ثرّبٍٔ درضي رغحٔ پسغني ػٍَ٘ي  -قطَث دًٗ
آييِ ّبٍٔ ي غرح ٗظبيف مبرٗرزاُ دٗرٓ ي دمحراي ػٍَ٘ي پسغني
وبهٚهى پيّىي ثٗ كأْغٛي ِوؽٍٗ ي پبيبٔي كوزواي ػِّٛي پيّىي اطالق ِي ّٛك وٗ آِٛىُ ٘بي ٔظوي  ٚكٚهٖ ػٍّي
وبهآِٛىي ها ثٗ پبيبْ هٍبٔلٖ ثبّل ِ ٚغبى ثٗ وبهثوك آِٛفزٗ ٘بي لجٍي ،رؾذ ٔظبهد اػضب ٘يبد ػٍّي ،ثواي وَت ِٙبهد ٘بي
ؽوفٗ اي ثواي افن ِلهن كوزواي پيّىي اٍذَِ .إٌٚيذ وبهٚهىاْ كه ٘و گو ٖٚيب ثقِ ثب ِليو گو ٖٚيب هييٌ آْ ثقِ  ٚكه
ٍبػبد وْيه ثب پيّه ِؼبٌظ وْيه يب ػض٘ ٛيبد ػٍّي آٔىبي يب كٍزيبه اهّل وْيه ثقِ يب ثيّبهٍزبْ اٍذ .رْقئ
ِٛاهك اٚهژأٌ كه ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثو ػٙلٖ ي پيّه ِؼبٌظ  ٚكه ٍبػبد وْيه ثو ػٙلٖ ي پيّه ِؼبٌظ وْيه يب ػض٘ ٛيبد ػٍّي
آٔىبي يب كٍزيبه اهّل وْيه ثقِ يب ثيّبهٍزبْ اٍذ .پيّه ِؼبٌظ ثٗ ػض٘ ٛيبد ػٍّي وٗ ثيّبه رؾذ ٔظبهد ٚي كه ثيّبهٍزبْ
ثَزوي ِي ّٛك اطالق ِيگوكك.
ّوػ ٚظبيف وبهٚهى ِطبثك ثٕل٘بي ىيو اٍذ:
اىف–مييبت:
 .1ؽفع  ٚهػبيذ ّإّ ْٚوػي  ٚافالق پيّىي كه وٍيٗ ي ٍبػبد ؽضٛه كه ثيّبهٍزبْ.
 .2هػبيذ ِموهاد كافً گو ٖٚيب ثقِ ،ثيّبهٍزبْ ،كأْىلٖ  ٚكأْگبٖ.
 .3هػبيذ ِفبك آييٓ ٔبِٗ ٘ب ِ ٚموهاد اثالؽ ّلٖ اى ٚىاهد ثٙلاّذ ،كهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي
پ – ِوالجذ اى ثيّبه ِ ٚلاهن پيّىي:
 .4افن ّوػ ؽبي  ٚأغبَ ِؼبيٕٗ ثبٌيٕي ،اهىيبثي  ٚطوػ ثؤبِٗ رْقيٖي كهِبٔي اى وٍيٗ ي ثيّبهاْ ثَزوي ِوثٛط ثٗ فٛك كه
اٚلبد ػبكي  ٚوْيه ِ ٚطوػ ّٔٛكْ رْقئ ٘بي افزوالي ِٕبٍت.
ٚ .5يييذ ثيّبهاْ ثَزوي ِوثٛط كه ثقِ ،لجً اى پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه.
 .6پي گيوي كهيبفذ عٛاة آىِبيْبد (ثٗ ّىً غيو ؽضٛهي ِگو كه ِٛاهك اٚهژأٌ)  ٚثوهٍي آفويٓ گياهُ ٘بي پبهاوٍيٕيىي
ثيّبه.
ّٛٔ .7زٓ ثوگٗ ي ٍيو ثيّبهي.
ّٛٔ .8زٓ كٍزٛهاد پيّىي رؾذ ٔظبهد پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه.
ّٛٔ .9زٓ يبككاّذ ٘بي ِقٖ ٓٛآغبى  ٚپبيبْ ٘و كٚهٖ )(on-and off-service notes
ّٛٔ .10زٓ فالٕٗ ي پؤٚلٖ ىيؤظو پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه َِإٚي كه ثقِ.
ّٛٔ .11زٓ ثوگٗ ي ِْبٚهٖ ثب ٔظو پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه َِإٚي كه ثقِ.
ّٛٔ .12زٓ ثوگٗ ٘بي كهفٛاٍذ رٖٛيوثوكاهي اى عٍّٗ ] ، MRI,CT Scan[1هاكيٛگوافيٍٛٔٛ ،گوافي ،آٔلهٍٚىٛپي ،آٔژيٛگوافي ٚ
وٍيٗ ي ثوگٗ ٘بي كهفٛاٍذ پبهاوٍيٕيه كيگو ،كه ٕٛهري وٗ ثواثو ِموهاد آْ گو ٖٚيب ثيّبهٍزبْ يب كأْىلٖ ٔيبى ثٗ ٔگبهُ ّوػ
ؽبي ثيّبه كه فوَ ِوثٛط ثبّل.
 .13ؽضٛه ثب ثبٌيٓ ثيّبهأي وٗ اؽيب ِي ّٔٛل  ٚأغبَ [2].CPR

 .14ؽضٛه ثو ثبٌيٓ ثيّبهاْ ثلؽبي  ٚآٔٙبيي وٗ ٔيبى ثٗ ِوالجذ ٚيژٖ كاهٔل ٘ ٚو ثيّبهي وٗ كه ثقِ ٔيبى ثٗ ٚيييذ ِغلك كاّزٗ
ثبّٕل.
 .15وٕزوي ػالئُ ؽيبري ِ ٚوالجذ اى ثيّبهاْ پٌ اى أغبَ اللاِبد رْقيٖي رٙبعّي ٔظيو ثيٛپَي وجل ،ثيٛپَي وٍيٗ ،يب
وَبٔي وٗ ثواي آٔٙب رَذ ٘بي فطيو ٔظيو ِؾوِٚيذ اى آة يب رَذ رؾًّ گٍٛوي  ٚأٌَٛيٓ أغبَ ِي ّٛك ،رؾذ ٔظبهد پيّه
ِؼبٌظ يب كٍزيبه َِإٚي كه ثقِ.
ّ٘ .16وا٘ي ثب ثيّبهاْ ثلؽبي وٗ ػالئُ ؽيبري ثي صجبد كاّزٗ ثبّٕل  ٚثيّبهأي وٗ ٔيبى ثٗ ِوالجذ ٘بي فبٓ پيّىي كاهٔل ٚ
اِىبْ ثوٚى ػبهضٗ اي آٔٙب ها رٙليل ِي وٕل ،كه أزمبي ثٗ ثقِ ٘بي كيگو ٚيب ٍبيو ثيّبهٍزبْ ٘بي ثب ٔظو پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه
اهّل وْيه.
پ–اقذاٍبت جػخيصي–درٍبّي:
 .17أغبَ اللاِبد ىيو ثو ػٙلٖ ي وبهٚهى ِي ثبّل:
گناّزٓ ٌ ٌٗٛي ِؼلٖ؛ گناّزٓ ٍٔٛل اكهاهي كه ثيّبهاْ روعيؾب ُ٘ عٌٕ ثٗ عي كه ّيوفٛاهاْ؛ گوفزٓ گبى٘بي فْٛ
ّويبٔي] (ABG)[3؛ رٙيٗ ي الَ فِ ْٛؾيطي؛ ّٔ ٗٔٛثوكاهي اى ىفُ ٘ب؛ ّٔ ٗٔٛگيوي ثواي وْذ گٍٛ؛ ثقيٗ ىكْ  ٚوْيلْ ثقيٗ؛
أغبَ رَذ] ٚPPD[4فٛألْ آْ؛ رفَيو ِملِبري]ّٛٔ ٚECG[5زٓ آْ كه پؤٚلٖ؛ أغبَ پبَّٔبْ ٘بيي وٗ ٔيبى ثٗ كثويلِبْ،
َّذ ّٛ ٚي رقٖٖي (غيو هٚريٓ)  ٚيب ثقيٗ ِغلك طجك ٔظو پيّه ِؼبٌظ كاهٔل  ٚيب ػفٔٛي ّلٖ ثبّٕل؛ أغبَ َّذ ٚ
ّٛي گُٛ؛ ربِپ ْٛللاِي ثيٕي ،چه ووكْ ِْقٖبد ويَٗ ف ْٛيب فوآٚهكٖ فٔٛي ثواي ريهيك ف ْٛيب فوآٚهكٖ ثٗ ثيّبه.
 .18أغبَ اِٛه ىيو رٕٙب ثب ِٛافمذ  ٚرؾذ ٔظبهد َِزميُ پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه ثو ػٙلح وبهٚهى ِي ثبّل:
ّٔٛزٓ َٔقٗ ٘بي كاهٚيي ثيّبهاْ ثَزوي فٛك؛ گناّزٓ ٌ ٌٗٛي رواّٗ airway ٚ؛ گوفزٓ ىايّبْ ٚاژيٕبي؛ أغبَ ايٕلاوْٓ كه
ىايّبْ؛ وٕزوي ضوثبْ لٍت عٕيٓ] ٚ(FHR)[6أمجبضبد هؽُ  ٚؽووبد عٕيٓ؛ گناّزٓ ] ،IUD[7وٛهربژ ،فبهط ووكْ عَُ فبهعي اى
گ ،ُٛؽٍك ،ثيٕي  ٚچُْ؛ وٛرو ف ْٛهييي ثيٕي؛ وبهگناهي وِْ پٍٛزي؛ آرً گيوي؛ گچ گيوي ٍبكٖ؛ أغبَ پٔٛىَيْٛ
ٌِٛجبه] (LP)[8؛ آٍپيواٍي ٚ ْٛثيٛپَي ِغي اٍزقٛاْ؛ پٔٛىَيِ ْٛفًٖ ىأٛ؛ ريهيك كافً ٔقبػي ) ٚ(intrathecalكافً ِفًٖ؛
أغبَ عواؽي ٘بي ٍوپبيي ٍبكٖ (فزٕٗ ،ثوكاّزٓ رٛكٖ ٘بي ٍطؾي ،فبهط ووكْ  ،(ingrowing nailرقٍيٗ ي آثَٗ؛ ّٔ ٗٔٛگيوي
ٍٛپواپٛثيه؛ گناّزٓchest tube؛ وْيلْ)ِ(tapبيغ آٍيذ  ٚپٍٛه؛ colon washout؛ ريهيك كاه٘ٚبي فطؤبن؛ رؼٛيض ٌ ٌٗٛي
ٔفوٍٚزِٛي يب ٍيَزٍٛزِٛي؛ كهٔبژ ٍٛپواپٛثيه ِضبٔٗ؛ گناّزٓ وبرزو ٚهيلي ٔبفي ّ٘ ٚىبهي كه رؼٛيض فٛٔ ْٛىاكاْ؛ ٍٔٛلاژ
اكهاهي ّيوفٛاهاْ؛ وبد كاْ ٘ ٚو اللاَ رْقيٖي كهِبٔي رٙبعّي كيگو وٗ ِّىٓ اٍذ كه ثؤبِٗ آِٛىّي وبهٚهىاْ پيْٕٙبك
ّلٖ ثبّل.
 .19أغبَ اِٛه ىيو ثٗ ِٕظٛه وَت ِٙبهد رٕٙب كه ك ٚكٚهٖ وبهٚهىي ؽلاوضو ثٗ ِلد ِ 6بٖ  ٚثٗ رؼييٓ ِؼبٔٚذ آِٛىّي كأْىلٖ ثو
ػٙلٖ ي وبهٚهى ِي ثبّلِ ،گو كه ِٛاهك اٚهژأٌ ثٗ رْقئ پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه اهّل وْيه (چٕبٔچٗ كه كأْىلٖ اي ايٓ
ِٙبهد ٘ب كه كٚهٖ وبهآِٛىي وَت ّلٖ ثبّل ثٗ رْقئ كأْىلٖ وبهٚهىاْ اى أغبَ ايٓ ٚظيفٗ ِؼبف ِي ثبّٕل):
ريهيك؛ هگ گيوي)(IV cannulation؛ ّٔ ٗٔٛگيوي ٚهيلي )(venous blood sampling؛ ّٔ ٗٔٛگيوي ثواي وْذ فْٛ؛ گوفزٓ ECG؛
پبَّٔبْ ٍبكٖ؛ هٔگ آِييي گوَ؛ رفَيو ِيىوٍٚىٛپي ّٔ ٗٔٛي اكهاه  ٚالَ فِ ْٛؾيطي؛ ٍبوْٓ روّؾبد ؽٍك  ٌٌٗٛ ٚرواّٗ؛
فيييٛرواپي رٕفَي.
 .20أغبَ اِٛه ىيو رٕٙب كه ِٛاهك ضوٚهي  ٚاٚهژأٌ ثٗ رْقئ پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه اهّل وْيه ثو ػٙلح وبهٚهى ِي ثبّل:
وٕزوي  ٚچبهد ػالئُ ؽيبري  Intake/output ٚ؛ گوفزٓ ّٔ ٗٔٛاى روّؾبد ِؼلٖ؛ ثبى ووكْ گچ؛ فٍجٛرِٛي؛ ّٔٛزٓ ثوگٗ ٘بي
كهفٛاٍذ پبهاوٍيٕيه وٗ ٔيبى ثٗ ٔگبهُ ّوػ ؽبي ٔلاهٔل؛ أزمبي ّٔ ٗٔٛثٗ آىِبيْگبٖ؛ پي گيوي .ؽضٛهي عٛاة اللاِبد پبهاوٍيٕيه؛
ّ٘وا٘ي ثيّبهاْ ثٗ لَّذ ٘بي كيگو ثيّبهٍزبْ؛ آِج ٛىكْ؛ ؽضٛه پيٍٛزٗ )(standbyثو ثبٌيٓ ثيّبه؛ ّيّي كهِبٔي؛ أزمبي ثَزٗ
٘بي فْٛ
ت–غرمث در َٕبيع ٕبي آٍ٘زغي
 .21ؽضٛه فؼبي ِٕ ٚظُ كه ٚيييذ ثيّبهاْ رٍٛظ پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه ثقِ.
ّ .22ووذ كه كهِبٔگبٖ طجك ثؤبِٗ ي رؼييٓ ّلٖ  ٚگوفزٓ ّوػ ؽبي ،أغبَ ِؼبيٕٗ ِ ٚؼوفي ثٗ پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه ّٛٔ ٚزٓ
َٔقٗ ثب ٔظبهد پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه.

ّ .23ووذ كه هأل٘بي رؾٛيٍي ٍ ٚپوكْ ثيّبهاْ فطيو ثٗ وبهٚهى وْيه ثؼل.
ّ .24ووذ ِٕظُ  ٚفؼبي كه وٍيٗ ي عٍَبد آِٛىّي ثقِ ّبًِ گياهُ ٕجؾگب٘ي ،وٕفوأٌ ٘بي ػٍّي ،والً
٘بي ،managementاربق ٘بي ػًّ ،هأل٘بي آِٛىّي ٍ ٚبيو ثؤبِٗ ٘بي آِٛىّي ِگو كه ِٛاهكي وٗ ثٗ ػٍذ ؽضٛه كه اٚهژأٌ
يب ثو ثبٌيٓ ثيّبهاْ ثلؽبي كه ثقِ ثٗ ربييل پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه ِوثٛط ،اِىبْ پنيو ٔجبّل.
ِ .25ؼوفي ثيّبه كه گياهُ ٕجؾگب٘ي يب ٍبيو وٕفوأٌ ٘ب طجك ٔظو پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه ِوثٛطّ ،بًِِ :ؼوفي وٛربٖ ثيّبه،
كٌيً ثَزوي ّلْ ،ثيبْ رْقئ ٘بي افزوالي ،ثيبْ ػٍذ كهفٛاٍذ اللاِبد پبهاوٍيٕيه  ٚرفَيو ٔزبيظ آْ ٘ب  ٚاللاِبد كهِبٔي.
 .26اهائٗ ي وٕفوأٌ ٘بي ػٍّي كه ٕٛهد ٌي َٚطجك ثؤبِٗ ي رٕظيُ ّلٖ رٍٛظ َِإٚي آِٛىُ ثقِ يب كٍزيبه اهّل.
خ–حض٘ر در ثيَبرضحبُ:
.27ىِبْ ؽضٛه كه ثيّبهٍزبْ كه اٚلبد طجك ثؤبِٗ ي رؼييٓ ّلٖ اى ٍٛي هيبٍذ ٘و گو ٖٚيب ثقِ يب كأْىلٖ (َِإٚي آِٛىُ
وبهٚهىاْ ٘و ثقِ ِٛظف اٍذ ثواي وٍيٗ ي ٍبػبد ؽضٛه آٔبْ كه ثقِ ثؤبِٗ ي آِٛىّي ِل ْٚرٙيٗ  ٚكه آغبى كٚهٖ اػالَ وٕل).
 .28ؽلاوضو رؼلاك وْيه ،كٖ ّت كه ٘و ِبٖ اٍذ .ؽلالً رؼلاك وْيه كه گو٘ ٖٚبي كافٍي ،عواؽي ،وٛكوبْ  ٚىٔبْ ْ٘ذ
ّت كه ِبٖ  ٚكه گو٘ ٖٚبي كيگو ِليو گو ٖٚيب هييٌ ثقِ ثواٍبً رؼلاك ثيّبه ،رؼلاك وبهٚهى ،اِىبٔبد هفب٘ي ،رؼلاك رقذ
ثيّبهٍزبٔي  ٚثؤبِخ آِٛىّي ؽلالً رؼلاك وْيه ها رؼييٓ ِي وٕل.
 .29رٕظيُ ثؤبِٗ ي چوفِ وبهٚهىاْ كه ثقِ ٘ب  ٚوْيه ٘ب ثٗ ػٙلٖ ي پيّه يب كٍزيبه َِٚٛي آِٛىُ وبهٚهىاْ  ٚيب كه ٕٛهد
رفٛيض افزيبه  ٚثب ٔظبهد پيّه يب كٍزيبه َِإٚي آِٛىُ وبهٚهىاْ ثٗ ػٙلٖ وبهٚهى اهّل اٍذ.
 .30عبثٗ عبيي كه ثؤبِٗ ي وْيه ِّىٓ ٔيَذِ ،گو ثب اطالع لجٍي (ؽلالً ٍ 24بػذ لجً)  ٚيب كه ِٛاهك اضطواهي ،ثٗ ّوط
رؼييٓ عبْٔيٓ ِٛ ٚافمذ پيّه يب كٍزيبه َِإٚي آِٛىُ وبهٚهىاْ پٌ اى وَت ِٛافمذ پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه ثقِ.
 .31رون وْيه عي كه ِٛاهك اضطواهي  ٚثب وَت اعبىٖ اى پيّه يب كٍزيبه اهّل وْيه ِطٍمب ِّٕٛع اٍذ.
 .32فوٚط اى ثيّبهٍزبْ كه اٚلبد ػبكي ثب اٍزفبكٖ اى ِوفٖي ٍبػزي  ٚثب ِٛافمذ پيّه يب كٍزيبه َِزميُ  ٚپيّه يب كٍزيبه
َِإٚي آِٛىُ وبهٚهىاْ ِملٚه اٍذ.
 .33ثٗ طٛه وٍي ،اٌٛٚيذ ثب عٍَبد ّ٘ ٚبيِ ٘بي آِٛىّي اٍذ ِگو كه ِٛاهكي وٗ ثب ٔظو پيّه يب كٍزيبه َِزميُٚ ،عٛك
فطو عبٔي ثواي ثيّبه ،أغبَ اِٛه رْقيٖي – كهِبٔي ها كه اٌٛٚيذ لواه ك٘ل.
 .34كه ِٛهك كٚهٖ ي وبهٚهىي پيّىي اعزّبػي  ٚثٙلاّذ ،ثبيل ِطبثك آفويٓ «ثؤبِٗ كٚهٖ يه ِب٘ٗ وبهٚهىي ثٙلاّذ  ٚپيّىي
اعزّبػي» ِٖٛة پٕغّيٓ عٍَٗ ّٛهاي ػبٌي ثؤبِٗ هييي ػٍ َٛپيّىي ِٛهؿ  78 /11 /23ػًّ ّٛك  ٚثو اّ٘يذ ايٓ كٚهٖ ربويل
گوكك.
ِٛ .35اهك رقٍف وبهٚهىاْ اى ّوػ ٚظبيف فٛق  ٚيب ٘وگ ٗٔٛاّ٘بي كه أغبَ ٚظبف  ٚيب ّىبيبد وبهٚهىاْ كه ايٓ هاثطٗ ؽَت ِٛهك كه
ّٛهاي آِٛىّي ثقِ ،گو ٖٚيب ثيّبهٍزبْ يب كأْىلٖ ِطوػ  ٚرّٖيّبد الىَ گوفزٗ فٛا٘ل ّل .چٕبٔچٗ َِبئً ِطوٚؽٗ كه ٘و
ولاَ اى ِواعغ هٍيلگي وٕٕلٖ اٌٚيٗ ثٗ ٔزيغٗ لطؼي ٔوٍيلِٛ ،هك ثٗ ِوعغ ثبالرو عٙذ ارقبم رّٖيُ ِمزضي اهعبع فٛا٘ل ّل.
ِوعغ ٔٙبيي رّٖيُ گيوي ّٛهاي آِٛىّي كأْىلٖ فٛا٘ل ثٛك.
ِ .36ليواْ گو٘ ٖٚب  ٚهؤٍبي ثقِ ٘بي ثيّبهٍزبْ ٘بي آِٛىّي َِإٚي ؽَٓ اعواي ايٓ آييٓ ٔبِٗ َ٘زٕل .هؤٍبي
كأْىلٖ ٘بي پيّىي ثو ؽَٓ اعواي آييٓ ٔبِٗ ٔظبهد فٛإ٘ل كاّذ.
 .37ايٓ آييٓ ٔبِٗ كه ِ 37بكٖ كه ربهيـ  1381 /3/11كه ٘يغلّ٘يٓ عٍَخ ّٛهاي ػبٌي ثؤبِٗ هييي ػٍ َٛپيّىي رٖٛيت ّل ٚ
وٍيٗ آييٓ ٔبِٗ ٘ب  ٚكٍزٛهاٌؼًّ ٘بي لجٍي ِغبيو ثب ايٓ آييٓ ٔبِٗ اى ربهيـ رٖٛيت ايٓ آييٓ ٔبِٗ اى كهعٗ اػزجبه ٍبلظ اٍذ.

