزوداقعنا
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دازونیبایزرا-خ
)نامیاززاسپلواتعاس٢٤(
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دازونسفنتهبندناسریرای-١خ
دلوتياربيگدامآ

دلوت

)همادا(دازونسفنتهبندناسریرای-١خ

رطخیاههناشن-٢خ

سفنتنودب
هیوهتهمادا
هتفرشیپتبقارم

يعيبط هتفايشهاك

سفنتنودب
؟بلقنابرض

درادسفنت

هيوهتدوبهب

فاندنبنديرب ردامابشياپ
سفنتنودب
كمكتساوخرد

درادسفنت هيوهت

سفنتنودب
فاندنبنديرب

نتشادهگنمرگ
سفنتندرككچ بوخسفنت

يياوههارندرككاپ
سفنتندرکكيرحت

؟درادسفنت

.درادهيرگ
؟دنكيمهيرگ

درادنهيرگ

يياوههارندرکزیمت،درادموینوکمرگا
دينككشخلماكتروصهب

قد
قی

ه
ط

یال
ی

)
٦٠
ناث

هی
(

٦٠
هیناث
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یاههزادناویرادرابنسندوبیعیبطریغ-٣خ
دازون

هک)ندشهتسبلباقییاذغداومهریخذصوصخم(یکیتسالپهسیکنوردردارهتفه٣٢زارتمکنسابدازون*
هبیکیتسالپهسیک.دینکلقتنموهتشادهگنمرگسپس.دیهدرارقدوشیمجراخدازونرسوزابنآیالابتمسق
.تساریخبتقیرطزاترارحندادتسدزاشهاکروظنم
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یراجنهان/ینامیازتامدص-٤خ

یعضومیاهتنوفع-٥خ
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)ردامهبشزومآ(دازونزاتبقارم-د
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)ردامهبشزومآ(دازونزاتبقارم-د
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همادا-)ردامهبشزومآ(دازونزاتبقارم-د
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همادا-)ردامهبشزومآ(دازونزاتبقارم-د

مئامض
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ناردامتمالسهتفایماغدایاهتبقارمهمانربزایندرومياهورادتسرهف

ریوولکیسآدامپایصرق
نيراپهلوپمآ
ديئورومهيتنآدامپایفایش
نيلمياهوراد
يكاروخنيماتسيهيتنآ
ميدستانبركيب،نيرفنيپالماشدازونءايحاياهوراد،
نيلاسلامرن،دیارلکوردیهناسكولان
نیئاکودیل(يعضوميسحيبیوراد(
لافطاجلف،تیتاپه،ژثب(دازوندلوتودبیاهنسکاو(
١كنيماتيولوپمآ
نيدتپ
دیامسروفلوپمآ
نیفروملوپمآ
نیدیرپیبلوپمآ
لودیرپولاهلوپمآ
تالادآ(نیپیدیفینلوسپکوصرق(
نیئوتینفلوپمآ
لاتیبرابونفصرقولوپمآ
ماپزایدصرقولوپمآ
میسلکتانوکولگ
زازکدضمرسلوپمآ
یمشچدیماتسافلوس
یمشچنیلکیسارتت
نیلوزافسلوپمآ
روتاسکیفیرپساایدیفسلکلا

صرق،نيليسيسكومآلوسپكلماشاهكيتويبيتنآ
لوسپك،نيليسيپمآلوپمآولوسپك،نیسیامورتیرا
،نوسكايرتفسلوپمآ،نيسياماتنجلوپمآ،نيسكلافس
نیسیامورتیزآصرق
نهآصرق
لارنيمنيماتيويتلوملوسپكايصرق
كيلوفديساصرق
فايشاييكاروخنفونيماتساصرق
ديساكيمانفملوسپک
تیتاپهنسکاو،ماوتنسكاو
نيسوتيسكالوپمآ
لكلا،نيداتب،نلواس(هدننكينوفعدضداوم(
ماگرلوپمآ
نیلاسلامرن،يدنق،يكمن-يدنق،رگنير(اهمرس(
نيزالارديهلوپمآ
مويزينمتافلوسلایو
نژرتملوپمآ
نيئوتينفلوپمآ
نوزاتماتبلوپمآ
نوزيتروكورديهلوپمآ
لوزاميرتولكلانيژاودامپوصرق
نيزاتمورپصرقولوپمآ
ديمارپولكوتمصرقولوپمآ
نیسکودیریپصرق)B6(
لوزادینورتملژوصرق
نيئاكوديليعضوملژ
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تمالسهتفایماغدایاهتبقارمهمانربزایندرومینفتازیهجتتسرهف
ناردام

جنسراشفهاگتسدویبطيشوگ
تيكينوساييياماميشوگ
ناواراپ،هنياعمتخت
لاسگرزبيوزارت
يراونرتمايجنسدق
نآیاجويناهدرتمومرت
والكوتاايروف
نامیازتخت
رامیبنکشکیتخت
رادردشيد،سكيب
ناکچهرطق،ساملاملقايكيژام،روتاسكيفيرپسا،باوس،الوچاپسا،مالهبعجومال،مولوكاپسا:ريمساپاپماجنالياسو
يلارت
یزلفهساک،یاهولقفرظ
مرسهیاپ
رادهياپغارچ
فلتخمیاههزادناردهلولایکسام،رتمونامونژيسكالوسپك
فرصمرابكيوليرتساشكتسد،يتشادهبراونايدپ،زاگوهبنپ،فلتخمیاههزادناردنزوسرسوگنرس:يفرصملياسو،
تیساسحدضبسچ،وراگ،فرصمرابکیشارتدوخ،نوتالندنوس،یلوفدنوس،نوباص،راميبريزششوپياربيهاكذغاك
،فاندنبپمالک،رفص٣ایرفص٢کیمورکهیخبخن،دازونتیوهدنبتسد،کشوپ،هراغیت،نآیهارهسوتکویژنآ،دنابو
نویزوفناتس،مرستس،گبنیروی
يوريا،رتميليم٤و٥/٣و٣و٥/٢يانلخادياههلول،فاصياههغيتابپوكسوگنرال،گبوكسام(دازونءايحالياسو
)F٨هيذغتهلول،F٥وF٥/٣يفانياهرتتاك،يناهد
ریگنزوسسنپ،یحارجتساریچیق،یموتایزیپایچیق،ولاو،سپسروفلتيچ،)درگ،رخوك،تاتسومه(سنپعاونا،
تسارتسنپ
رمراو
هلويوارتلواغارچ
اهطبارونشكاسهاگتسد
ييوشسابلنيشام
دازونيوزارت
یرطابوهوقغارچ
فلتخمیاههزادناردراوپ
دازونتاک
نامیازتختیولجنادرگهیاپراهچ(هروبات(
رامیبتختیولجهیاپراهچ
لیتسانگلوینیس
عمشمزادناریز،يكيتسالهمكچ،یذغاکاییاهچراپكسام،كنيع،ینولیاندنبشيپ:يتظافحلياسو
دازونسابلوهالک،وتپ،یشلابوروشلاب،ناميازقاتامرفينوي،ناگ،هفحلم،هلوح،ناش:ياهچراپلياسو
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