ػْ٘اُ درش:

دٗرٓ يل ٍبٕٔ مبرٗرزي ثٖذاغث ٗ پسغني اجحَبػي
گرٗٓ ٕذف:
داّػج٘يبُ پسغني
پيػْيبز :درٗش ّظري ثٖذاغث ٗ پسغني اجحَبػي
غبٍو (اص٘ه خذٍبت ثٖذاغحي–ثٖذاغث ٍبدر ٗ م٘دك–اص٘ه اپيذٍي٘ى٘ژي
اپيذٍي٘ى٘ژي ثيَبريٖبي ٗاگير ٗ غير ٗاگيردار–آٍبر ٗ رٗظ جحقيق) ٗ طي دٗرٓ مبرآٍ٘زي ثٖذاغث ٗ پسغني
اجحَبػي
ٍص٘ة پْجَيِ جيطٔ غ٘راي ػبىي ثرّبٍٔ ريسي ػيً٘ پسغني ٍ٘رخ 1378/11/23

ٍقذٍٔ
ثلٔجبي ٔلاي رؾٛالد عٙبٔي كه آِٛىُ پيّىي وٗ اٌٚيٓ َْٔذ عٙبٔي آْ كه ٍبي  1978كه آٌّبرب ّوٚع  ٚاٍزوارژي PHCها
ثؼٕٛاْ گبِي اٍبٍي كه كٍذ يبثي ثٗ ٘لف ثٙلاّذ ثواي ّ٘ٗ رب ٍبي  2000پيْٕٙبك ّٔٛك  ٚپٌ اى آْ ثواٍبً ِٖٛثبد
گوكّ٘بيي عٙبٔي اكيٕجٛهگ كه اٍىبرٍٕل كه ٍبي  ،1988ضوٚهد رغييو كه ثؤبِٗ ٘بي آِٛىُ پيّىي ثو ِجٕبي ٔيبى٘بي عبِؼٗ ٚ
ٔمِ ٔٛيٓ پيّه لوْ آيٕلٖ ٍجت ّل وٗ كه ثؤبِٗ ٘بي آِٛىُ پيّىي رغييواري هؿ ك٘ل ثٗ ٔؾٛي وٗ رٛإّٔلي ٘بي فبهؽ
اٌزؾٖيالْ كه ّٕبٍبئي ِْىالد ثٙلاّزي – كهِبٔي عبِؼٗ ٔ ٚؾ ٖٛأغبَ ِوالجذ  ٚؽفع ٍالِذ ِوكَ افيايِ يبثل وٗ ِٕغو ثٗ
رغييواري كه ثؤبِٗ ٘بي آِٛىُ كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ّل.
كه وْٛهِب ٔيي اى ٍبي  1364ثب رْىيً ٚىاهد ثٙلاّذ ،كهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي ٚظيفٗ روثيذ ٔيوٚي أَبٔي ثقِ ثٙلاّذ ٚ
كهِبْ ٔيي ثٗ ػٙلٖ ايٓ ٚىاهد فبٔٗ ٔٙبكٖ ّل وٗ ايٓ گبَ اٍبٍي رغٍي ػيٕي اكغبَ آِٛىُ  ٚفلِذ وٗ يىي اى ػّلٖ رويٓ هاٖ
ؽً ٘بي ثٙجٛك ثؤبِٗ ٘بي آِٛىُ پيّىي ثٛكِ ،ؾمك ّل .چوا وٗ رٛإّٔلي يه پيّه كه پبٍقگٛئي ثٙزو ثٗ ٔيبى٘بي
ثٙلاّزي – كهِبٔي عبِؼٗ كه گو ٚفواُ٘ ّٔٛكْ ػوٕٗ ٘بي ِٕبٍت يبكگيوي كه طٛي كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ِي ثبّل ٌ ٚنا وَت
آِٛىُ كه ِٛاع ٗٙثب ٔيبى٘بي ٚالؼي عبِؼٗ ثٗ ػٕٛاْ يىي اى ٍيبٍزٙبي ثؤبِٗ هييي رؼييٓ گوكيل .ثوايٓ اٍبً اى ٍبي 1364
كٚهٖ يه ِب٘ٗ وبهآِٛىي  ٚوبهٚهىي پيّىي اعزّبػي عٙذ كأْغٛيبْ پيّىي  ٚثب ٘لف إّٓب ّٔٛكْ آٔبْ ثب ٔظبَ ّجىٗ
ثٙلاّزي كهِبٔي وْٛه ّٕ ٚبفذ ٚالؼي ِْىالد ثٙلاّزي – كهِبٔي ِوكَ ٔ ٚؾ ٖٛاكاهٖ ِليويذ ِواوي ثٙلاّزي – كهِبٔي كه
ثؤبِٗ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي رؼييٓ ّل.
ِزؼبلت آْ ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي ثٗ ػٕٛاْ گو ٖٚآِٛىّيَِ ،ئٛي اهائٗ ايٓ ثؤبِٗ گوكيلٔل .اى آْ ىِبْ ربوٕ ْٛرالُ ٘بي
اٍبٍي كه عٙذ رلٚيٓ ثؤبِٗ ٘بي ِل ٚ ْٚرمٛيذ ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي أغبَ پنيوفزٗ ٔ ٚزبيظ چّْگيوي كاّزٗ اٍذ.
ثلٔجبي آْ كه گوكّ٘بيي ٘بيي كه ىيجبوٕبه  ٚپبولّذ ٚهاِيٓ ثب ِْبهوذ فؼبي اٍبريل ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي ثٗ ٕٛهد طوػ
كهً ِل ْٚرٙيٗ  ٚكه افزيبه كأْگبٖ ٘ب لواه گوفذ .كه عويبْ اعواي ايٓ ثؤبِٗ  ٚثب ايغبك ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي كه اوضو
كأْگبٖ ٘ب  ٚرٕٛع رؼلاك وبهآِٛىاْ  ٚوبهٚهىاْ ٚ ٚيژگي ٘بي ػوٕٗ ٘بي آِٛىّي ٘و كأْگبٖ ّ٘ ٚچٕيٓ اِىبٔبد ّ ٚوايظ ِٛعٛك،
٘و كأْگب٘ي ثوؽَت ِٛلؼيذ فٛك اللاَ ثٗ اعواي ايٓ كٚهٖ ٘ب ّٔٛكٔل  ٚثواٍبً ّوايظ فبٓ فٛك رغييواري كه آْ ثٗ ٚعٛك
آٚهكٔل.
كه ٍبي  1377ثب ثوهٍي ٘بيي وٗ اى طوف ِووي ِطبٌؼبد  ٚرٍٛؼٗ آِٛىُ پيّىي ٚىاهد ِزجٛع كه ىِيٕٗ ٔؾ ٖٛفؼبٌيذ گو٘ ٖٚبي
پيّىي اعزّبػي ٕٛهد گوفذ ٔزبيغي ؽبًٕ ّل وٗ ِٕغو ثٗ رْىيً اٌٚيٓ وبهگبٖ وْٛهي ِليواْ گو٘ ٖٚبي پيّىي اعزّبػي
كه ّٙويٛه ِبٖ  1377گوكيل .كه ايٓ وبهگبٖ ثب ػٕبيذ ثٗ گَزوُ ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي  ٚفؼبي ّلْ آٔبْ كه اوضو كأْگبٖ
٘ب  ٚثٗ كٌيً ّوايظ ِزفبٚري وٗ اىٔظو رؼلاك وبهٚهى ،اِىبٔبد ثيزٛرّٗ ،ي ٖٛآِٛىُ ،اِىبٔبد پْزيجبٔي ٔ ٚمٍيٗ  ٚغيوٖ وٗ ثبػش
اعواي ِزفبٚد ثؤبِٗ ِل ْٚكه كأْگبٖ ٘ب ِي ّل ،ضوٚهد ثبىٔگوي ثؤبِٗ ٘بي وبهآِٛىي  ٚوبهٚهىي ِطوػ  ٚرٖٛيت گوكيل.
آٔچٗ كه پيِ هٚي كاهيل ؽبًٕ رالُ گو٘ ٖٚبي پيّىي اعزّبػي كأْگبٖ ٘ب ِقٖٕٛبً كأْگبٖ ٘بي ػٍ َٛپيّىي ايواْ ٚ
إفٙبْ ،اػضبء وّيزٗ وْٛهي پيّىي اعزّبػيٕ ،بؽت ٔظواْ  ٚوبهّٕبٍبْ كه ايٓ ىِيٕٗ ،اػضبء ِؾزوَ ٘يبد ػٍّي گو٘ ٖٚبي
پيّىي اعزّبػي ِ ٚووي ِطبٌؼبد  ٚرٍٛؼٗ آِٛىُ پيّىي ِؼبٔٚذ آِٛىّي ٚىاهد ثٙلاّذ ،كهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي ِي
ثبّل وٗ پٌ اى ثوگياهي وبهگبٖ ٘ب ،عٍَبد ِزؼلك وّيزٗ وْٛهي ٔ ٚظو فٛا٘ي اى گو٘ ٖٚبي پيّىي اعزّبػي ثٗ ػٕٛاْ ثؤبِٗ
وبهآِٛىي  ٚوبهٚهىي ثٙلاّذ  ٚپيّىي اعزّبػي ثٗ ٕٛهد ِغّٛػٗ ٘بي ِل ْٚرٙيٗ ّلٖ اٍذ.

ػْ٘اُ :ثرّبٍٔ درضي دٗرٓ مبرٗرزي ثٖذاغث ٗ پسغني اجحَبػي
ردٓ داّػج٘ئي:كأْغٛيبْ پيّىي ػِّٛي كه ِمطغ وبهٚهىي
ط٘ه دٗرٓ:يىّبٖ ثب ثيزٛرٗ
ٍحو اجرا:وبهگبٖ رٛعيٙي كه ِؾً ثقِ پيّىي اعزّبػي
ِواوي ثٙلاّزي– كهِبٔي ِٕطمٗ رؾذ پ ِّٛكأْگبٖ
ِٕطمٗ رؾذ پِ ِّٛووي ثٙلاّزي– كهِبٔي
ٍجري:گو ٖٚپيّىي اعزّبػي
حيطٔ يبدگيريّٕ:بفزي – ٔگوّي – ِٙبهري
اضحراجژي آٍ٘زغي:
كأْغِ ٛؾٛهي] ،[9يبكگيوي كه عبِؼٗ ]ِْ ،[10بهوذ فؼبي] ،[11يبكگيوي ثب ػًّ] ،[12ؽً َِبٌٗ][13
ٍحح٘اي آٍ٘زغي(:ثواٍبً ؽلالٍٙبي ٔيبى٘بي آِٛىُ ِ ٚجزٕي ثو هفزبه٘بي ٚيژٖ ػيٕي
غي٘ٓ ارزغيبثيِ:وؽٍٗ اي ٙٔ ٚبيي ثب اٍزفبكٖ اى:
 چه ٌيَذ فوِٙبي گياهُ هٚىأٗ فوِٙبي ٔظبهري رٙيٗ  ٚاهائٗ گياهُ اى فؼبٌيزٙبي أغبَ ّلٖ رٍٛظ وبهٚهىاْ فوَ ؽضٛه  ٚغيبةٍْبثغ آٍ٘زغيِٕ:طمٗ رؾذ پِ ِّٛووي ثٙلاّزي – كهِبٔي – (ثب وٍيٗ ٚاؽل٘ب ِ ٚواوي ِٛعٛك كه آْ ،ا٘بٌي ِٕطمٗ) ِووي
ثٙلاّزي – كهِبٔي ِوثٛطٗ (ثب وٍيٗ ٚاؽل٘ب  ٚفلِبد ِٛعٛك  ٚپوًٍٕ آْ)
 اػضبء ٘يبد ػٍّي ثقِ پيّىي اعزّبػي ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ وبٚهىاْ ّووذ وٕٕلٖ كه كٚهٍٖراجغ آٍ٘زغي:كه لَّذ طوػ كهٍٙبي ٘و ثقِ ثطٛه افزٖبٕي ليل ّلٖ اٍذ.
پػحيجبّي:ؽّبيذ ٘يبد هئيَٗ ِ ٚؼبٔٚذ آِٛىّي كأْگبٖ اى ثؤبِٗ وبهٚهىي ،ثٛكعٗ َِزمًٔ ،مٍيِٗ ،ؾً البِذ وبهٚهىاْ،
ّ٘ىبهي ّ٘ ٚبٕ٘گي ِؼبٔٚذ ثٙلاّزيِ ،ووي ثٙلاّذ ّٙوٍزبْ ثب ثقِ پيّىي اعزّبػئ ،ظبهد ٘ ٚلايذ َِزّو اػضبء
٘يبد ػٍّي ثقِ پيّىي اعزّبػي

ثرّبٍٔ درضي دٗرٓ مبرٗرزي پسغني اجحَبػي ٗ ثٖذاغث
إذاف دٗرٓ:
ٕذف ميي:وَت ِٙبهد وبهٚهى كه ِليويذ ٍالِذ عبِؼٗ ثّٕظٛه ايفبي ٔمِ آيٕلٖ فٛك
إذاف ثيْبثيْي:
مطت ٍٖبرت مبرٗرز در:
* اىف) ٍذيريث ّظبً ػرضٔ خذٍبت ثٖذاغحي  -درٍبّي
** ة) ٍذيريث ثيَبري در جبٍؼٔ جحث پ٘غع
ج) ٍذيريث حو ٍػنالت ثٖذاغحي–درٍبّي
* أزظبه ِي هٚك إّٓبئي ثب ٍبفزبه ّ ٚوػ ٚظبيف  ٚگوكُ وبه ِواوي ثٙلاّزي – كهِبٔي  ٚكه ٍطٛػ ِقزٍف كه كٚهٖ وبهآِٛىي
أغبَ ّلٖ ثبّل.
** أزظبه ِي هٚك ِٙبهد اكاهٖ ثيّبه )(Patient Managementكه ٍطؼ فوك كه ثقِ ٘بي ثبٌيٕي ِوثٛطٗ وَت ّلٖ ثبّل.
اىف–ٍذيريث ّظبً ػرضٔ خذٍبت ثٖذاغحي–درٍبّي
إذاف اخحصبصي :پص از اجَبً دٗرٓ مبرٗرزاُ قبدر خ٘إْذ ث٘د:
ّٔبيٕل.
اىف–ِٕ)1طمٗ رؾذ پ ِّٛفٛك ها ثواٍبً كٍزٛهاٌؼًّ آِٛىّي ِوثٛطٗ ثب ٕؾذ لبثً لجٛال هىيبثي
اىف–)2فلِبد ثٙلاّزي – كهِبٔي عبهي كه ِووي ثٙلاّزي – كهِبٔي ِؾً اٍزمواه فٛك ها طجك كٍزٛهاٌؼًّ آِٛىّي ِوثٛطٗ
يب ٕؾذ لبثً لجٛيّٕبٍبئي  ٚگياهُ ّٔبيٕل.
اىف–)3ثبرٛعٗ ثٗ اطالػبد ثلٍذ آِلٖ كه ثٕل  2 ٚ 1ؽلالً ِْ 5ىً ثٙلاّزي ػّلٖ كه ِٕطمٗ ها ٌيَذ  ٚاٌٛٚيذ ثٕلي ّٔبيٕل.
ؽلالً يه ثؤبِٗ وْٛهي عبهي كه ِووي ثٙلاّزي – كهِبٔي ِؾً اٍزمواه فٛك ثب ِٛافمذ گو ٖٚپيّىي اعزّبػي
اىف–)4كهاعواي
 ٚرؾذ ٔظو ِوثي ِْبهوذ ّٔٛكٖ ٔ ٚزيغٗ ها گياهُ ّٔبيٕل.
اىف–)5فلِبد ِٛهك ٔظو ها ثب ربويل ثو ِPHCطبثك كٍزٛهاٌؼًّ  ٚثب وّه چه ٌيَذ ثب ٕؾذ ِٛهك لجٛي پبئِّبيل.
اهائٗ ّٔبيٕل.
اىف–)6ثواٍبً ٔزبيظ ثلٍذ آِلٖ اى پبيِ فٛق عٙذ ثٙجٛك فلِبد ٚاؽل ِوثٛطٗ ؽلالً يهپيْٕٙبك ػٍّي

ٕذف ةٍ :ذيريث ثيَبري در جبٍؼٔ جحث پ٘غع
ة :1ثيّبهيٙبي ثِٛي ِٛعٛك كه ِٕطمٗ ها طجك إٛي اپيلِيٌٛٛژي ّٕبٍبئي  ٚگياهُ ّٔبيٕل.
اپيلِي ثب ٕؾذ ِٛهك لجٛي ثيبْ وٕٕل.
ها
ة :2وٍيٗ ِواؽً ّٕبٍبئي ٚوٕزوي يه
ة :3كه ثؤبِٗ ّٕبٍبئي  ٚوٕزوي ّ٘ٗ گيوي (كه ٕٛهد ٚلٛع) ِطبثك ّوػ ٚظبيف يه پيّهِْبهوذّٔبيٕل.

ة :4ؽلالً پٕظ ثيّبه ِواعؼٗ وٕٕلٖ ها ثبرٛعٗ ثٗ ٍطٛػ پيْگيوي  ٚاهعبع  ٚإٛي اپيلِيٌٛٛژي كه فوك ،فبٔٛاكٖ  ٚعبِؼٗ ثوهٍي ٚ
طجك فوَ ِوثٛطٗ گياهُّٔبيٕل.
ة :5ثب اٍزفبكٖ اى كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِٛعٛك ،ثيّبهيٙبي لبثً گياهُ ها ثب ٕؾذ ِٛهك لجٛي كه فوَ ِوثٛطٗ صجذ  ٚگياهُّٔبيٕل.
ٕذف جٍ :ذيريث حو ٍػنالت ثٖذاغحي–درٍبّي
ج –1ثؤبِٗ رفٖيٍي ِٛعٛك كه ِووي ثٙلاّزي كهِبٔي ها طجك إٛي ثؤبِٗ هييي رفٖيٍي ٔمل ّٔبيٕل.
ج -2يىي اى ِْىالري ها وٗ كه ٔمل ثؤبِٗ رفٖيٍي ّٕبٍبئي ّٔٛكٖ اٍذ أزقبة ّٔبيل  ٚثواي آْ طوػ ِلافٍٗ اي آِٛىّي
ِٕبٍت ها وٗ لبثً أغبَ كه ِلد ؽضٛه كه ػوٕٗ اٍذ رٙيٗ وٕل.
ج –3طوػ رٙيٗ ّلٖ ها اعوا ّٔبيل.
ج ٔ–4زيغٗ اهىّيبثي طوػ اعوا ّلٖ ها رٙيٗ  ٚگياهُ ّٔبيل.
* ٘لف ة  2اگو چٗ كه ؽيطٗ ّٕبفزي رٕظيُ گوكيلٖ ٌٚي ثٗ ػٕٛاْ يه ضوٚهد ثواي كٚهٖ وبهٚهىي ِؾَٛة ِي ّٛك.
ػْ٘اُ درش:
دٗرٓ يل ٍبٕٔ مبرآٍ٘زي ثٖذاغث ٗ پسغني اجحَبػي
گرٗٓ ٕذف:
داّػج٘يبُ پسغني
پيػْيبز :درٗش ّظري ثٖذاغث ٗ پسغني اجحَبػي
غبٍو (اص٘ه خذٍبت ثٖذاغحي–ثٖذاغث ٍبدر ٗ م٘دك–اص٘ه اپيذٍي٘ى٘ژي
اپيذٍي٘ى٘ژي ثيَبريٖبي ٗاگير ٗ غير ٗاگير–آٍبر ٗ رٗظ جحقيق
ٍقذٍٔ
ثلٔجبي ٔلاي رؾٛالد عٙبٔي كه آِٛىُ پيّىي وٗ اٌٚيٓ َْٔذ عٙبٔي آْ كه ٍبي  1978كه آٌّبرب ّوٚع  ٚاٍزوارژي PHCها
ثؼٕٛاْ گبِي اٍبٍي كه كٍذ يبثي ثٗ ٘لف ثٙلاّذ ثواي ّ٘ٗ رب ٍبي  2000پيْٕٙبك ّٔٛك  ٚپٌ اى آْ ثواٍبً ِٖٛثبد
گوكّ٘بيي عٙبٔي اكيٕجٛهگ كه اٍىبرٍٕل كه ٍبي  ،1988ضوٚهد رغييو كه ثؤبِٗ ٘بي آِٛىُ پيّىي ثو ِجٕبي ٔيبى٘بي عبِؼٗ ٚ
ٔمِ ٔٛيٓ پيّه لوْ آيٕلٖ ٍجت ّل وٗ كه ثؤبِٗ ٘بي آِٛىُ پيّىي رغييواري هؿ ك٘ل ثٗ ٔؾٛي وٗ رٛإّٔلي ٘بي فبهؽ
اٌزؾٖيالْ كه ّٕبٍبئي ِْىالد ثٙلاّزي – كهِبٔي عبِؼٗ ٔ ٚؾ ٖٛأغبَ ِوالجذ  ٚؽفع ٍالِذ ِوكَ افيايِ يبثل وٗ ِٕغو ثٗ
رغييواري كه ثؤبِٗ ٘بي آِٛىُ كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ّل.
كه وْٛه ِب ٔيي اى ٍبي  1364ثب رْىيً ٚىاهد ثٙلاّذ ،كهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي ٚظيفٗ روثيذ ٔيوٚي أَبٔي ثقِ ثٙلاّذ ٚ
كهِبْ ٔيي ثٗ ػٙلٖ ايٓ ٚىاهد فبٔٗ ٔٙبكٖ ّل وٗ ايٓ گبَ اٍبٍي رغٍي ػيٕي اكغبَ آِٛىُ  ٚفلِذ وٗ يىي اى ػّلٖ رويٓ هاٖ
ؽً ٘بي ثٙجٛك ثؤبِٗ ٘بي آِٛىُ پيّىي ثٛكِ ،ؾمك ّل .چوا وٗ رٛإّٔلي يه پيّه كه پبٍقگٛئي ثٙزو ثٗ ٔيبى٘بي
ثٙلاّزي – كهِبٔي عبِؼٗ كه گو ٚفواُ٘ ّٔٛكْ ػوٕٗ ٘بي ِٕبٍت يبكگيوي كه طٛي كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ِي ثبّل ٌ ٚنا وَت
آِٛىُ كه ِٛاع ٗٙثب ٔيبى٘بي ٚالؼي عبِؼٗ ثٗ ػٕٛاْ يىي اى ٍيبٍزٙبي ثؤبِٗ هييي رؼييٓ گوكيل .ثوايٓ اٍبً اى ٍبي 1364
كٚهٖ يه ِب٘ٗ وبهآِٛىي  ٚوبهٚهىي پيّىي اعزّبػي عٙذ كأْغٛيبْ پيّىي  ٚثب ٘لف إّٓب ّٔٛكْ آٔبْ ثب ٔظبَ ّجىٗ
ثٙلاّزي كهِبٔي وْٛه ّٕ ٚبفذ ٚالؼي ِْىالد ثٙلاّزي – كهِبٔي ِوكَ ٔ ٚؾ ٖٛاكاهٖ ِليويذ ِواوي ثٙلاّزي – كهِبٔي كه
ثؤبِٗ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي رؼييٓ ّل.
ِزؼبلت آْ ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي ثٗ ػٕٛاْ گو ٖٚآِٛىّيَِ ،ئٛي اهائٗ ايٓ ثؤبِٗ گوكيلٔل .اى آْ ىِبْ ربوٕ ْٛرالُ ٘بي
اٍبٍي كه عٙذ رلٚيٓ ثؤبِٗ ٘بي ِل ٚ ْٚرمٛيذ ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي أغبَ پنيوفزٗ ٔ ٚزبيظ چّْگيوي كاّزٗ اٍذ.
ثلٔجبي آْ كه گوكّ٘بيي ٘بيي كه ىيجبوٕبه  ٚپبولّذ ٚهاِيٓ ثب ِْبهوذ فؼبي اٍبريل ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي َِ ٚئٌٛيٓ ٚ
كٍذ ألهوبهاْ ٍوأغبَ ثؤبِٗ كٚهٖ وبهآِٛىي  ٚوبهٚهىي ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي ثٗ ٕٛهد طوػ كهً ِل ْٚرٙيٗ  ٚكه

افزيبه كأْگبٖ ٘ب لواه گوفذ .كه عويبْ اعواي ايٓ ثؤبِٗ  ٚثب ايغبك ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي كه اوضوكأْگبٖ ٘ب  ٚرٕٛع رؼلاك
وبهآِٛىاْ  ٚوبهٚهىاْ ٚ ٚيژگي ٘بي ػوٕٗ ٘بي آِٛىّي ٘و كأْگبٖ ّ٘ ٚچٕيٓ اِىبٔبد ّ ٚوايظ ِٛعٛك٘ ،و كأْگب٘ي ثوؽَت
ِٛلؼيذ فٛك اللاَ ثٗ اعواي ايٓ كٚهٖ ٘ب ّٔٛكٔل  ٚثواٍبً ّوايظ فبٓ فٛك رغييواري كه آْ ثٗ ٚعٛك آٚهكٔل.
كه ٍبي  1377ثب ثوهٍي ٘بيي وٗ اى طوف ِووي ِطبٌؼبد  ٚرٍٛؼٗ آِٛىُ پيّىي ٚىاهد ِزجٛع كه ىِيٕٗ ٔؾ ٖٛفؼبٌيذ گو٘ ٖٚبي
پيّىي اعزّبػي ٕٛهد گوفذ ٔزبيغي ؽبًٕ ّل وٗ ِٕغو ثٗ رْىيً اٌٚيٓ وبهگبٖ وْٛهي ِليواْ گو٘ ٖٚبي پيّىي اعزّبػي
كه ّٙويٛه ِبٖ  1377گوكيل .كه ايٓ وبهگبٖ ثب ػٕبيذ ثٗ گَزوُ ثقِ ٘بي پيّىي اعزّبػي  ٚفؼبي ّلْ آٔبْ كه اوضو كأْگبٖ
٘ب  ٚثٗ كٌيً ّوايظ ِزفبٚري وٗ اى ٔظو رؼلاك وبهٚهى ،اِىبٔبد ثيزٛرّٗ ،ي ٖٛآِٛىُ ،اِىبٔبد پْزيجبٔي ٔ ٚمٍيٗ  ٚغيوٖ وٗ ثبػش
اعواي ِزفبٚد ثؤبِٗ ِل ْٚكه كأْگبٖ ٘ب ِي ّل ،ضوٚهد ثبىٔگوي ثؤبِٗ ٘بي وبهآِٛىي  ٚوبهٚهىي ِطوػ  ٚرٖٛيت گوكيل.
آٔچٗ كه پيِ هٚي كاهيل ؽبًٕ رالُ گو٘ ٖٚبي پيّىي اعزّبػي كأْگبٖ ٘ب ِقٖٕٛبً كأْگبٖ ٘بي ػٍ َٛپيّىي ايواْ ٚ
إفٙبْ ،اػضبء وّيزٗ وْٛهي پيّىي اعزّبػيٕ ،بؽت ٔظواْ  ٚوبهّٕبٍبْ كه ايٓ ىِيٕٗ ،اػضبء ِؾزوَ ٘يبد ػٍّي گو٘ ٖٚبي
پيّىي اعزّبػي ِ ٚووي ِطبٌؼبد  ٚرٍٛؼٗ آِٛىُ پيّىي ِؼبٔٚذ آِٛىّي ٚىاهد ثٙلاّذ ،كهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي ِي
ثبّل وٗ پٌ اى ثوگياهي وبهگبٖ ٘ب ،عٍَبد ِزؼلك وّيزٗ وْٛهي ٔ ٚظوفٛا٘ي اى گو٘ ٖٚبي پيّىي اعزّبػي ثٗ ػٕٛاْ ثؤبِٗ
وبهآِٛىي  ٚوبهٚهىي ثٙلاّذ  ٚپيّىي اعزّبػي ثٗ ٕٛهد ِغّٛػٗ ٘بي ِل ْٚرٙيٗ ّلٖ اٍذ.

ثرّبٍٔ درضي دٗرٓ مبرآٍ٘زي ثٖذاغث ٗ پسغني اجحَبػي
ٕذف ميي:
ّٕبفذ ٔظبَ ّجىٗ ثٙلاّذ  ٚكهِبْ ٔ ٚؾ ٖٛاهائٗ فلِبد آْ ثٗ ِٕظٛه أغبَ ِٛصو رو ٚظبيف ّغٍي آيٕلٖ فٛك كه هاٍزبي ؽفع،
ربِيٓ  ٚاهرمبء ٍالِزي فوك  ٚعبِؼٗ.
إذاف ثيْبثيْي:
ّٕ – 1بفذ ٍبفزبه ]ّ[14جىٗ ثٙلاّذ  ٚكهِبْ وْٛه
ّٕ – 2بفذ ٚظبيف ّجىٗ ثٙلاّذ  ٚكهِبْ وْٛه
ّٕ – 3بفذ اهرجبط كه ٍطٛػ ِقزٍف ّجىٗ ثب عبِؼٗ  ٚكيگو ثقْٙب
ّٕ – 4بفذ ٚظبيف ّغٍي پيّه كه لبٌت ٍطٛػ ّجىٗ
ّٕ – 5بفذ هاٖ وبه٘بي ثوآٚهك ٔيبى عبِؼٗ اى طويك ِٖبؽجٗ ثب فوك ]ِْ ،[15ب٘لٖ]ِٖ ،[16بؽجٗ كه عبِؼٗ ]ِ ،[17جبؽضٗ ثب گوٖٚ
ِٛهكٔظو][18
 – 6ايغبك ػاللٗ كه كأْغٛيبْ ثواي ّ٘ىبهي ثب فؼبٌيزٙب  ٚثؤبِٗ ٘بي ٔظبَ اهائٗ فلِبد  ٚوبه كه ايٓ ٔظبَ كه هاٍزبي ٔيبى٘بي
عبِؼٗ
 – 7ثٙجٛك ٔگوُ كأْغٛيبْ ثواي اهائٗ پيْٕٙبكاري كه ىِيٕٗ ثٙجٛك ويفيذ فلِبد
إذاف اخحصبصي
 -1- 1كأْغ ٛپٌ اى ؽضٛه كه فبٔٗ ثٙلاّذ ثب ؽضٛه ِوثي ٚضؼيذ ِٛعٛك ٍبفزبه ايٓ ٚاؽل ها ثوهٍي  ٚثب اٍزبٔلاهك ٍزبك
گَزوُ ّجىٗ ٘ب ِمبٍٗ ٔ ٚمبئ ها ثيبْ ّٔبيل.
 -2 – 1كأْغ ٛپٌ اى ؽضٛه كه ِووي ثٙلاّزي كهِبٔي ،هٍٚزبيي ٍبفزبه ايٓ ٚاؽل ها ثوهٍي  ٚثب اٍزبٔلاهك ٍزبك گَزوُ
ّجىٗ ِمبيَٗ ٔ ٚمبئ ها ثيبْ ّٔٛك.
 -3- 1كأْغ ٛپٌ اى ؽضٛه كه ِووي ثٙلاّزي كهِبٔيّٙ ،وي ٍبفزبه ايٓ ٚاؽل ها ثوهٍي  ٚثب اٍزبٔلاهك ٍزبك گَزوُ ّجىٗ
٘ب ِمبيَٗ ٔ ٚمبئ ها ثيبْ ّٔٛك.

 -4 – 1كأْغ ٛپٌ اى ؽضٛه كه پبيگبٖ ثٙلاّزي ٍبفزبه ايٓ ٚاؽل ها ثوهٍي  ٚثب اٍزبٔلاهك ٍزبك گَزوُ ّجىٗ ٘ب ِمبيَٗ ٚ
ٔمبئ ها ثيبْ ّٔبيل.
 -5 – 1كأْغ ٛپٌ اى ؽضٛه كه ّجىٗ ثٙلاّذ  ٚكهِبْ ،هٍٚزبيي ٍبفزبه ايٓ ٚاؽل ها ثوهٍي  ٚثب اٍزبٔلاهك ٍزبك گَزوُ
ّجىٗ ٘ب ِمبيَٗ ٔ ٚمبئ ها ثيبْ ّٔبيل.
 -6 – 1كأْغ ٛپٌ اى ؽضٛه كه ِووي ثٙلاّذ ّٙوٍزبْ ٍبفزبه ايٓ ٚاؽل ها ثوهٍي  ٚثب اٍزبٔلاهك ٍزبك گَزوُ ّجىٗ ٘ب
ِمبيَٗ ٔ ٚمبئ ها ثيبْ ّٔبيل.
 – 7 – 1كأْغ ٛپٌ اى ؽضٛه كه ثيّبهٍزبْ ّٙوٍزبْ (پٍي وٍيٕيه رٖقٖي) ٍبفزبه ايٓ ٚاؽل ها ثوهٍي  ٚثب اٍزبٔلاهك ٍزبك
گَزوُ ّجىٗ ٘ب ِمبيَٗ ٔ ٚمبئ ها ثيبْ ّٔبيل.
 – 8 – 1كأْغ ٛپٌ اى ؽضٛه كه آِٛىّگبٖ ثٛٙهىي ٍبفزبه ايٓ ٚاؽل ها كه ثوهٍي  ٚثب اٍزبٔلاهك ٍزبك گَزوُ ّجىٗ ٘ب
ِمبيَٗ ٔ ٚمبئ ها ثيبْ ّٔبيل.
 -2 – 1كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ ِوالجذ اى وٛكوبْ ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل.
 -2- 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ ِبكهاْ ثبهكاهايٓ فلِبد ها كهؽل كٍزٛاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل( .ثب
هػبيذ ضٛاثظ ّوػي)
 -3 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ رٕظيُ فبٔٛاكٖ ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل( .ثب
هػبيذ ضٛاثظ ّوػي)
 -4- 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ ثٙجٛك رغنيٗ ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل.
 -5 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ آِٛىُ ثٙلاّذ ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل.
 -6 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ ثٙلاّذ ِؾيظ ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل.
 – 7 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ ثٙلاّذ ؽوفٗ اي ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ
ك٘ل.
 – 8 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ كهِبْ ػالِزي ثيّبهيٙب  ٚربِيٓ كاه٘ٚبي اٍبٍي ايٓ فلِبد ها كه ؽل
كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل.
 – 9 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ ثٙلاّذ ك٘بْ  ٚكٔلاْ ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ
أغبَ ك٘ل.
 – 10 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ ثٙلاّذ ِلاهً ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ
ك٘ل.
 – 11 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ وٕزوي ثيّبهيٙبي ّبيغ  ٚثِٛي ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي
ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل.
 – 12 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ ايّٓ ٍبىي ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل.
 – 13 – 2كأْغ ٛثب ِْبهوذ كه اهائٗ فلِبد ِوثٛط ثٗ ثيّبهيٙبي اكغبَ ّلٖ كه ّجىٗ ِبٕٔل (ثٙلاّذ هٚاْ ،كيبثذ)...ٚ ًٍ ،
ايٓ فلِبد ها كه ؽل كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ أغبَ ك٘ل.
 – 1- 3كأْغ ٛيه َِئٍٗ اى ٔظبَ اهائٗ فلِبد ثٙلاّزي كهِبٔي ها رؾذ ٔظو ِوثي اى طويك اهرجبط ثب ٍطٛػ ِقزٍف آْ  ٚطجك
كٍزٛهاٌؼٍّٙبي ِوثٛطٗ پيگيوي ّٔبيل.
 -2 – 3كأْغ ٛيه ِٛهك اهعبع ها كه ٍطٛػ ِقزٍف طجك كٍزٛهاٌؼٍّٙبي ِوثٛطٗ پيگيوي ّٔبيل.

 -3 – 3كأْغ ٛكه وٕبه ريُ اهائٗ فلِبد  ٚثب ؽضٛه كه يىي اى عٍَبد هاثطيّٓٛ ،هاي ثٙلاّزي هٍٚزب (٘وولاَ ٚعٛك كاهك) ثب
عبِؼٗ ِوثٛطٗ اهرجبط ثولواه ّٔبيل.
 -4 – 3كأْغ ٛرؾذ ٔظو ِوثي ثب پيگيوي يه َِئٍٗ ثٙلاّزي وٗ كه ٔظبَ اهائٗ فلِبد عبهي اٍذ كه وٕبه ريُ اى طويك ّٛهاي
ِؾً ثب ٍبيو اهگبٔٙب كه ِؾلٚكٖ فؼبٌيذ فٛك اهرجبطثولواه ّٔبيل.
 -1 – 4كأْغ ٛثب ؽضٛه ريُ فلِبد ثٙلّبري اٌٚيٗ كه ِووي ثٙلاّزي كهِبٔي (كه عٍَبد ٍيبهي يب كه فٛك ِووي) كه أغبَ
ٚظبيف ؽوفٗ اي(ِليويذ ثيّبهاْ يب ِواعؼيّٓ ،بًِ ّوػ ؽبي ِ ٚؼبيٕٗ فيييىي ثب ربويل ثو عٕجٗ ٘بي فبٔٛاكگي  ٚاعزّبػي طجك
كٍزٛهاٌؼًّ  ٚثٍٛن ثٛٙهىي) ِْبهوذ ّٔبيل.
 -2 – 4كأْغ ٛثب ؽضٛه كه ريُ فلِبد ثٙلاّزي اٌٚيٗ ِووي ثٙلاّزي كهِبٔي (كهعٍَبد ٍيبهي يب كه فٛك ِووي) كه أغبَ
ٚظبيف ٍبىِبٔي(ّبًِ پبئِ ،ظبهد  ٚاهىّيبثي  )....ٚطجك كٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِوثٛطٗ ِْبهوذ ّٔبيٕل.
 -1- 5كأْغ ٛثب اٍزفبكٖ اى ِٕبثغ اطالع هٍبٔي ٚاؽل اهائٗ وٕٕلٖ فلِذ  ٚاثياه٘بي اهىيبثي ٔيبى٘بي عبِؼٗ (ِٖبؽجٗ فوكي،
ِْب٘لِٖ ،جبؽضٗ ثب گوِٛ ٖٚهكٔظوِٖ ،ؾجٗ كه عبِؼٗ ٔ )... ٚيبى٘بي عبِؼٗ رؾذ پ ِّٛها ٌيَذ وٕل.
 -2 – 5كأْغ ٛيىي اى ٔيبى٘بي ٌيَذ ّلٖ ها وٗ ثٗ ٔظو لبثً ؽً ِي هٍل رغييٗ  ٚرؾٍيً ّٔٛكٖ ػًٍ آٔوا ِْقٔ ّٔبيل.
 -3 – 5كأْغ ٛثب اٍزفبكٖ اىٔزبيظ ؽبًٕ اى رغييٗ  ٚرؾٍيً اطالػبد ّ ٚبفٖٙب  ٚكهن ِغبيود ٘ب (وٗ كه ثٕل  -2 – 5اّبهٖ ّلٖ
ػٍّي اهائٗ ّٔبيل.
ها
اٍذ)هاٖ ؽً
 -4 – 5كأْغ ٛكه أغبَ يىي اى ها٘ىبه٘بي ػٍّي أزقبة ّلٖ رٍٛظ وبهٚهى  ٚيب وبهوٕبْ ثٙلاّزي ِْبهوذ ّٔبيل.

اضحراجژي آٍ٘زظ
ثب رىيٗ ثو ِْبهوذ فؼبي كأْغ ٛاى طويك فؼبٌيزٙبي يبكگيوي كه ْٚعبِؼٗ ] ،[19فؼبٌيذ يبكگيوي اى طويك ؽً َِبٌٗ ]ِ ٚ[20جزٕي
ثو ٚظيفٗ]ِ[21ي ثبّل.
رٗظ آٍ٘زظ:
اى هّٙٚبي ىيو كه آِٛىُ ايٓ كٚهٖ اٍزفبكٖ ِي ّٛك.
ِْ – 1بهوذ كه اهائٗ فلِبد ][22
ّ – 2جيٗ ٍبىي][23
ْٔ – 3بْ كاكْ][24
 – 4ايفبي ٔمِ][25
ٍحح٘اي آٍ٘زظ:
ثواٍبً اعيا  ٚإٛيِٕPHCطجك ثو ثٍٛن ٘بي ثٛٙهىي  ٚكٍزٛهاٌؼٍّٙبي ِوثٛطٗ.
زٍبّجْذي مو دٗرٓ ثص٘رت زير ٍي ثبغذ:
اٌف ٍٗ :هٚى اٚي كه آِٛىّگبٖ ثٛٙهىي ّبًِ:
· يه هٚى عٙذ يبكآٚهي ]ِ[26طبٌت ٔظوي لجٍي

· ك ٚهٚى عٙذ ْٔبْ كاكْ ][27فؼبٌيزٙبي فبٔٗ ثٙلاّذ
ة * :چٙبهكٖ هٚى كه فبٔٗ ثٙلاّذ عٙذ ّٕبفذ ػٍّىوك ِ ٚؾزٛاي فلِبد كه فبٔٗ ثٙلاّذ (ثب ثيزٛرٗ)
ط * :ك ٚهٚى كه ِووي ثٙلاّزي – كهِبٔي ،هٍٚزبيي عٙذ ّٕبفذ ػٍّىوك ِ ٚؾزٛا (ثب ثيزٛرٗ)
ك * :ك ٚهٚى كه ِووي ثٙلاّزي – كهِبٔي ّٙوي  ٚپبيگبٖ ثٙلاّزي عٙذ ّٕبفذ ػٍّىوك ِ ٚؾزٛا
ٖ * :يه هٚى ِووي ثٙلاّذ ّٙوٍزبْ عٙذ ّٕبفذ ػٍّىوك ِ ٚؾزٛا
 * :ٚيه هٚى ثيّبهٍزبْ يب پٍي ويٍيٕيه رقٖٖي عٙذ ّٕبفذ ػٍّىوك ِ ٚؾزٛا
ى * :يه هٚى اِزؾبْ ػٍّي ٘لف كاه كه ػوٕٗ ](OSFE)[28
ػ * :يه هٚى َْٔذ ثب اػضبي گو ٖٚپيّىي اعزّبػي ّ ٚجىٗ ِوثٛطٗ

آييِ ّبٍٔ غرح ٗظبيف مبرآٍ٘زاُ دٗرٓ دمحري
ػٍَ٘ي پسغني
وبهآِٛى پيّىي ثٗ كأْغٛي كوزوي ػِّٛي پيّىي اطالق ِي ّٛك وٗ ِمبطغ ػٍ َٛپبيٗ  ٚفيييٛپبرٌٛٛژي ها ثٗ پبيبْ هٍبٔلٖ
اٍذ ِ ٚغبى ثٗ ٚهٚك ثٗ ثقْٙبي ثبٌيٕي ثواي وَت كأِ ٔظوي  ٚرغوثيبد ػٍّي ِٙ ٚبهد ٘بي ؽوفٗ اي ،رؾذ ٔظبهد اػضبء
٘يبد ػٍّي  ٚثواي افن ِلهن كوزوي پيّىي اٍذَِ .ئٌٛيذ وبهآِٛىاْ كه ٘و گو ٖٚيب ثقِ ثب ِليو گو ٖٚيب هئيٌ آْ ثقِ  ٚكه
ٍبػبد وْيه ثب پيّه ِؼبٌظ وْيه يب ػض٘ ٛيبد ػٍّي آٔىبي يب كٍزيبه اهّل وْيه ثقِ يب ثيّبهٍزبْ اٍذ .پيّه ِؼبٌظ
ثٗ ػض٘ ٛيبد ػٍّي وٗ ثيّبه رؾذ ٔظبهد ٚي كه ثيّبهٍزبْ ثَزوي ِي ّٛك اطالق ِي گوكك.
كٚهٖ وبهآِٛىي ِي رٛأل ثٗ ك ٚكٚهٖ وبهآِٛىي پبيٗ يب اٍزيٛكٔزي  ٚوبهآِٛىي پيْوفزٗ يب اوَزؤي رمَيُ ّٛك .كه كٚهٖ
اٍزيٛكٔزي كأْغ ٛػّلرب ٔمِ ٔظبهٖ وٕٕلٖ ِْ ٚب٘لٖ گو كاّزٗ  ٚكه كٚهٖ اوَزؤي ِي رٛأل رؾذ ٔظو پيّه ِؼبٌظ يب
كٍزيبه ،فؼبٌيذ ٘بي رْقيٖي  ٚكهِبٔي ِٕلهط كه ايٓ آييٓ ٔبِٗ ها أغبَ كاكٖ رب ثزٛأل ثواي أغبَ ٚظبيف آيٕلٖ فٛك ثؼٕٛاْ وبهٚهى
آِبكگي الىَ ها وَت ّٔبيل.
غرح ٗظبيف مبرآٍ٘ز ٍطبثق ثْذٕبي زير اضث:
اىف–مييبت:
 – 1ؽفع  ٚهػبيذ ّئّ ْٛوػي  ٚافالق پيّىي كه وٍيٗ ٍبػبد ؽضٛه كه ثيّبهٍزبْ
 – 2هػبيذ ِموهاد كافٍي گو ٖٚيب ثقِ ،ثيّبهٍزبْ ،كأْىلٖ  ٚكأْگبٖ
رجٖوِٖ :موهاد گو ٚ ٖٚثقِ ٔجبيل ثب آييٓ ٔبِٗ ٘بي اثالغي ٚىاهد ثٙلاّذ  ٚكهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي ِٕبفبد كاّزٗ ثبّل.
 – 3هػبيذ ِفبك آييٓ ٔبِٗ ٘ب ِ ٚموهاد اثالؽ ّلٖ اى ٚىاهد ثٙلاّذ ،كهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي
ة–ٍراقجث از ثيَبر ٗ ٍذارك پسغني:
 – 4افن ّوػ ؽبي  ٚأغبَ ِؼبيٕٗ ثبٌيٕي ،رفَيو  ٚپيگيوي ٔزبيظ آىِبيْبد  ٚثوهٍي ٘بي پبهاوٍيٕيه ،اهىيبثي  ٚثيبْ ثؤبِٗ
رْقيٖي ِ ٚطوػ ّٔٛكْ رْقئ ٘بي افزوالي ِٕبٍت اى وٍيٗ ثيّبهاْ ثَزوي ِوثٛط ثٗ فٛك كه اٚلبد ػبكي  ٚوْيه.
ٚ – 5يييذ هٚىأٗ ثيّبهاْ ثَزوي ِوثٛط كه ثقِ  ٚثٗ ّ٘واٖ وبهٚهى  ٚكٍزيبه  ٚپيّه ِؼبٌظ  ٚاطالع اى وٍيبد ثؤبِٗ كهِبٔي ٚ
ٌيَذ كاه٘ٚبي كهيبفزي ّٛٔ ٚزٓ ٍيو ثيّبهي كه ٕٛهد ٌي ٚ َٚيب ٚيييذ ثيّبهاْ ٍوپبيي.

 – 6كه ٕٛهد ٌي ٚ َٚثٗ رْقئ كأْىلٖ پيّىي  ٚگوِ ٖٚوثٛطٗ پي گيوي كهيبفذ عٛاة آىِبيْبد (ثٗ ّىً غيوؽضٛهي ِگو كه
ِٛاهك اٚهژأٌ)  ٚثوهٍي آفويٓ گياهُ ٘بي پبها وٍيٕيىي ثيّبه.
 – 7كه ٕٛهد ٌي ٚ َٚثٗ رْقئ كأْىلٖ پيّىي  ٚگوِ ٖٚوثٛطٗ ّٔٛزٓ يبككاّذ ٘بي ِقٖ ٓٛآغبى  ٚپبيبْ ٘و كٚهٖ (on-and
)off service notes
 – 8كه ٕٛهد ٌي ٚ َٚثٗ رْقئ كأْىلٖ پيّىي  ٚگوِ ٖٚوثٛطٗ ّٔٛزٓ ثوگٗ ٘بي كهفٛاٍذ رٖٛيوثوكاهي اى عٍّٗ MRI, CT
 ، Scanهاكيٛگوافيٍٛٔٛ ،گوافي ،آٔلٍٚىٛپي ،آٔژيٛگوافي  ٚوٍيٗ ثوگٗ ٘بي كهفٛاٍذ پبهاوٍيٕيگ كيگو ،كه ٕٛهري وٗ ثواثو ِموهاد
آْ گو ٖٚيب ثيّبهٍزبْ يب كأْىلٖ ٔيبى ثٗ ٔگبهُ ّوػ ؽبي ثيّبه كه فوَ ِوثٛط ثبّل.
پ–اقذاٍبت جػخيصي–درٍبّي:
 – 9فواگيوي اِٛه ىيو ثٗ ِٕظٛه وَت ِٙبهد ؽلاوضو ثٗ ِلد ِ 6بٖ  ٚثب رؼييٓ ِؼبٔٚذ آِٛىّي كأْىلٖ ثو ػٙلٖ وبهآِٛى ِي
ثبّل .ثليٙي اٍذ ثبرٛعٗ ثٗ هاٖ ألاىي ِواوي آِٛىُ ِٙبهرٙبي ثبٌيٕي الىَ اٍذ ايٓ ِٙبهرٙب لجً اى ِٛاعٗ ثب ثيّبه ٚالؼي كه ايٓ
ِواوي  ٚثٗ ٔؾِ ٛمزضي ثٗ وبهآِٛىاْ آِٛىُ كاكٖ ّٛك.
* ريهيك
* هگ گيوي)(IV Cannulation
* ّٔ ٗٔٛگيوي ٚهيلي )(venous blood sampling
* ّٔ ٗٔٛگيوي ثواي وْذ فْٛ
* گوفزٓ ٚECGرفَيو آْ
* پبَّٔبْ ٍبكٖ
* هٔگ آِييي گوَ ِْ ٚب٘لٖ الَ
* رٙيٗ  ٚرفَيو ِيىوٍٚىٛپي ّٔ ٗٔٛاكهاه  ٚالَ فِ ْٛؾيطي
* ٍبوْٓ روّؾبد ؽٍك  ٌٌٗٛ ٚرواّٗ
* فيييٛرواپي رٕفَي
* رٙيٗ الَ فِ ْٛؾيطي
* ّٔ ٗٔٛگيوي اى گٍ ٚ ٛىفّٙب
 – 10أغبَ اِٛه ىيو رٕٙب ثب ِٛافمذ  ٚرؾذ ٔظبهد َِزميُ پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه ِي رٛأل رٍٛظ وبهآِٛى أغبَ ّٛك:
* گناّزٓ ٌِ ٌٗٛؼلٖ  ٚگوفزٓ ّٔ ٗٔٛاى روّؾبد ِؼلٖ
* گناّزٓ ٍٔٛل اكهاهي ثغي كه ٔٛىاكاْ ّ ٚيوفٛاهاْ (روعيؾبً كه ثيّبهاْ ُ٘ عٌٕ)
* گوفزٓ گبى٘بي فّ ْٛويبٔي )(ABG
* فٍجٛرِٛي
* ثقيٗ ىكْ  ٚوْيلْ ثقيٗ
* أغبَ رَذ ٚPPDفٛألْ آْ

* أغبَ پبَّٔبْ ٘بيي وٗ ٔيبى ثٗ كثويلِبَّْ ،زْٛي رقٖٖي (غيو هٚريٓ)  ٚيب ثقيٗ ِغلك طجك ٔظو پيّه ِؼبٌظ كاهٔل  ٚيب
ػفٔٛي ّلٖ ثبّٕل.
* أغبَ ٚاوَيٕبٍي ْٛهٚريٓ اطفبي كه فبٔٗ ٘بي ثٙلاّذ  ٚيب كهِبٔگبٖ ٘ب
* أغبَ َّزْٛي گُٛ
* وٕزوي ضوثبْ لٍت عٕيٓ ) ٚ(Fetal Heart Rateأمجبضبد هؽُ  ٚؽووبد عٕيٓ
* گچ گيوي ٍبكٖ  ٚثبى ووكْ گچ
 – 11وبهآِٛىاْ كه ِٛاهك ىيو رٕٙب ِي رٛأل أغبَ ٘و ولاَ اى ايٓ اػّبي ها رٍٛظ فواگيواْ ِمبطغ ثبالرو (وبهٚهى يب كٍزيبه) ِْب٘لٖ
ّٔبيٕل:
* ِْب٘لٖ ربِپ ْٛللاِي ثيٕي
* ِْب٘لٖ فبهط ووكْ عَُ فبهعي اى گ ،ُٛؽٍك ،ثيٕي  ٚچُْ
* ِْب٘لٖ وٛرو ف ْٛهييي ثيٕي
* ِْب٘لٖ گناّزٓ ٌ ٌٗٛرواّٗ airway ٚ
* ِْب٘لٖ وبهگناهي وِْ پٍٛزي
* ِْب٘لٖ آرً گيوي
* ِْب٘لٖ أغبَ پٔٛىَيٌِٛ ْٛجبه )(Lumbar puncture
* ِْب٘لٖ رقٍيٗ آثَٗ
* ِْب٘لٖ ّٔ ٗٔٛگيوي ٍٛپواپٛپيه
* ِْب٘لٖ وْيلْ)ِ(tapبيغ آٍيذ  ٚپٍٛه
* ِْب٘لٖ  ٚيبكگيوي CPR
* ِْب٘لٖ  ٚيبكگيوي ىايّبْ طجيؼي
* ِْب٘لٖ آٍپيواٍي ٚ ْٛثيٛپَي ِغي اٍزقٛاْ
* ِْب٘لٖ پٔٛىَيِ ْٛفًٖ ىأٛ
* ِْب٘لٖ ريهيك كافً ٔقبػي ) ٚ(Intrathecalكافً ِفٍٖي
* ِْب٘لٖ أغبَ عواؽي ٘بي ٍوپبيي ٍبكٖ (فزٕٗ ،ثوكاّزٓ رٛكٖ ٘بي ٍطؾي ،فبهط ووكْ (ingrowing nail
* ِْب٘لٖ گناّزٓchest tube
* ِْب٘لٖ ريهق كاه٘ٚبي فطؤبن
* ِْب٘لٖ رؼٛيض ٌٔ ٌٗٛفوٍٚزِٛي يب ٍيَزٍٛزِٛي

* ِْب٘لٖ كهٔبژ ٍٛپواپٛثيه ِضبٔٗ
* ِْب٘لٖ گناّزٓ وبرزو ٚهيلي ٔبفي ّ٘ ٚىبهي كه رؼٛيض فٛٔ ْٛىاكاْ
* ِْب٘لٖ ٍٔٛلاژ اكهاهي ّيوفٛاهاْ
* ِْب٘لٖ وبد كاْ
* ِْب٘لح ٘و اللاَ رْقيٖي ،كهِبٔي  ٚرٙبعّي كيگو وٗ كه ثؤبِٗ آِٛىّي ِٖٛة وبهٚهىاْ پيْٕٙبك ّلٖ اٍذ.
* ثميٗ ِٛاهك ِْبثٗ وٗ كه ايٓ آييٓ ٔبِٗ ٔيبِلٖ اٍذ.
ت–غرمث در َٕبيع ٕبي آٍ٘زغي:
ّ – 12ووذ ِٕظُ  ٚفؼبي كه وٍيٗ والً ٘بي كهً رئٛه  ٚيب وبهگب٘ي  ٚعٍَبد آِٛىّي ثقِ ّبًِ گياهُ ٕجؾگب٘ي،
وٕفوأٌ ٘بي ػٍّي ،والً ٘بي  ،managementاربلٙبي ػًّ ،هأل٘بي آِٛىّي ٍ ٚبيو ثؤبِٗ ٘بي آِٛىّي.
 – 13ؽضٛه فؼبي ِٕ ٚظُ كه ٚيييذ ثيّبهاْ رٍٛظ پيّه ِؼبٌظ.
ّ – 14ووذ كه كهِبٔگبٖ يب فبٔٗ ٘بي ثٙلاّذ طجك ثؤبِٗ رؼييٓ ّلٖ  ٚگوفزٓ ّوػ ؽبي ،أغبَ ِؼبيٕٗ اى ثيّبه ِ ٚؼوفي ثيّبه
ثٗ پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه.
ِ – 15ؼوفي ثيّبه كه هأل٘بي آِٛىّي طجك ٔظو پيّه ِؼبٌظ يب كٍزيبه ِوثٛطّ ،بًِِ :ؼوفي وٛربٖ ثيّبه ،كٌيً ثَزوي ّلْ،
ثيبْ رْقئ ٘بي افزوالي  ٚطوػ كهِبٔي.
 – 16اهائٗ وٕفوأٌ ٘بي ػٍّي كه ٕٛهد ٌي َٚطجك ثؤبِٗ رٕظيّي رٍٛظ َِئٛي آِٛىُ ثقِ يب كٍزيبه اهّل.
خ–حض٘ر در ثيَبرضحبُ:
 – 17ؽضٛه كه ثيّبهٍزبْ ،كهِبٔگبٖ  ٚيب فبٔٗ ٘بي ثٙلاّذ طجك ثؤبِٗ رؼييٓ ّلٖ اى ٍٛي هيبٍذ ٘و گو ٖٚيب ثقِ يب كأْىلٖ
(َِئٛي آِٛىُ وبهآِٛىاْ ٘و ثقِ ِٛظف اٍذ ثواي وٍيٗ ٍبػبد ؽضٛه آٔبْ كه ثقِ ثؤبِٗ آِٛىّي ِل ْٚرٙيٗ  ٚكه آغبى كٚهٖ
اػالَ وٕل).
 – 18ؽلاوضو رؼلاك وْيه ،ثواٍبً ّوايظ گو ٚ ٖٚكأْىلٖ رؼييٓ  ٚكه ٘و ٕٛهد اى ّ 10ت كهِبٖ رغبٚى ٔقٛا٘ل ووك .ؽلالً
رؼلاك وْيه كه گو٘ ٖٚبي كافٍي ،عواؽي ،وٛكوبْ  ٚىٔبْ ّ 5ت كه ِبٖ  ٚكهگو٘ ٖٚبي كيگو ِليو گو ٖٚيب هييٌ ثقِ ثواٍبً
رؼلاك ثيّبه ،رؼلاك وبهآِٛى ،اِىبٔبد هفب٘ي ،رؼلاك رقذ ثيّبهٍزبٔي  ٚثؤبِٗ آِٛىّي ؽلالً رؼلاك وْيه ها رؼييٓ ِي وٕل.
ٍبػذ وْيه وبهآِٛىاْ ثواٍبً اِىبٔبد ّ ٚوايظ ٘و كأْىلٖ پيّىي رؼييٓ ِي گوكك.
 – 19رٕظيُ ثؤبِٗ چوفِ وبهآِٛىاْ كه ثقْٙب  ٚوْيه ٘ب ثٗ ػٙلٖ پيّه يب كٍزيبه َِئٛي آِي ُٚوبهآِٛىاْ اٍذ.
 – 20عبثغبيي كه ثؤبِٗ وْيه ِّىٓ ٔيَذِ ،گو ثب اطالع لجٍي (ؽلالً ٍ 24بػذ لجً)  ٚيب كه ِٛاهك اضطواهي ،ثٗ ّوط رؼييٓ
عبْٔيٓ ِٛ ٚافمذ پيّه يب كٍزيبه َِئٛي آِٛىُ وبهآِٛىاْ.
 – 21رون وْيه عي كه ِٛاهك اضطواهي  ٚثب وَت اعبىٖ اى پيّه يب كٍزيبه اهّل وْيه ِطٍمب ِّٕٛع اٍذ.
 – 22فوٚط اى ثيّبهٍزبْ كه اٚلبد ػبكي ثب اٍزفبكٖ اى ِوفٖي ٍبػزي  ٚثب ِٛافمذ پيّه يب كٍزيبه َِزميُ  ٚپيّه يب كٍزيبه
َِئٛي آِٛىُ وبهآِٛىاْ ِملٚه اٍذ.
 – 23اٌٛٚيذ وبهي وبهآِٛىاْ ّووذ كه عٍَبد ّ٘ ٚبيِ ٘بي آِٛىّي ،هأل٘بي آِٛىّي  ٚكه كهِبٔگبٖ ٘ب اٍذ.
ِٛ– 24اهك رقٍف وبهآِٛىاْ اى ّوػ ٚظبيف فٛق  ٚيب ٘وگ ٗٔٛاّ٘بي كه أغبَ ٚظبيف  ٚيب ّىبيبد وبهآِٛىاْ كه ايٓ هاثطٗ ؽَت ِٛهك
كه ّٛهاي آِٛىّي ثقِ ،گو ٖٚيب ثيّبهٍزبْ يب كأْىلٖ ِطوػ  ٚرّٖيّبد الىَ گوفزٗ فٛا٘ل ّل .چٕبٔچٗ َِبئً ِطوٚؽٗ كه

٘و ولاَ اى ِواعغ هٍيلگي وٕٕلٖ اٌٚيٗ ثٗ ٔزيغٗ لطؼي ٔوٍيلِٛ ،هك ثٗ ِوعغ ثبالرو عٙذ ارقبم رّٖيُ ِمزضي اهعبع فٛا٘ل
ّلِ .وعغ ٔٙبيي رّٖيُ گيوي ّٛهاي آِٛىّي كأْىلٖ فٛا٘ل ثٛك.
ِ – 25ليواْ گوٙ٘ٚب  ٚهٍٚبي ثقْٙبي ثيّبهٍزبٔٙبي آِٛىّي َِئٛي َِئٛي ؽَٓ اعواي ايٓ آييٓ ٔبِٗ َ٘زٕل .هٍٚبي
كأْىلٖ ٘بي پيّىي اى طويك ِؼبٔٚيٓ آِٛىّي ثيّبهٍزبٔٙب ثو ؽَٓ اعواي ايٓ آييٓ ٔبِٗ ٔظبهد فٛإ٘ل كاّذ.
رجٖوٖ :1ثؤبِٗ ِل ْٚآِٛىّي وبهآِٛىاْ كه ٘و گو ٖٚثبيل ثب ربييل كأْىلٖ پيّىي رٙيٗ  ٚاى طويك كأْىلٖ  ٚگو ٖٚثٗ وبهآِٛىاْ
اثالؽ گوكك.
رجٖوٖ  :2گو٘ ٖٚبي آِٛىّي ِٛظفٕل كه يه عٍَٗ رٛعيٙي وبهآِٛىاْ ٘و كٚهٖ ها كه اثزلاي كٚهٖ وبهآِٛىي كه آْ گو ٖٚرٛعيٗ ّٔٛكٖ
 ٚآٔبْ ها ثب ّوػ ٚظبيف ِ ٚموهاد گو ٖٚإّٓب ّٔبيٕل.
 – 26ايٓ آييٓ ٔبِٗ كه ِ 26بكٖ  3 ٚرجٖوٖ كه ثيَذ ٘ٚفزّيٓ عٍَٗ ّٛهاي ػبٌي ثؤبِٗ هييي ػٍ َٛپيّىي ِٛهؿ  83 /9/7ثٗ
رٖٛيت هٍيل  ٚاى ربهيـ رٖٛيت وٍيٗ آييٓ ٔبِٗ ٘ب  ٚكٍزٛهاٌؼًّ ٘بي ِغبيو ثب آْ ٌغِ ٛي گوكك.

إذاف ميي درش ّظري :ثيّٛيّي ٚ 2( 1اؽلي)
اى كأْغ ٛأزظبه ِي هٚك پٌ اى پبيبْ كٚهٖ ثب ِٛاهك ىيو إّٓب ّٔٛل:
ٍبفزّبْ لٕل٘ب ،چوثيٙب ،اٍيل٘بي آِيٕٗ  ٚپوٚرئيٕٙب ،غْبء ٌٍٍٛيٛٔ ،وٍئٛريل٘بٚ ،يزبِيٕٙب ،اٍيل٘بي ٔٛوٍئيه ،آٔييّٙب ٚ
وٛآٔييّٙب.
فٛآ فيييىّٛيّيبئي  ٚهّٙٚبي علاٍبىي ثيٌِٛٛىٌٙٛبي فٛق
إذاف جسيي درش:
ايٓ ا٘لاف كه ٘فلٖ عٍَٗ پيگيوي ِي ّٛك وٗ ثٗ روريت ىيو ِيجبّل:
جيطٔ اٗهٍ :قذٍة غْبخث ثي٘غيَي ٗ ضبخحَبُ ضي٘ه

٘لف  ٚطوػ كهً
رؼويف ثيّٛيّي
رؼويف ٍالِزي
ػًٍ ايغبك ثيّبهي
اهرجبط ثيّٛيّي ثب ٍبيو ػٍ َٛپيّىي

ػٕبٕو ٍ ٚبىٔلح ٌٍٍٛي
ٌِٛىٌٙٛبي اٌٚيخ ؽيبد
ٍٍٛي
ِقزٖوي اى اعياء ٍٍٛي

جيطٔ دًٗ :آة ٗ جبٍپّٖ٘ب
٘لف  ٚطوػ كهً
أٛاع پئٛل٘بي ٘يلهٚژٔي
رؼويف اٍيل  ٚثبى
رؼويفphٚpk

ٍبفزّبْ آة
ِؼبكٌخ ٕ٘لهٍٓ ٘بٍٍجبؿ
رؼويف ربِپْٛ
ربِپٙٔٛبي ِ ُٙثلْ

جيطٔ ضً٘ :ضبخحَبُ ٗ خ٘اؼ ٗ ّقع اّ٘اع اضيذٕبي آٍئْ ٗ پرٗجئيْٖب
٘لف  ٚطوػ كهً
اٍيل٘بي آِيٕٗ
پوٚرئيٕٙب

آِيٕٛاٍيل٘بي ثل ْٚهِي ژٔزيىي
علاٍبىي
فؼبٌيذ ٔٛهي

جيطٔ چٖبرً :ضبخحَبُ ٗ خ٘اؼ ٗ ّقع اّ٘اع اضيذٕبي آٍئْ ٗ پرٗجئيْٖب
اٌىزوٚفٛهى  ٚاٌٚزواٍبٔزويفٛژ  ٚرٛضيؼ اٍبً وبه
ٍبفزّبْ ٍٗ ثؼلي پوٚرئيٓ Proteinfolding ٚ
ٍبفزّبْ اٚي ،ك ٚ ٍَٛ ،َٚچٙبهَ

پوٚرئيٕٙب
ؽالٌيذ پوٚرئيٕٙب
ه ُٚووِٚبرٛگوافي

جيطة پْجٌ :ادأٍ ضبخحَبُ ٗ خ٘اؼ ٗ ّقع اّ٘اع اضيذٕبي آٍئْ ٗ پرٗجئيْٖب
رمَيُ ثٕلي پوٚرئيٕٙب
پوٚرئيٕٙبي ووٚي :آٌجِٛيٕٙب ،گٍٛثٌٛيٕٙبّٛ٘ ،گٍٛثيٓ ٘بٍ ،بفزّبْ ِ ٚىبٔييَ ػًّ  ٚرٕظيُ آٌٍٛزويه
پوٚرئيٕٙبي هّزٗ اي( :وواريٓ – والژْ – االٍزيٓ)  ٚپوٚرئيٕٙبي ِووت (أٛاع پوٚرئيٕٙبي ِووت)
جيطة غػٌ :مرثٕ٘يذراجٖب–گيين٘پرٗجئيْٖب–گيين٘زآٍيْ٘گيينبّٖب
ّيّي ووث٘ٛيلهارٙب
أٛاع اييِٚوي

٘لف  ٚطوػ كهً
رؼويف ووث٘ٛيلهارٙب

جيطٔ ٕفحٌ :مرثٕ٘يذراجٖب–گيين٘پرٗجئيْٖب–گيين٘زآٍيْ٘گيينبّٖب
رمَيُ ثٕليٍِٕٛ :بوبهيل٘ب – ِْزمبد ٍِٕٛبوبهيل٘ب
اٌيگٍٛبوبهيل٘ب
ّ٘ٛپٍي ٍبوبهيل٘ب
= ٘زوٚپٍي ٍبوبهيل٘ب – گٍيىٛپوٚرئيٕٙب
جيطة ٕػحٌ :ىيپيذٕب ٗ ىيپ٘پرٗجئيْٖب
ٍيَزُ گبِب  ٚاپَيٍْٛ
٘لف  ٚطوػ كهً
ِْزمبد اٍيل٘بي چوة ِضً ايىٛىأٛئيل٘ب
ٍبفزّبْ ّيّيبيي ٌيپيل٘ب ٌ ٚيپٛپوٚرئيٕٙب
پوٍٚزبگالٔليٓ ٘ب
رمَيُ ثٕلي
اٍيل٘بي چوة ضوٚهي  ٚغيو ضوٚهي
اٍيل٘بي چوة فٛآ أليٌ يل ...ٚ
روي گٍيَويل٘ب
اييِٚوي كه اٍيل٘بي چوة غيو اّجبع
فٛآ ِضً٘ :يلهٌٚيي ّلْ – ٕبثٔٛي ّلْ – هأَيلٖ ّلْ – پواوَيلاٍي٘ ٚ ْٛيلهٚژٔبٍيْٛ
جيطة ٌّٖ :ىيپيذٕب ٗ ىيپ٘پرٗجئيْٖب
فَفٛگٍيَويل٘ب
ٔمِ فَفٌٛيپيل٘ب
چوثيٙبي آِفي پبريه  ٚاّ٘يذ آٔٙب
ٌيپٛىَٚ

اٍفٕگٌٛيپيل٘ب
ٍواِيل٘ب ،اٍفٕگِٛيٍيٍٓ ،ويوٚىيل ،گبٔگٍيٛىيل ٌٍٛفبريل
ِِٙٛب ،چوثيٙبي غيو ٕبثٔٛي ّلْ ،اٍزوٌٙٚب  ٚروپٓ ٘ب
ٌيپٛپوٚرئيٕٙب ،اّ٘يذ  ٚرمَيُ ثٕليّ ،يٍِٛيىوHDL, ،ْٚ
VLDL, LDL

جيطة دٌٕ :غػبء ضي٘ىي ٗ ججبدالت
٘لف  ٚطوػ كهً
ٍبفزّبْ غْبء ٌٍٍٛي
روويجبد ثىبه هفزٗ كه غْبء
پوٚرئيٕٙبي ِٛعٛك كه ٍبفزّبْ غْبء
غْبء گٍجٛي لوِي ثؼٕٛاْ اٌگٛي غْبء

اّ٘يذ ٚاؽل٘بي ووثٛئيلهارٗ كه ٍطؼ غْبء
پوٚرئيٕٙبي غْبء
أزمبي ِٛاك اى غْبء
أٛاع أزمبي
يٛٔٛفو٘ب

جيطة يبزدٌٕ :ضبخحَبُ اّ٘اع ّ٘ميئ٘جيذٕب
٘لف  ٚطوػ كهً

ٍبفزّبْ ثبى٘بي آٌي ٔيزوٚژْ كاه إٍي  ٚفوػي
ٚاوْٕٙبي ثبى٘بي آٌي ٔيزوٚژْ كاه
رٛرِٛويَُ
كيّويياٍيْٛ
ٍبفزّبْ ٔ ٚبِگناهي ٔٛوٍئٛىيل٘ب ٛٔ ٚوٍئٛريل٘ب
جيطة دٗازدٌٕٗ :يحبٍيْٖب ٗ م٘آّسيٌ
٘لف  ٚطوػ كهً
رؼويف
طجمٗ ثٕلي
رٛضيؼ فٛآ ػِّٛي ٚيزبِيٕٙبي ِؾٍٛي كه آة
جيطة ضيسدٌٕ :ادأٍ ٗيحبٍيْٖب ٗ م٘آّسيٌ
ٍبفزّبْ ّيّيبيي ٚيزبِيٕٙبي ِؾٍٛي كه آة
ٔمِ وٛآٔييّي
افزالالد ؽبًٕ اى وّجٛك ٚيزبِيٕٙب
جيطة چٖبردٌٕ :ادأٍ ٗيحبٍيْٖب ٗ م٘آّسيَٖب
ٚيزبِيٕٙبي ِؾٍٛي كه آةB5, B3pp, B6, B2, B1 ،اٍيلپبٔزٛرٕيه ،B12 ،اٍيلفٌٛيه ،H,C, B9،ثيٛريٓ
اٍيلٌيپٔٛيه
ٚيزبِيٕٙبي ِؾٍٛي كه چوثي A,D,E,K
جيطة پبّسدٌٕ :آّسيَٖب
٘لف  ٚطوػ كهً
رؼويف طجمٗ ثٕلي
ٍبفزّبْ آٔييُ
ٔبِگناهي
جيطة غبّسدٌٕ :ادأٍ آّسيَٖب
ِىبٔيَُ ػًّ آٔييُ ٘ب
رؼييٓ فؼبٌيذ آٔييّٙب
ِيىبئيٍيٌ ِٕ ٚزْٛ
ٌيٕٛهثوٚن  ٚػٛاًِ ِإصو ثو فؼبٌيذ آٔييّٙب
جيطة ٕفذٌٕ :ادأٍ آّسيَٖب
أٛاع ِٙبه وٕٕلٖ
اييٚآٔييّٙب  ٚاييٚفوِٙب
وٕزوي رٕظيُ ػًّ آٔييّٙب  ٚآٔييّٙبي آٌٍٛزويه  ٚرغييواد وٚٛاالَٔي ٚىيّٛژْ
أٛاع ٚاوْٕٙبي آٔييّي ِٕظُ  ٚغيو ِٕظُ  ٚچٕل ٍٛثَزوايي

إذاف ميي درش ّظري :ثي٘غيَي ٗ 3( 2احذي)
اى كأْغ ٛأزظبه ِي هٚك پٌ اى پبيبْ كٚهٖ ثب ِٛاهك ىيو إّٓب ّٔٛل:

 ثب ِزبثٌٛيَُ لٕل٘ب ،چوثيٙب ،اٍيل٘بي آِيٕٗ  ٚپوٚرئيٕٙبٛٔ ،وٍئٛريل٘ب  ٚاٍيل٘بي ٔٛوٍئيه ثب اّ٘يذ ٚ ٚظبيف ِٛاك ثيٌٛٛژيه ،آة ِٛ ٚاك ِؼلٔي ثب ىٔغيوح رٕفَي ٍٍٛي ،أوژي  ٚاوَيلاٍي ْٛثيٌٛٛژيه ثب ثيّبهيٙبي ؽبًٕ اى افزالي كه ِزبثٌٛيَُ ثيٌِٛٛىٌٙٛبي فٛق اٌنوو ثب هّٙٚبي پيْگيوي  ٚكهِبْ افزالالد ِوثٛط ثٗ غلك آٔلٚوويٓ ثب ٍبفزّبْٚ ،ظبيف  ٚافزالالد ِوثٛط ثٗ غلك آٔلٚوويٓ ثب هّٙٚبي علاٍبىي  ٚاٍزقواط ثيٌِٛٛىٌٙٛبإذاف جسيي درش:
ايٓ ا٘لاف كه  24عٍَٗ پيگيوي ِي ّٛك وٗ ثٗ روريت ىيو ِي ثبّل:
جيطة اٗه :ثي٘اّرژجيل ٗ امطيذاضيُ٘ ثي٘ى٘ژيل
٘لف  ٚطوػ كهً
٘لف اى ىٔغيوح ثيٛأوژريه
لٛأيٓ روِٛكيٕبِيه  ٚأوژي آىاك
ٌِٛىٌٙٛبي ِٛعٛك كه ىٔغيوٖ أزمبي اٌىزوْٚ
چگٔٛگي رٌٛيلَٔ ٚATPجذPثٗO
چگٔٛگي ػًٍّٕATPززبى

ٍّ َٛرٕفَي
ِؾً أغبَ ٚاوْٕٙبي رٕفَي
پزبَٔيً هكٚوٌ  ٚآىاك ّلْ أوژي
ٍبيو ىٔغيوٖ ٘بي أزمبي اٌىزوْٚ
ِٛاكUncoupler

جيطٔ دًٍٗ :حبث٘ىيطٌ مرثٕ٘يذراجٖب
ّّبيي اى هاٖ ٘بي ِقزٍف ِزبثٌٛيَُ لٕل٘ب
رٕظيُ هاٖ گٍيىٌٛيي – ِزبثٌٛيَُ فوٚوزٛى – رٛضيؼ افزالالد ؽبٍٕٗ
ِزبثٌٛيَُ گبالوزٛى  ٚرٛضيؼ افزالالد ؽبٍٕٗ

٘لف  ٚطوػ كهً
رؼويف
٘ضُ  ٚعنة ووث٘ٛيلهارٙب

جيطٔ ضًٍ٘ :حبث٘ىيطٌ مرثٕ٘يذراجٖب
ٍيىً ووثٌ :چگٔٛگي رٕظيُ آْ

ها٘ٙبي ِقزٍف ِزبثٌٛيَُ اٍيلپيوٚيه
َِيو اٍيليٛهٔٚيه

جيطٔ چٖبرًٍ :حبث٘ىيطٌ مرثٕ٘يذراجٖب
گٍيىٛژٌٔٛيي
گٍيىٛژٔي
ٍيىً وٛهي ٍ ٚيىً پٕزٛى فَفبد
گٍيىٔٛئٛژٔي
رٛضيؼ اّ٘يذ  ٚافزالالد ؽبًٕ كه ٘و يه اى هاٖ ٘بي ِزبثٌٛيَّي  ٚرٕظيُ ٘ٛهِٔٛي
جيطٔ پْجٌٍ :حبث٘ىيطٌ ىيپيذٕب ٗ ىيپ٘پرٗجئيْٖب
٘لف  ٚطوػ كهً
رؼويف
٘ضُ  ٚعنة ٌيپيل٘ب
اوَيلاٍي ْٛاٍيل٘بي چوة

ثيٍٕٛزي اٍيل٘بي چوة
ِزبثٌٛيَُ اعَبَ وزٕي
ٌيپٌٛيي  ٚرٕظيُ ٘ٛهِٔٛي آْ

جيطة غػٌٍ :حبث٘ىيطٌ ىيييذٕب ٗ ىيپ٘پرٗجئيْٖب
ٍٕزيروي گٍيَويل٘ب
ثيٍٕٛزي گٍيَوٚفَفٌٛيپيل٘ب
ٍواِيل٘ب
اٍيً گٍيَوٌٙٚب
پالٍّٛژْ ٘ب  ٚاٌىيً ارو٘ب

ثيٍٕٛزي اٍفٕگٌٛيپيل٘ب
وبربثٌٛيَُ گٍيَوٚفَفٌٛيپيل٘ب
ٍوثوٚىيل٘ب
ثيٍٕٛزيايىٛىأٛئيل٘ب يب پوٍٚزبگالٔليٓ ٘ب

جيطة ٕفحٌٍ :حبث٘ىيطٌ ىيپيذٕب ٗ ىيپ٘پرٗجئيْٖب
ِزبثٌٛيَُ اٍزوٌٙٚب  ٚوٍَزوٌٙٚب
ِزبثٌٛيَُ ّيٍِٛيىوٙٔٚب – ٍٕزي ّيٍِٛيىوٙٔٚب كه ٌٍٍٙٛبي ِقبط هٚكٖ
ِزبثٌٛيَُLDL, HDL,VLDL
رغييواد فيييٛپبرٌٛٛژيه ٌيپٛپوٚرئيٕٙب ٌ ٚيپيل٘ب

گٍٛثٛىيل٘ب
گبٔگٍيٛىيل٘ب
ٌٍٛفبريل٘ب
وبربثٌٛيَُ اٍفٕگٌٛيپيل٘ب

جيطة ٕػحٌٍ :حبث٘ىيطٌ اضيذٕبي آٍئْ ٗ پرٗجئيْٖب
٘لف  ٚطوػ كهً
٘ضُ  ٚعنة  ٚافزالالد ِٛعٛك كه عنة اٍيل٘بي آِيٕٗ
آِٔٛيبن ٍ ٚيىً اٚهٖ
افزالالد ِزبثٌٛيىي ٍيىً اٚهٖ
رؼبكي اىد
جيطة ٌّٖ :ادأٍ ٍحبث٘ىيطٌ اضيذٕبي آٍئْ ٗ پرٗجئيْٖب
كىآِيٕبٍي ْٛاٍيل٘بي آِيٕٗ:
روأٌ آِيٕبٍيْٛ
كىآِيٕبٍي ْٛاوَيلاريٛ
ٍؤّٛذ اٍىٍذ ووثٕي اٍيل٘بي آِيٕٗ
ِزبثٌٛيَُ ثوفي اى اٍيل٘بي آِيٕخ ضوٚهي  ٚغيو ضوٚهي
جيطة دٌٍٕ :حبث٘ىيطٌ جرميجبت ازجذار غير پرٗجئيْي :پ٘رفيريِ ٕبّ٘ ٗ ٌٕ ،ميئ٘جيذٕب
٘لف  ٚطوػ كهً
ٍبفزّبْ پٛهفيويٓ ٘ب
أٛاع پٛهفيويٓ ٘ب
ٍٕزي ّ٘ٛگٍٛثيٓ

رٕظيُ ٍٕزيّ٘ٛگٍٛثيٓ
پٛهفيويب
رغييخ ّ٘ٛگٍٛثيٓ

جيطة يبزدٌٕ :ادأٍ ٍحبث٘ىيطٌ جرميجبت ازجذار غير پرٗجئيْي :پ٘رفيريِ ٕبّ٘ ٗ ٌٕ ،ميئ٘جيذٕب
ِقزٖوي اى أٛاع يولبٔٙب
ِزبثٌٛيَُ ٍبيو ِٛاك اىرلاه غيو پوٚرئيٕي ِبٕٔل :گٍٛربِيٓ  ٚاٍيل٘يپٛهيه
ٍٕزي هيجٛٔٛوٍئٛريل٘بي پٛهيٕي  ٚپيويّيليٕي
ثيٍٕٛزي وٛآٔييّٙبي ٔٛوٍئٛريلي  ٚرغييخ ثبى٘بي پٛهيٕي
رْىيً كىاوَي هيجٛٔٛوٍئٛريل٘ب
كگواكيبٍيٛٔ ْٛوٍئٛريل٘ب
جيطة دٗازدٌٕ :ثي٘ى٘ژي ٍ٘ىن٘ىي (َٕبّْذضبزيّ ،طخٔ ثرداري ،جرجَة ،DNAثي٘ضْحس پرٗجئيِ ٕب)
٘لف  ٚطوػ كهً
ٍبفزّبْ أٛاعّ٘ ٚRNAٚDNAبٕٔلٍبىي
اٌف – پوٚوبهيٛرٙب :ػٛاًِ ّ٘بٕٔلٍبىيّ٘ ،بٕٔلٍبىي ،هروٚٚيوٍٙٚب ،ضبيؼٗ  ٚروِيُ DNAپوٚوبهيٛري
ة – يٛوبهيٛرٙبّ٘ :بٕٔلٍبىي ،ضبيؼٗ  ٚروِيُ  ،DNAرغييواد پٌ اى ٍٕزي  ٚعٍٕ ،ِٙزي RNA

جيطة ضيسدٌٕ :ادأٍ ثي٘ى٘ژي ٍ٘ىن٘ىي (َٕبّْذضبزيّ ،طخٔ ثرداري ٗ جرجَةDNAثي٘ضْحس پرٗجئيِ ٕب)
اٌف – پوٚوبهيٛرٙبRNA:پٍيّواى ،آغبى هٛٔٚيَي ،رطٛيً ،فبرّخ هٛٔٚيَي ،پيِ ٍبى٘بي RNAهيجٛىِٚي ٔ ٚبلًِٙ ،به
وٕٕلح هٛٔٚيَي
ة – يٛوبهيٛرٙبRNA:پٍيّواى ،فبوزٛه٘بي هٛٔٚيَي كه يٛوبهيٛرٙب ،Splicing Process ،پيِ ٍبىmRNA
جيطة چٖبردٌٕ :ادأٍ ثي٘ى٘ژي ٍ٘ىن٘ىي (َٕبّْذضبزيّ ،طخٔ ثرداري ٗ جرجَة ،DNAثي٘ضْحس پرٗجئيِ ٕب)
ثيٍٕٛزي پوٚرئيٕي ،فوٕ٘گ رٛاهس  ٚاهرجبط آْ ثب ٔRNAبلً – ِوؽٍخ فؼبي ّلْ اٍيل آِيٕٗ – آغبى ثيٍٕٛزي  ٚرطٛيً
ىٔغيوٖ  ٚفبرّخ ثيٍٕٛزي
رغييواد پٍي پپزيلٍٔٛبى – پوٚرئيٕٙبي ِيزٛوٕلهيبيي – ع ٚ ٍَّٛ – ِٙآٔزي ثيٛريىٙبي ِٙبه وٕٕلح ثيٍٕٛزي
جيطة پبّسدٌٕ :ادأٍ ثي٘ى٘ژي ٍ٘ىن٘ىي (َٕبّْذضبزيّ ،طخٔ ثرداري ٗ جرجَة ،DNAثي٘ضْحس پرٗجئيِ ٕب)
رٕظيُ ثيبْ ژْ
اٌف – پوٚوبهيٛرٙب :اپو – ْٚاٌمبي ثزبوبالوزٛىيلاى – اپو ْٚالوزٛى – اپو ْٚرويپزٛفبْ
ة – يٛوبهيٛرٙبAmplification:ژٔٙب – علا ّلْ ىِبٔي ِ ٚىبٔي ٍٕزي RNAاى ثيٍٕٛزي – فؼبي ّلْDNAرٍٛظ ٘ٛهِٙٔٛب
جيطة غبّسدٌٕٕ٘ :رٍّٖ٘ب
٘لف  ٚطوػ كهً
رؼويف
وٍيبد ٘ٛهِٙٔٛب
ِىبٔييَ ػًّ ٘ٛهِٙٔٛب :اٍزوٚئيلي – پپزيلي  ٚپوٚرئيٕي – ِْزك اى اٍيل٘بي آِيٕٗ
جيطة ٕفذٌٕٕ٘ :رٍّٖ٘ب
غلك آٔلٚوويٓ:
اٌف – ٘يپٛربالِٛ٘ ٚ ًٛهِٙٔٛبي آٍْ :بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي ٘ٛهِٙٔٛبي
ِوثٛطٗ
ة – ٘يپٛفيي ٛ٘ ٚهِٙٔٛبي آٍْ :بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ
ط – ريوٚئيل ٛ٘ ٚهِٙٔٛبي آٍْ :بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ
جيطة ٕجذٌٕٕ٘ :رٍّٖ٘ب
ك – ٌٛىاٌّؼلٖ ٛ٘ ٚهِٙٔٛبي آٍْ :بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ
ٖ – ٘ٛهِٙٔٛبي غلح فٛق وٍيٗ:
لَّذ لْوي غلح فٛق وٍيٗ ٛ٘ ٚهِٙٔٛبي آٍْ ،بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ
لَّذ ِوويي غلح فٛلىٍيٗ ٛ٘ ٚهِٙٔٛبي آٍْ :بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ
جيطة ّ٘زدٌٕٕ٘ :رٍّٖ٘ب
 – ٚغلك رٕبٍٍي:
ثيضٗ ٘ب ٛ٘ ٚهِٙٔٛبي آٍْ :بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ
رقّلأٙب ٛ٘ ٚهِٙٔٛبي آٍْ :بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ
جيطٔ ثيطحٌٕ٘ :رٍّٖ٘ب
ط – ٘ٛهِٙٔٛبي رٕظيُ وٕٕلٖ :وٍَيُ:
پبهارٛهٍِ :ْٛبفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ پبرٛفيييٌٛٛژي آْ
وٍَي رٛثٛيٍ :بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ
وٍَي رٔٛيٍٓ :بفزّبْ ،طوى ػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ

ػ – ٘ٛهِٙٔٛبي كٍزگبٖ گٛاهٍُ :بفزّبْ ،طوىػًّٔ ،ؾٛح رٕظيُ ٍٕزي  ٚروّؼ  ٚپبرٛفيييٌٛٛژي آْ
جيطة ثيطث ٗ ينٌpH:خُ٘ ٗ چگّ٘گي جْظيٌ آُ (جؼبده اضيذ ٗ ثبز)
ٔمِ ربِپٙٔٛبي فْٛ
رٛضيؼ اٍيلٚى  ٚآٌىبٌٛى ؽميمي  ٚعجواْ ّلٖ  ٚػًٍ آْ

٘لف  ٚطوػ كهً
رؼويف ٚpHػٛاًِ ِإصو كه رٕظيُ آْ
ٔمِ وٍيٗ  ٚوجل  ٚهيٗ ٘ب

جيطة ثيطث ٗ دًٗ :آّسيَٖبي ثبىيْي
٘لف  ٚطوػ كهً
اّ٘يذ آٔييّٙب كه پيّىي  ٚوبهثوك آٔٙب كهرْقئ ثيّبهيٙب
روأٌ آِيٕبى٘ب
فَفبربى آٌىبٌٓ
الوزبد ك٘يلهٚژٔبى
اٍيلفَفبربى
وواريٓ فَفٛويٕبى
اييٍٚيزواد ك٘يلهٚژٔبى
آٌلٚالى – آِيالى – ٌيپبى
گبِبوٍٛربِيً روأَفواى – وٌٛيٓ اٍزواى
جيطة ثيطث ٗ ضًٍ٘ :حبث٘ىيطٌ آة
٘لف  ٚطوػ
چگٔٛگي رٛىيغ آة كه ثلْ
روويجبد ِٛعٛك كه آة كافً  ٚفبهط ٌٍٍٛي  ٚفْٛ
ػٛاًِ ِٛصو كه رجبكي آة كه فضب٘بي كافً  ٚفبهط ٌٍٍٛي
پليلٖ اٍّي  ٚلٛأيٓ ِوثٛطٗ
رؼبكي كٔٚبْ
رٛضيؼ چگٔٛگي رجبكي آة كه كافً  ٚفبهط ٍٍٛي
رٛضيؼ افزالالد ؽبٍٕٗ
جيطة ثيطث ٗ چٖبرًٍ :حبث٘ىيطٌ ٍ٘اد ٍؼذّي
٘لف  ٚطوػ كهً
رؼويف
رمَيُ ثٕلي ِٛاك ِؼلٔي
رٛضيؼ ِزبثٌٛيَُ ٘و يه اى ِٛاك ِؼلٔي إٍيٍ :ليُ ،پزبٍيُ ،وٍو ،وٍَيُ ،فَفو ،آ٘ٓ ِٕ ٚيييُ
رٛضيؼ ِزبثٌٛيَُ ِٛاك ِؼلٔي وّيبة :يل ،ٌِ ،فٍٛئٛهٍٍٕ ،يِٕ ،َٛگٕي ،وجبٌذ ،گٛگوكٌِٛ ،يجلْ  ٚهٚي
رٛضيؼ افزالالد ؽبًٕ اى وّجٛك ٘و يه اى ِٛاك ِؼلٔي إٍي  ٚوّيبة

درش ػَيي ٗ 1احذ
إذاف ميي درش:
اى كأْغ ٛأزظبه ِي هٚك پٌ اى پبيبْ كٚهٖ:
 چگٔٛگي ألاىٖ گيوي  ٚPHريزواٍي ْٛاٍيل  ٚثبى ها فواگيوك. رْقئ لٕل٘ب ها ثطٛه ويفي ثيبِٛىك. رْقئ اٍيل٘بي آِيٕٗ ها ثٖٛهد ويفي ثيبِٛىك.ٍ -يٕيزيه آٔييُ ها فواگيوك.

 هّٙٚبي ِقزٍف ووِٚبرٛگوافي ها فواگيوك. روويجبد ِٛعٛك كه اكهاه ها ّٕبٍبئي وٕل. كٍزگبٖ  ٚه ُٚوبهاٍپىزوٚفزِٛزو  ٚفٍيُ فزِٛزو ها ثيبِٛىك. ثزٛأل پوٚرئيٓ– لٕل  ٚاٚهٖ ٍوَ ها ألاىٖ گيوك.إذاف جسيي درش:
جيطٔ اٗه :ريزواٍي:ْٛ
 رؼييٓPH هّٙٚبي ألاىٖ گيوي PH أٛاع هّٙٚبي ريزواٍيْٛجيطٔ دًٗ :آزٍبيع ميفي قْذٕب:
 هّٙٚبي ِقزٍف ّٕبٍبئي لٕل٘ب ه ُٚثٕليىذ هٍٍ ُٚيٛأف ه ُٚثبهفٛهك ه ُٚثيبي رْقئ پٍي ٍبوبهيلجيطٔ ٌّٖ:ألاىٖ گيوي پوٚرئيٓ ٍوَ
 ه ُٚثيٛهٖ ػٛاًِ وبِ٘  ٚافيايِ پوٚرئيٓ ٍوَ أٛاع پوٚرئيٓ ٘بي ٍوَ ِمبكيو ٔوِبيجيطٔ دٌٕ :ألاىٖ گيوي لٕلً هَ
 رؼويف گٍيَّي أٛاع گٍيَّي ثيّبهي كيبثذ -ػٛاًِ افيايِ  ٚوبِ٘ كٕ٘لٖ لٕل فْٛ

 ألاىٖ گيوي لٕل ثو ُٚآٔييّي ِمبكيو ٔوِبيجيطٔ يبزدٌٕ :ألاىٖ گيوي اٚهٖ ٍوَ
 ٍٕزي اٚهٖ رؼويف اٚهٖ ِي أٛاع اٚهٖ ِي ػٛاًِ افيايِ  ٚوبِ٘ كٕ٘لٖ اٚهٖ فْٛ ألاىٖ گيوي اٚهٖ ثو ُٚكي اٍزيً ِٕٛوَيُ ِمبكيو ٔوِبيجيطٔ دٗازدٌٕ :اِزؾبْ رئٛهي ػٍّي

ثي٘غيَي ( 1ضبخحَبّي)
ول كهً04 –1 :
جؼذاد ٗاحذٗ 2 :احذ
ّ٘ع ٗاحذّ :ظري
پيع ّيبز:
ضرفصو درٗش 34( :ضبػث) جؼذاد جيطبت  2ضبػحٔ
ِملِّٕٗ ،بفذ ثيّٛيّي ٍ ٚبفزّبْ ٍٍٛي 1
غْبء ٍٍٛي  ٚرجبكالد 1
ٍبفزّبْ  ٚفٛآ ووث٘ٛيلهارٙب 2
ٍبفزّبْ ٔٛوٍئٛريل٘ب  ٚاٍيل٘بي ٔٛوٍئيه 1
ٍبفزّبْ  ٚفٛآ ٌيپيل٘ب ٌ ٚيپٛپوٚرئيٓ ٘ب 2
ٍبفزّبْ  ٚفٛآ اٍيل٘بي آِيٕٗ  ٚپوٚرئيٓ ٘ب 2
آة  ٚربِپ٘ ْٛب 1
آٔييُ 3
ٚيزبِيٓ ٘ب  ٚوٛآٔييُ ٘ب 3

ثي٘غيَي ٍ( 2حبث٘ىيطٌ)
مذ درش04–2 :
جؼذاد ٗاحذٗ 3 :احذ
ّ٘ع ٗاحذّ :ظري
پيع ّيبز :ثي٘غيَي ( 1ضبخحَبّي)
ٍوفًٖ كهٍ 51 ( :ًٚبػذ) رؼلاك عٍَبد ٍ 2بػزٗ
اوَيلاٍي ْٛثيٌٛٛژيه 1
ِزبثٌٛيَُ ووث٘ٛيلهارٙب 3
ِزبثٌٛيَُ ٌيپيل٘ب ٌ ٚيپٛپوٚرئيٓ ٘ب 3
ِزبثٌٛيَُ آة ِٛ ٚاك ِؼلٔي 2
PHف ٚ ْٛچگٔٛگي رٕظيُ آْ 1
ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي 3
ثيٍٕٛزي پوٚرئيٓ 2
ِزبثٌٛيَُ روويجبد اىد كاه غيو پوٚرئيٕي 2
ِزبثٌٛيَُ اٍيل٘بي آِيٕٗ  ٚروويجبد اىد كاه پوٚرئيٕي 2
آٔييّٙبي ٍوَ 1
وٍيبد ٘ٛهِٙٔٛب 1
٘ٛهِٙٔٛبي ٘يپٛفيي – ٘يپٛربالِ ٚ ًٛريوٚئيلي 1
ٍبيو ٘ٛهِٙٔٛب 3

ثي٘غيَي ػَيي
مذ درش04–3 :
جؼذاد ٗاحذٗ 1 :احذ
ّ٘ع ٗاحذ :ػَيي

پيع ّيبز :ثي٘غيَي ( 1ضبخحَبّي) ٗ ثي٘غيَي ٍ( 2حبث٘ىيطٌ)
ضرفصو درٗش 34( :ضبػث)
إّٓبيي ثب ٌٛاىَ آىِبيْگب٘ي  ٚرٙيٗ ِؾٌٍٙٛب
آىِبيْبد ويفي لٕل٘ب
آىِبيْبد ويفي چوثيٙب
آىِبيْبد ويفي اٍيل٘بي آِيٕٗ  ٚپوٚرئيٓ ٘ب
ووِٚبرٛگوافي وبغني اٍيل٘بي آِيٕٗ  ٚپوٚرئيٓ ٘ب
آىِبيْبد وبًِ ّيّيبيي اكهاه
اٍپىزوٚفزِٛزوي  ٚهٍُ ِٕؾٕي اٍزبٔلاهك
ألاىٖ گيوي لٕل ف ٚ ْٛاٚهٖ
ألاىٖ گيوي وواريٕيٓ يب اٍيل اٚهيه
ألاىٖ گيوي وٍَزوٚي يب روي گٍيَيويل يب ثيٍي هٚثيٓ فْٛ
ألاىٖ گيوي روأٌ آِيٕبى٘ب  ٚيب آٔييُ ٘بي كيگو فْٛ
رٛضيؼ فٍيُ فزِٛزوي  ٚألاىٖ گيوي ٍليُ  ٚپزبٍيُ  ٚيب ٌيزيَٛ
رٛضيؼ اٌىزوٚفٛهى ْٔ ٚبْ كاكْ ثبٔل  ٚهٔگ آِييي آْ

اضحبّذاردٕبي پبئ][29
دٗرٓ آٍ٘زظ پسغني ػٍَ٘ي
مييبت
ٍقذٍٔ
ؽّل ٍ ٚپبً اييكيىزب  ٚپوٚهكگبه عٙبٔيبْ ها وٗ ِٕذ ٔٙبكٖ ،ثب ٔٛه اٍالِ ٛثٗ ه٘جوي ثٕيبٔگناه عّٛٙهي اٍالِي ،ؽضود اِبَ
فّيٕي (هٖ)ٍِ ،ذ ايواْ ها اى ثٕل٘بي اٍبهد فوٕ٘گي ه٘بٔيل ّ ٚىٛفبيي رٛاْ ػٍّي ثواي ثبٌٕلگي كأِ  ٚروثيذ ٔيوٚي أَبٔي
ػبٌُ ِ ٚزؼٙل ها ّ٘ٛاه ووك.
كغلغٗ عَزغٛي ؽميمذ  ٚؽٌ ّ٘لهكي  ٚرالُ ثواي هفغ كهك كيگواْ ٍجت ظٛٙه كأِ پيّىي  ٚآِٛىُ ِلا َٚآْ ّلٖ
اٍذ .كه ك٘ٗ ٘بي افيو افيايِ أزظبه اى ػٍُ پيّىي – چٗ كه ٍٚؼذ  ٚچٗ كه ػّك – ّ٘واٖ ثب كگوگٔٛي ٘بي عّؼيزي،
افيايِ ّيٛع ثيّبهي ٘بي ِيِٓ  ٚثوٚى ثيّبهيٙبي ٔٛپليل ،ربويل ثو اهرمبي ٍالِذ  ٚپيْگيوي٘ ،ييٕٗ ٘بي ه ٚثٗ افيايِ ِوالجذ
٘بي ٍالِذ  ٚػلاٌذ كه ٍالِذ ٍجت كگوگٔٛي كه رمبضب ثواي اهائٗ فلِبد پيّىي ّلٖ اٍذ.
كه ػٖو ؽبضو پيّىبْ ثبيل ثب رٛوً ثٗ ماد اليياي اٌٙي  ٚعٙذ وَت هضبي فبٌك ،ضّٓ رالُ ثواي اهرمبي ٍالِذ عبِؼٗ ٚ
افواك ،پيْگيوي اى ثيّبهي ٘ب ،اهائٗ ِوالجذ ٘بي اٌٚيٗ  ٚكهِبْ ثيّبهي ٘ب؛ ِليوأي ِٛصو كه گو٘ ٖٚبي ثٙلاّزي كهِبٔي ،ؽبِي

ثيّبهاْ  ٚعبِؼٗ؛ ِزفىوأي ِٕزمل ِ ٚؼٍّبْ ِ ٚوثيبٔي ٚهىيلٖ ثبّٕل وٗ آالَ ثيّبهاْ ها كٌَٛىأٗ ِ ٚجزٕي ثو رؼٙل  ٚافالق رَىيٓ
كٕ٘ل ،كه اٍزفبكٖ اى اطالػبد ِٙبهد كاّزٗ  ٚاى أگييٖ ٘بي كهٔٚي ثواي يبكگيوي َِزّو ثوفٛهكاه ثبّٕل.
كأْىلٖ ٘بي پيّىي ثواي ايفبي ٔمِ فٛك عٙذ روثيذ پيّىبٔي ثب رّبِي فٖٕٛيبد فٛقٔ ،يبى ثٗ ثبىٔگوي ِلا َٚكه اثؼبك
ِقزٍف آِٛىّي كاهٔل .ثواي ايغبك چٕيٓ ؽووزي ،ثب هػبيذ اهىّٙب  ٚثبرٛعٗ ثٗ چُْ ألاىِٛهك ٔظو ،اٍزبٔلاهك٘بي پبيٗ ثؤبِٗ
آِٛىّي پيّىي ػِّٛي ثؼٕٛاْ ِؼيبه ٘بي اػزجبه ثقْي رلٚيٓ ِي گوكك.
ارزغٖب][30
آِٛىُ پيّىي ػِّٛي كه ٔظبَ ِملً عّٛٙهي اٍالِي ايواْ ،ثو إٛي ِ ٚجبٔي ىيو اٍزٛاه اٍذ.
 – 1اهىُ ٘بي ِزؼبٌي كيٓ ِجيٓ اٍالَ كه ىِيٕٗ وَت هضبيذ اٌٙي ،ؽفع وواِذ أَبّْ ،وافذ فلِذ ثٗ أَبْ ٘ب ،ضوٚهد
ؽفع ؽيبد  ٚاؽيبء ٔف ،ًٛاهرمبء ٍالِذ  ٚويفيذ ىٔلگي ،ػلاٌذ كه ٍالِذ ،اّ٘يذ رَىيٓ آالَ كهكِٕلاِْ ،واػبد اؽىبَ اٌٙي
ّ ٚئ ْٛأَبٔي ،اٌزياَ ثٗ افالق پيّىي ،اؽزواَ ِ ٚواػبد ؽمٛق أَبٔي.
 – 2طٍت ػٍُ ،وفبئي ثٛكْ ٚعٛة ؽوفٗ طت ،رٛعٗ  ٚاٌزياَ ثٗ ٕٚبيبي ؽضود اِبَ ؽً هٖ اى عٍّٗ ربويل ثو ٔمِ ٍؤّٛذ ٍبى
كأْگبٖ ٘ب  ٚكأْگب٘يبْ ثطٛه ػبَ  ٚؽوفٗ پيّه ثطٛه فبٓ ،رؾمك  ٚرضّيٓ ِْٕٛه ػٍّي ٔظبَ ِملً عّٛٙهي اٍالِي كه
ثيبٔبد ِمبَ ِؼظُ ه٘جوي ِٖ ٚبكيك آْ كه آِٛىُ پيّىي.
 – 3ربِيٓ  ٚرضّيٓ اٌٛٚيذ ٘ب  ٚضوٚهيبد رْقئ كاكٖ ّلٖ  ٚاػالَ ّلٖ اى طوف ٔظبَ فلِبد ٍالِذ  ٚكاّزٓ أؼطبف الىَ
ثواي هػبيذ اٌزياِبد فمٙي  ٚطواؽي  ٚرلهيٌ َِبئً َِزؾلصٗ كه كٔيبي پيّىي.
چػٌ اّذاز][31
أزظبه ِي هٚك ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي كه عّٛٙهي اٍالِي ايواْ ثٗ ٔؾٛي طواؽي  ٚاعوا ّٛك وٗ ِٛعجبد اهرمبء
ايٓ ؽيطٗ اى ػٍ َٛپيّىي ها ثٗ ٍطؼ اٚي ِٕطمٗ  ٚعبيگبٖ ّبيَزٗ ثيٓ اٌٍٍّي فواُ٘ آٚهكٖ ،رلا َٚآٔوا رضّيٓ ّٔبيل ٚ
أَبٔٙبئي وٗ كه ايٓ ٔظبَ پوٚهُ ِي يبثٕل ِؼزمل ثٗ اهىّٙب ،إٛي  ٚآِٛىٖ ٘بي كيٓ ِجيٓ اٍالَ كه فٖ ٓٛوواِذ أَبْ ٚ
ّوافذ فلِذ ثٗ أَبٔٙب؛ آگبٖ ثٗ وٍيٗ ضوٚهيبد ربِيٓ ،ؽفع  ٚاهرمبء ٍالِذ ،ػلاٌذ كه ٍالِذ  ٚويفيذ ىٔلگي أَبٔٙب ٚ
ػبًِ ثٗ ايٓ آِٛىٖ ٘ب ثبّل.
ح٘زٓ ٕبي اضحبّذارد
ح٘زٓ  :1رضبىث ٗإذاف][32
 -1 – 1كأْىلٖ پيّىي ثبيل هٍبٌذ  ٚا٘لاف فٛك ها كه ِٛهك كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي ،ضّٓ هػبيذ ثؤبِٗ ٘بي ِٖٛة،
ِموهاد ٔبظو ثو آِٛىُ پيّىي  ٚوَت ٔظو كٍذ ألهوبهإْ ،بؽجٕظواْ  ٚميٕفؼبْ ،رلٚيٓ  ٚؽلالً يىجبه كه طٛي ٘و ثؤبِٗ
رٍٛؼٗ ٍِي وْٛه ثبىٔگوي ّٔبيل.
رجٖوٖ .كأْىلٖ پيّىي  ٚكأْگبٖ ِزجٛع آْ ثبيل ِغٛى رأٍيٌ اى ٚىاهد ثٙلاّذ ،كهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي ها كاّزٗ ثبّل.
 -1 – 2ثيبٔيخ هٍبٌذ  ٚا٘لاف ][33كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ٘و كأْىلٖ پيّىي ،ثبيل كهثوگيؤلٖ ِٛاهك ىيو ثبّل.
 -1 -2 – 1اهىُ ٘بي ؽبوُ ثو كٚهٖ
 – 1 -2 – 2ا٘لاف والْ ثؤبِٗ آِٛىّي
ٔ -1 – 2 – 3مِ ٘ب] ٚ[34رٛإّٔليٙبي][35كأِ آِٛفزگبْ
 -1 -2 – 4فؼبٌيذ ٘بي إٍي ثواي كٍزيبثي ثٗ ايٓ ا٘لاف
ح٘زٓ  :2ثرّبٍٔ آٍ٘زغي دٗرٓ][36پسغني ػٍَ٘ي
 -2 – 1كأْىلٖ پيّىي ثبيل ضّٓ ِواػبد ثؤبِٗ كهٍي ][37كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي اثالؽ ّلٖ اى طوف ٚىاهد ثٙلاّذ،
كهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي ،ثؤبِٗ آِٛىّي ِٛهكٔظو فٛك ها رلٚيِٖٓٛ ،ة  ٚثٖٛهد ِىزٛة اهائٗ وٕل.

 -2 – 2ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ثبيل ثٗ گ ٗٔٛاي رٕظيُ  ٚاعوا ّٛك وٗ كأِ آِٛفزگبْ ،ضّٓ ّٕبفذ عبيگبٖ ؽوفٗ
اي فٛكٚ ،اعل ٚيژگي ٘ب ،رٛإّٔلي ٘ب  ٚهفزبه٘بي ىيو ثبّٕل.
* اػزمبك  ٚرؼٙل ثٗ هػبيذ إٛي اٌٙي – اٍالِيِ ،موهاد وْٛهي ِٛ ٚاىيٓ افالق ؽوفٗ اي كه ّ٘ٗ ِٛاهك
* ِواػبد ِغّٛػٗ اثؼبك عَّي ،هٚأي ،اعزّبػي ِ ٚؼٕٛي ٍالِذ افواك كه أغبَ ٚظيفٗ ؽوفٗ اي ثبرٛعٗ ثٗ ِجبٔي ّٛ ٚا٘ل
ػٍّي
* َِئٌٛيذ پنيوي كه لجبي ٍالِذ عبِؼٗ  ٚافواك ثٗ ػٕٛاْ ٘لف إٍي ِّٙ ٚزويٓ ٚظيفٗ ؽوفٗ اي
* إّٓبئي وبًِ ثب اٌٛٚيذ ٘بي ٍالِذ كه وْٛه ٔ ٚيبى٘بي ِٕطمٗ فلِزي رؾذ پ ِّٛكه ىِيٕٗ ٍالِذ
* إّٓبئي ثب اٌٛٚيذ ٘ب َِ ٚبئً ثٙلاّزي – كهِبٔي ِٕطمٗ  ٚعٙبْ
* ّ٘ىبهي گو٘ٚي ِ ٚليويذ ّبيَزٗ كه ّجىٗ ٘بي ثٙلاّزي ،كهِبٔي وْٛه ٍ ٚبيو ػوٕٗ ٘بي ٔظبَ ٍالِذ
* اهائٗ طيف گَزوكٖ  ٚوبًِ فلِبد ٍالِذ (اهرمبي ٍالِذ ] ،[38پيْگيوي] ،[39رْقئ] ٚ[40كهِبْ][41ثيّبهيٙب ٚ
ثبىرٛأي][42كه ِؼٌٍٛيذ ٘ب) ثٗ عبِؼٗ ،فبٔٛاكٖ  ٚفوك كه هاٍزبي ػلاٌذ كه ٍالِذ ][43
* اهائٗ ٍطؼ اٚي فلِبد ٍالِذ ثٗ ػِّ َٛواعؼيٓ ،ثيّبهاْ  ٚگو٘ ٖٚبي آٍيت پنيو عبِؼٗ  ٚاهعبع آٔبْ ثٗ ٍبيو ٍطٛػ اهائٗ
فلِبد ٍالِذ كه ِٛاهك ٌيَٚ
* هػبيذ اٌياِبد ،اٌٛٚيذ ٘ب ِ ٚؾلٚكيذ ٘بي ِٕبثغ عبِؼٗ ٔ ٚظبَ ٍالِذ ٚ ،كهٔظو گوفزٓ ّوايظ فوكي ،فبٔٛاكگي ،اعزّبػي ٚ
فوٕ٘گي افواك رؾذ ِوالجذ
* آِٛىُ ثٗ آؽبك افواك عبِؼٗ  ٚرجبكي رغبهة ِوثٛط ثٗ هّٙٚبي اهائٗ فلِبد ٍالِذ ثب كأِ پژ٘ٚبْ ٍطٛػ كيگو
* رالُ ثواي اهائٗ هاٖ ٘بي گَزوُ ٍالِذ  ٚگوايِ ثٗ ػلاٌذ كه ٍالِذ
 -2 – 6 – 2اٍزفبكٖ اى ها٘جوك٘بي ٔٛيٓ كه آِٛىُ پيّىي (ِبٕٔل اكغبَ ػٍ َٛپبيٗ  ٚثبٌيٕي ،اكغبَ آِٛىُ  ٚاهائٗ فلِبد ٍالِذ،
أزقبثي ثٛكْ كه ،ًٚآِٛىُ كه عٙذ ٔيبى٘بي آِٛىّي كأْغ ،ٛيبكگيوي ِجزٕي ثو َِبٌٗ ،آِٛىُ هفزبه ؽوفٗ اي ٚ ،عبِؼٗ
ِؾٛهي) طجك ِٖٛثبد ِواعغ ميٖالػ لبٔٔٛي.
 -2 – 6 – 3اٍزفبكٖ اى ه٘ ُٚبي آِٛىّي ِزٕٛع ِٕ ٚبٍت ثواي رؾمك أٛاع ا٘لاف آِٛىّي رؼييٓ ّلٖ كه ثؤبِٗ كهٍي.
ٔ -2 -6 – 4ظبهد َِزميُ َِ ٚزّو اػضبي ٘يبد ػٍّي ِْ ٚبهوذ كٍزيبهاْ كٚهٖ ٘بي رقٖٖي كه آِٛىُ كأْغٛيبْ،
وبهآِٛىاْ  ٚوبهٚهىاْ.
 -2 – 6 – 5رلٚيٓ ثؤبِٗ ِْقٔ كه ىِيٕٗ ٘لايذ  ٚؽّبيذ پبيبْ ٔبِٗ ٘ب ،پژْٙ٘ٚبي آِٛىّي ٚ ،پژ ِ٘ٚكه پيّىي ػِّٛي.
ح٘زٓ ٕ :3يبت ػيَي
 -3 – 1كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثبرٛعٗ ثٗ هٍبٌذ كأْگبٖ  ٚثؤبِٗ ٘بي كأْىلّٖ ،وػ ٚظبيف ٘يبد ػٍّي فٛك ها كه هاثطٗ ثب
ٔمِ ٘بي آِٛىّي – پژْ٘ٚيِ ،ؼٕٛئ ،ظويٗ پوكاىي ػٍّي  ٚاعزّبػي ،اهائٗ فلِبد ؽوفٗ اي ،رٖلي َِئٌٛيزٙبي ِليويزي
 ٚاعواييِْ ،بٚهٖ  ٚهإّ٘بيي فوٕ٘گي  ٚرؾٖيٍي كأْغٛيبْ كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ِْقٔ  ٚاػالَ وٕل.
 -3 – 2ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ثبيل ثواي ربِيٓ ،ؽفع  ٚاهرمبء ٍالِذ افواك  ٚعبِؼٗ ٚ ،ػلاٌذ كه ٍالِذ ثٗ ٔؾٛي
اعوا گوكك وٗ اٌگ٘ٛبي ّبيَزگي ٘يبد ػٍّي ها ثْوػ ىيو ربِيٓ ّٔبيل.
 -3 -2 – 1اٌگ٘ٛبي آِٛىّي – پژْ٘ٚي .اػُ اى آِٛىّٙبي اٍزبٔلاهك پيّىي ،پژْٙ٘ٚبي ِٛظف ٚ ،فوارو اى آْ آِٛىُ ِلاَٚ
عبِؼٗ پيّىي  ٚپژْٙ٘ٚبي ِورجظ ثب ٔظبَ اهائٗ فلِبد ٍالِذ ][44

 -3 -2 – 2اٌگ٘ٛبي روثيزي .ايفبي ٔمِ ّبفٔ كه ىِيٕٗ ٘بي افالق ؽوفٗ اي ،پبيجٕلي ثٗ إٛي  ٚاهىّٙبي كيٕي ،هفزبه
ّبيَزٗ اعزّبػي ،رالُ كه عٙذ ِؼوفي ٍالِذ ثؼٕٛاْ ِؾٛه رٍٛؼٗ پبيلاه ٚ ،روٚيظ ّي ٖٛايضبه  ٚفلاوبهي
 -3 -2 – 3اٌگ٘ٛبي وّبي گوائي .گوايِ ثٗ رؼبٌي كه هٚاثظ اعزّبػي ،پبيجٕلي ثٗ هٚىآِلي ػٍّي ،رالُ كه عٙذ اهرمبء ٍطؼ
ثيِٕ كأْغٛيبْ ،اهرمبء ٍطؼ كأِ ،هّل  ٚرٍٛؼٗ كأْگبٖ؛ ايفبي ٔمِ كه ّٕبٍبئي٘ ،لايذ ،ؽّبيذ  ٚروٚيظ ّئ ٖٛقجگي
اٍزؼلاك٘بي كهفْبْ  ٚثورو ٚ ،رمٛيذ هٚؽيٗ آهِبٔگوائي  ٚػلاٌزقٛا٘ي كه ٍالِذ
 -3 -2 – 4اٌگ٘ٛبي هفزبه ؽوفٗ اي .أغبَ ٚظبيف ؽوفٗ اي ثب هفزبه أَبٔلٍٚزبٔٗ ثو اٍبً ٚعلاْ وبهي ،هػبيذ اِبٔزلاهي،
هاىكاهي ،پو٘يي اى رجؼيض ،هفزبه ػٍّي رٛاَ ثب فالليذٍ ،قبٚد كه أزمبي رغوثيبد ثٗ كأْغٛيبْ ،اؽزواَ ثٗ كيگواْ ٚ ،پبيجٕلي ثٗ
ويفيذ اهائٗ فلِبد
ٕ -3- 3الؽيذ ٘بي فوكي الىَ ثواي ايفبي ٔمْٙبي ضوٚهي كه ثؤبِٗ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي  ٚربِيٓ اٌگ٘ٛبي ِٛهك أزظبه اى
اػضبي ٘يبد ػٍّي ثٗ ّوػ ىيو ِي ثبّٕل.
ٕ -3 -3 – 1الؽيذ ٘بي ِؼٕٛي  ٚافاللي ،ثٗ اٍزٕبك ِٛاهك فٛق كه چبهچٛة اهىّٙب
ٕ -3 -3 – 2الؽيذ ٘بي ػٍّي ،طجك ضٛاثظ ِٖٛة ِواعغ ميٖالػ لبٔٔٛي
ٕ -3 -3 – 3الؽيزٙبي آِٛىّي  ٚرلهيٌ كه ػوٕٗ ٘بي ٔظوي ،ػٍّي ،آىِبيْگب٘ي ،عبِؼٗ  ٚثبٌيٕي ٍوپبئي  ٚثَزوي ؽَت
ِٛهك
ٕ -3 -3 – 4الؽيزٙبي پژْ٘ٚي كه ىِيٕٗ ٘بي طواؽي ،اهائٗ٘ ،لايذ ،اعوأ ،گبهُ ٚ ،گياهُ ٔزبيظ ؽبٍٕٗ
ٕ – 3-3 – 5الؽيزٙبي ؽوفٗ اي كه ىِيٕٗ ٘بي رقٖٖي ،طجك ثٙزويٓ اٌگ٘ٛب  ٚاٍزبٔلاهك٘ب
ٕ -3 -3 – 6الؽيذ ٘بي ِليويزي كه ٍٍٍَٗ ِوارت ِليويذ آِٛىّي  ٚاعوائي كأْگبٖ
ٕ -3 -3 – 7الؽيذ ٘بي اهرجبطي كه ىِيٕٗ ِْبٚهٖ ػٍّي  ٚفوٕ٘گي كأْغٛيبْ  ٚرؼبًِ ثب كيگو اػضبي ٘يبد ػٍّي ّ٘ىبه،
گوٙ٘ٚبي آِٛىّي ،ػِّ َٛوكٍَ ،بىِبٔٙبي اعوائيٙٔ ٚ ،بك٘بي ِوكِي  ٚاعزّبػي
 -3 – 4كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثٗ رؼلاك وبفي اػضبي ٘يبد ػٍّي ٚاعل ٕالؽيذِ ،زٕبٍت ثب ٔيبى٘بي ثؤبِٗ ِٖٛة كٚهٖ آِٛىُ
پيّىي ػِّٛي ٚ ،هػبيذ ٍوأٗ ٘بي ٘يبد ػٍّي ِٖٛة كه افزيبه كاّزٗ ثبّل.
 -3 – 5كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثؤبِٗ اي عبِغ ثواي آِٛىُ  ٚهّل اػضبي ٘يئذ ػٍّي روريت ك٘ل وٗ آٔٙب ها كه وَت رٛأبيي
٘بي الىَ ثواي اعواي ِطٍٛة ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي يبهي وٕل.
ح٘زٓ ٍْ :4بثغ][45آٍ٘زغي ٗ پژٕٗػي
ثٗ ِٕظٛه اهائٗ آِٛىّٙبي ِؼزجو پيّىي ػِّٛي ،كأْىلٖ پيّىي ثبيل ضّٓ كاّزٓ افزيبهاد  ٚؽبوّيذ وبفي اى رَٙيالد
فيييىي ،فٕبٚهي اطالػبدِٕ ،بثغ آِٛىُ كه عبِؼٗ ،ػٍ َٛپبيٗ  ٚثبٌيٕي ِٕ ٚبثغ پژْ٘ٚي ِزٕٛع ،هٚىآِل  ٚثب ويفيذ ثْوػ ىيو
ثوفٛهكاه ثبّل  ٚػال ٖٚثو آْ ،ثب ايغبك كفزو يب َ٘زٗ رٍٛؼٗ آِٛىُ ،اعواي ثؤبِٗ ٘بي رٍٛؼٗ آِٛىُ پيّىيّ٘ ،ىبهي ٚ
ِجبكالد ثب ٍبيو ِواوي آِٛىُ ػبٌي ،رؾمك ا٘لاف ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ها رضّيٓ ّٔبيل.
· إّٓبئي ٚيژٖ ثب فٛهيذ ٘بي پيّىي ،ؽٛاكس غيو ِزولجٗ ِ ٚليويذ ثؾواْ
· ٔگوُ ِٙ ٚبهد پژ ،ِ٘ٚفٛكآِٛىي  ٚاهرمبء َِزّو ؽوفٗ اي
 -2- 3كأْىلٖ پيّىي ثبيل ّوػ ٚظبيف ِغويبْ  ٚفواگيواْ  ٚا٘لاف آِٛىّي ها ثٗ رفىيه ِواؽً  ٚچوفِ
٘بي][46وبهآِٛىي] ٚ[47وبهٚهىي]ِْ[48قٔ  ٚكه اثزلاي ٘و ِوؽٍٗ  ٚچوفِ كه افزيبه ايْبْ لواه ك٘ل.
ٍ -2–4حح٘اي ثرّبٍٔ][49
ِ -2 -4 – 1ؾزٛاي ثؤبِٗ آِٛىُ ػٍ َٛپبيٗ پيّىي ثبيل ضّٓ ايغبك كأِ  ٚكهن وبفي اى ِفب٘يُ  ٚهّٙٚب كه ػٍ َٛپبيٗ ،ىيوثٕبي
ِٕبٍجي ثواي وَت  ٚثٗ وبهگيوي ػٍ َٛثبٌيٕي ِورجظ ثب كأِ پبيٗ پيّىي ػِّٛي ها فواُ٘ ّٔبيل.

ِ -2 -4 – 2ؾزٛاي ثؤبِٗ آِٛىُ ػٍ َٛثبٌيٕي ثبيل ىيوثٕبي ِٕبٍجي ثواي طجبثذ َِزمً پٌ اى كأِ آِٛفزگي ثٗ ػٕٛاْ پيّه
ػِّٛي فواُ٘ ّٔبيل  ٚعٕجٗ ٘بي ِ ُٙربِيٓ ،ؽفع  ٚاهرمبي ٍالِذ ،ػلاٌذ كه ٍالِذ ،طت پيْگيويِ ،والجذ ؽبك ِ ٚيِٓ،
رغٛيي ِٕطمي كاه٘ٚبٛٔ ،رٛأي  ٚثبىرٛأي ها كهثوگيوك.
ِ -2 -4 – 3ؾزٛاي ثؤبِٗ ثبيل آِٛىُ الىَ كه ٍبيو ػٍِ َٛورجظ ّبًِ ىثبْ أگٍيَي ،هايبٔٗ  ٚفٕبٚهي اطالػبدِ ،جبٔي پژ ِ٘ٚثب
ه ُٚػٍّي ،پيّىي ِجزٕي ثو ّٛا٘ل ِ ٚليويذ ٔظبَ ٍالِذ ها فواُ٘ آٚهك.
 -2 – 5ثؤبِٗ آِٛىّي ػوٕٗ ٘بي ػٍّي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ّبًِ وبهآِٛىي  ٚوبهٚهىي ثبٌيٕي ،ثبيل كهثوگيؤلٖ وَت رغوثٗ
ِٙ ٚبهد ػٍّي الىَ كه ثقِ ٘بي إٍي طت كافٍي ،وٛكوبْ ،عواؽي ػِّٛي (ّبًِ ثيّٛٙي ػِّٛي) ،ىٔبْ  ٚىايّبْ ٍ ٚبيو
ؽيطٗ ٘بي ػٍ َٛثبٌيٕي ،اى عٍّٗ هٚأپيّىي  ٚپيّىي اعزّبػي (ثواٍبً ثؤبِٗ ِٖٛة) ثٛكٖ؛ رٛاَ ثب آِٛىُ ّ٘يِبْ آٍيت
ّٕبٍي ،پبهاوٍيٕيه ،هاكيٌٛٛژي  ٚػوٕٗ ٘بي ٔٛيٓ (طجك ِٖٛثبد) ٚ ،ثب ربويل ثو اهرمبء ٍالِذَِ ،بئً ٍالِذ عبِؼٗ،
ثٙلاّذ ،پيْگيويِٛ ،اهك ّبيغ ٍوپبيي  ٚاٚهژأٌ ثبّل.
 -2 – 6كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثؤبِٗ ِٖٛة كٚهٖ پيّىي ػِّٛي فٛك ها ،ثب هػبيذ ِٛاهك ىيو ثطٛه وبًِ اعوا وٕل.
 -2 – 6 – 1آِٛىُ ٍبىِبْ يبفزٗ كه فٖ ٓٛافالق پيّىيِٙ ،بهد ٘بي ثولواهي اهرجبط  ٚػلاٌذ كه ٍالِذ
 -4–1جطٖيالت فيسيني][50
كأْىلٖ پيّىي ثبيل فضب٘ب ،رَٙيالد فيييىي ،رغٙيياد  ٚاثياه٘بي آِٛىّي ِؼزجو ِ ٚزٕبٍت ثب ٔيبى٘بي ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ
پيّىي ػِّٛي كه كأْىلٖ ِ ٚووي اطالع هٍبٔي عبِغ ِ ٚغٙي ثْوػ ىيو كه افزيبه كاّزٗ ثبّل ٚ ،يب ثزٛأل اٍزفبكٖ وٕل.
 – 4 -1 – 1ػوٕٗ ٘بي آِٛىُ ػٍ َٛپبيٗ  ٚثبٌيٕيّ ،بًِ والٍٙبي كهً ،رباله ٍقٕوأي ،فضبي رلهيٌ كه گو٘ ٖٚبي وٛچه؛
وزبثقبٔٗ ٘بي ػِّٛي  ٚافزٖبٕي؛ آىِبيْگبٖ ٘بي كه ًٚػٍ َٛپبيٗ ،آىِبيْگبٖ رْقئ اٌٚيٗ رغوثٗ ثبٌيٕي ] ،[51آىِبيْگبٖ
٘بي ِٙبهد ثبٌيٕي؛ عبيگبٖ ٘بي آِٛىُ ثبٌيٕي عبِؼٍٗ ،وپبئي  ٚثَزوي  ٚعبيگبٖ ٘بي پژْ٘ٚي
 -4 -1 – 2گَزوٖ ٍٚيغ ػوٕٗ ٘بي آِٛىّي كه ٔظبَ ٍالِذ عبِؼّٗ ،بًِ رؼلاك  ٚروويت ِزٕبٍجي اى ِواوي ثٙلاّزي
كهِبٔي ،فبٔٗ ٘بي ثٙلاّذ؛ ٚاؽل٘بي كيگو ثٙلاّزي كهِبٔي ِوالجذ ٘بي اٌٚيٗ ٍالِذ كه ىِيٕٗ ثٙلاّذ فبٔٛاكٖ ،ثٙلاّذ
ِلاهً ،ثٙلاّذ ؽوفٗ اي  ٚثٙلاّذ هٚأي؛ ِواوي ِوالجذ ٘بي ثيّبهيٙبي ِيِٓ ،فبٔٗ ٘بي ٍبٌّٕلاِْ ،واوي ٔگٙلاهي ِؼٍٛالْ
عَّي  ٚمٕ٘ي ،فبٔٗ ثيّبهاْ؛ ِواوي ٚهىّي ٍ ٚبيو ِواوي ِغبى ِ ٚؼزجو ثوؽَت ٔيبى
 – 4 -1 – 3اثياه آِٛىُ ٔظوي – آىِبيْگب٘ي  ٚثبٌيٕيّ ،بًِ وٍيٗ اثياه  ٚرَٙيالد ِٛهك ٔيبى آِٛىُ كه ػوٕٗ ٘بي ِقزٍف
فٛقِ ،زٕبٍت ثب ٔيبى٘بي ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي كه كأْىلٖ ،اػُ اى رغٙيياد آىِبيْگب٘ي ،فٕبٚهي اطالػبد،
ٍّؼي  ٚثٖوي  ٚاثياه وّه آِٛىّي
 – 4 -1 – 4وزبثقبٔٗ ِ ٚووي عبِغ اطالع هٍبٔي ِغٙي ثٗ ٔظبَ ػٍّي ِ ٚؼزجو وزبثلاهي ِ ٚلاهن پيّىي ،وزت ِوعغِ ،غالد
ػٍّي ،كاهاي فضبي فيييىي ِٛهك ٔيبى اػضبي ٘يبد ػٍّي  ٚكأْغٛيبْ پيّىي ػِّٛي ،ثب اِىبٔبد وبفي  ٚهٚىآِل  ٚكٍزوٍي
ِٕبٍت كائّي ثٗ آْ كه ِؾً وزبثقبٔٗ  ٚيب اى طويك اٌىزؤٚيه
رجٖوٖ ٍ .1وأٗ فضبي فيييىي ثواي ٍبٌٓ ِطبٌؼٗ ثٗ اىاي اٍزبك  ٚكأْغٍ ٚ ،ٛوأٗ وزت ِوعغ  ٚضوٚهي ثٗ اىاي كأْغٛيبْ كه
٘و ٍبي رؾٖيٍي اى كٚهٖ ثبيل رٍٛظ كأْىلٖ ِؾبٍجٗ  ٚربِيٓ ّٛك.
رجٖوٖ  .2هػبيذ إٛي ِٕطجك ثب اهىّٙبي اٍالِي ،ضٛاثظ ايّٕيِ ،موهاد ؽفبظزي ثٙلاّزي  ٚهفب٘ي  ٚاِىبٔبد ِزٕبٍت ثب
ّوايظ افواك ِؼٍٛي ،كه وٍيٗ فضب٘ب  ٚاِبوٓ فيييىي كأْىلٖ پيّىي ّ٘ٛاهٖ اٌياِي اٍذ.
ٍْ -4–2بثغ آٍ٘زظ ثبىيْي][52
كأْىلٖ پيّىي ثبيل ِٕبثغ الىَ ثواي اهائٗ آِٛىّٙبي كه ْٚعبِؼٗ ،پبيٗ  ٚثبٌيٕي ٍوپبئي  ٚثَزوي كه ػوٕٗ ٘بي ِزٕبٍت ثب
ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ،ثٗ كأْغٛيبْ پيّىي ػِّٛي ها فواُ٘ وٕل .ايٓ ِٕبثغ ثبيل كاهاي رٕٛع  ٚويفيذ الىَ ثواي
رؾمك ا٘لاف آِٛىُ كه ٔظبَ ٍالِذ ثبّٕل ثٗ ٔؾٛي وٗ فواگيواْ ثٗ ِّٕٔ ٗٔٛبٍجي اى افواك عبِؼٗ ،گو٘ ٖٚبي آٍيت پنيو ٚ
ثيّبهاْ اى ٔظو رؼلاك ،رٕٛع ،روويت ،اٌگ٘ٛبي ثيّبهي ،ٍٓ ،عٌٕ  ٚاِىبٔبد فيييىي ثْوػ ىيو كٍزوٍي كاّزٗ ثبّٕل.
 -4 – 2- 1عّؼيذ ِٕ ٚطمٗ ِؼيّٓ ،بًِ ثقْي اى عّؼيذ ِٕبطك ّٙوي  ٚهٍٚزبئي ثب فبٔٛاكٖ ٘بي رؾذ پّ ِّٛجىٗ
ثٙلاّزي

ِ -4 -2 – 2واوي  ٚثقِ ٘بي ػِّٛيّ ،بًِ فبٔٗ ٘بي ثٙلاّذِ ،واوي ثٙلاّزي كهِبٔي ،وٍيٕيه ٘بِ ،طت ٘بي پيّىبْ
(ِطبثك ثب ّوايظ رؼييٓ ّلٖ رٍٛظ وّيزٗ ثؤبِٗ هييي كهٍي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي كه كأْىلٖ)ِ ،واوي اٚهژأٌ ،كهِبٔگبٖ ٘بي
ػِّٛي ثيّبهٍزبٔٙب ،ثقِ ٘بي ػِّٛي  ٚرقٖٖي ثَزوي ٍ ٚبيو ِواوي ِغبى ِ ٚؼزجو ِوالجزٙبي ٍالِذ
 -4–3فْبٗري اطالػبت][53
كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثؤبِٗ ٘بي ِٕبٍت وبهآِل  ٚهٚىآِل ثواي اٍزفبكٖ اى رَٙيالد فٕبٚهي اطالػبد رٍٛظ كأْغٛيبْ  ٚاػضبي
٘يأد ػٍّي كه ثؤبِٗ آِٛىُ كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ها فواُ٘  ٚاعوا ّٔبيل.
 -4–4ج٘ضؼٔ آٍ٘زظ][54
كأْىلٖ پيّىي ثبيل ْٔبْ ك٘ل وٗ ثٗ طٛه َِزّو ِ ٚطٍٛة اى ِٕبثغ ٍ ٚبىٚوبه٘بي رٍٛؼٗ آِٛىُ كه طواؽي ،اعوا ،اهىّيبثي
 ٚاهرمبي ثؤبِٗ آِٛىّي اٍزفبكٖ ِي ّٔبيل .فؼبٌيذ ٘بي رٍٛؼٗ آِٛىُ ثبيل ثٗ رٕبٍت گَزوكگي فؼبٌيزٙبي كأْىلٖ پيّىي؛
اى طويك ايغبك كفبرو يب َ٘زٗ ٘بي رٍٛؼٗ آِٛىُ رٍٛظ كأْىلٖ پيّىي كه كأْىلِٖ ،واوي آِٛىُ ثبٌيٕي ٍ ٚبيو ػوٕٗ ٘بي
آِٛىُ؛ ثب ثىبهگيوي وبهّٕبٍبْ ٕ ٚبؽجٕظواْ هّزٗ ٘بي ِقزٍف ،هّٙٚبي ِزٕٛع رٍٛؼٗ آِٛىُ ،ها٘ىبه٘بي اهرمبء ويفيذ
آِٛىُ ِ ٚواػبد عٕجٗ ٘بي ِقزٍف عبِؼٗ ٔگوي ٍ ٚالِذ ِؾٛهي أغبَ گيوك.
َٕ -4–5نبري ٗ ٍجبدالت آٍ٘زغي][55
ثّٕظٛه گَزوُ رٛإّٔليٙب ،افيايِ اػزجبه ػٍّي  ٚاهائٗ فلِبد آِٛىّي ،فٕبٚهي ،پژْ٘ٚي ٍ ٚالِذ ،ثولواهي ّ٘ىبهيٙب ٚ
رؼبِالد كأْىلٖ پيّىي ثب ٍبيو كأْىلٖ ٘ب ِ ٚواوي آِٛىُ ػبٌي
 -5–2ارمبُ ٍذيريث آٍ٘زغي دٗرٓ پسغني ػٍَ٘ي .اهوبْ ِليويذ آِٛىّي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ػجبهرٕل اى:
 -5 -2 – 1هئيٌ كأْىلٖ پيّىي
َِ – 5 -2 – 2ئٛي آِٛىُ كٚهٖ پيّىي ػِّٛي
َِ -5 -2 – 3ئٛي آِٛىُ ػٍ َٛپبيٗ پيّىي ثواي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي
َِ -5 -2 – 4ئٛي آِٛىُ ػٍ َٛثبٌيٕي (ٍوپبئي ،ثَزوي  ٚػوٕٗ ٘بي عبِؼٗ) ثواي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي
 -5 -2 – 5وّيزٗ ثؤبِٗ هييي كهٍي كٚهٖ پيّىي ػِّٛي كه كأْىلٖ
ِ – 5 -2 – 6ليواْ گو٘ ٖٚبي آِٛىّي
ّٛ -5 -2 – 7ها٘بي آِٛىّي گوٙ٘ٚب (اػُ اى ػٍ َٛپبيٗ  ٚثبٌيٕي)
 -5 -2 – 8هٍٚبي ثقْٙبي آِٛىّي (اػُ اىػٍ َٛپبيٗ  ٚثبٌيٕي)
 -5 -2 – 9هٍٚبي ثيّبهٍزبْ ٘بي آِٛىّي
ِ – 5 – 2 – 10ؼبٔٚيٓ آِٛىُ ثبٌيٕي ثيّبهٍزبْ ٘بي آِٛىّي
 -5–3ارمبُ ٍذيريث اجرائي دٗرٓ پسغني ػٍَ٘ي .كأْىلٖ پيّىي ثبيل ٍبفزبه ِٕبٍت  ٚثٛكعٗ وبفي َِ ٚزمً ثواي
رؾمك ا٘لاف كٚهٖ پيّىي ػِّٛي كاّزٗ ثبّل .رفٛيض افزيبهاد ِبٌي  ٚاكاهي ِٛهك ٔيبى ثواي رؾمك  ٚرَوي ٚظبيف ِليويزي
وٍيٗ ٍطٛػ ِٕلهط كه ثٕل  -5 -2اٍزبٔلاهك٘يب پبيٗ كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي اٌياِي اٍذ.
ح٘زٓ  :6داّػج٘
 -6 – 1كأْغٛي پيّىي ػِّٛي ثبيل ػال ٖٚثو وَت ؽل ٖٔبة لجٌٛي ثواي ٚهٚك ثٗ كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي طجك آىِْٛ
٘بي ِٖٛة ،كاهاي ّوايظ ٚ ٚيژگيٙبي ىيو ثبّل.

ِ – 6 -1 – 1زؼٙل ثٗ هػبيذ إٛي اٌٙي – اٍالِي ِ ٚموهاد وْٛهي ،آئيٓ ٔبِٗ ٘بي كأْگبِٖٛ ،اىيٓ افاللي  ٚعٛأت ِقزٍف
ّئ ْٛكأْغٛئي
ٍ – 6 -1 – 2الِذ وبًِ عَّي  ٚهٚأي ِزٕبٍت ثب ؽوفٗ پيّىي
 – 6 – 1- 2گوايِ ثٗ وَت ّبيَزگي  ٚپيْوفذ ِلا َٚكه آِٛىُ پيّىي
 -6 – 2كأْىلٖ پيّىي ثبيل كه ٘و ٍبي ظوفيذ پنيوُ (ؽلالً  ٚؽلاوضو رؼلاك) وً كأْغٛي ٚهٚكي ها ِزٕبٍت ثب ّوايظ
كأْىلٖ رؼييٓ  ٚثٗ ّٛهاي آِٛىُ كأْگبٖ پيْٕٙبك ّٔبيل.
 ٚپژْ٘ٚي كافً  ٚفبهط وْٛه ِٛهك ربئيل ٚىاهد ثٙلاّذ ،كهِبْ  ٚآِٛىُ پيّىي اػُ اى ِجبكٌٗ اٍزبك ،اعواي ثؤبِٗ ٘بي
آِٛىّي ِْزون] ، [56أغبَ رؾميمبد ِْزون ٚ ،اٍزفبكٖ ِْزون اى ِٕبثغ  ٚاِىبٔبد  ٚفٕبٚهي ثب هػبيذ عّيغ ِموهاد رٕٛيٗ ِي
ّٛك.
 -4–6پژٕٗع][57
 -4 – 6 – 1كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثؤبِٗ ها٘جوكي پژ ِ٘ٚكه ػٍ َٛپيّىي ّبًِ هٍبٌذ ،چُْ ألاى ،ا٘لافِ ،ؾٛه٘ب ،اهوبْ،
ه٘ ُٚب ،عبيگبٖ ٘بي پژ ،ِ٘ٚاهىّيبثي ،أزْبه ٔزبيظ  ٚكٍزبٚهك٘ب؛ ثؤبِٗ ؽّبيذ اى پژْٙ٘ٚبي اٍبريل ٚكأْغٛيبْ  ٚثؤبِٗ
ٚيژٖ ؽّبيذ ٘ ٚلايذ پژْٙ٘ٚبي كأْغٛيي  ٚاٍزؼلاك٘بي كهفْبْ ها رلٚيٓ  ٚاعوا وٕل.
 -4 – 6 – 2ثؤبِٗ اعوايي پژ ِ٘ٚكه ػٍ َٛپيّىي ثبيل ربِيٓ وٕٕلٖ ِٛاهك ىيو ثبّل.
* هػبيذ ِٛاىيٓ افالق پيّىي كه پژِ٘ٚ
* رضّيٓ  ٚهػبيذ روريت اٌٛٚيذ ٘بي پژْ٘ٚي وبهثوكي ِجزٕي ثو ٔيبى٘ب (روريت اٌٛٚيزٙبي پژْ٘ٚي وبهثوكي ػجبهرَذ اى:
پژْٙ٘ٚبي ٔظبَ ٍالِذ ،اپيلِيٌٛٛژي ،وبهآىِبيي ٘بي ثبٌيٕي  ٚرؾميمبد پبيٗ)
* رؼييٓ ٔمِ  ٚعبيگبٖ ِٕبٍت كأْغٛيبْ كه طوؽٙبي پژْ٘ٚي گوٙ٘ٚب  ٚكأْىلٖ
* اهرمبء كيلگبٖ كأْغٛيبْ  ٚإّٓبئي آٔبْ ثب َِبئً  ٚهّٙٚبي پژ ِ٘ٚكهؽيطٗ پيّىي ػِّٛي
* اهرمبء ويفيذ پبيبْ ٔبِٗ ٘بي كأْغٛئي ٍٛ ٚق كاكْ آٔٙب ثٗ ٍّذ اٌٛٚيزٙبي پژْ٘ٚي
ح٘زٓ ٍ :5ذيريث ػبىي ٗ اجرايي][58
 -5 – 1ثٗ ِٕظٛه رؾمك  ٚپيْجوك ا٘لاف كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ،كأْىلٖ پيّىي ثبيل اى افزيبهادَِ ،ئٌٛيذ ٘بٍ ،بفزبه،
اهرجبطبد  ٚثٛكعٗ ِٕبٍت ثوفٛهكاه ثبّل .اهوبْ  ٚفوآيٕل٘بي ِليويذ كٚهٖ پيّىي ػِّٛي ثب ِواػبد ثٕل٘بي ِْوٚؽٗ ىيو
ثواٍبً آئيٓ ٔبِٗ اي فٛا٘ل ثٛك وٗ ثبيل رٍٛظ كأْىلٖ پيّىي رٕظيُ  ٚثٗ رٖٛيت ِواعغ ميوثظ كه كأْگبٖ ِزجٛع هٍيلٖ
ثبّل.
ججصرٓ.طواؽي ٍبفزبه ِليويذ آِٛىّي  ٚاعوائي كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي ثوؽَت اٌگٛي كأْگبٖ ّ ٚوايظ ِ ٚموهاد
ِؼزجو ِٖٛ ٚة كه ٘و ىِبْ أغبَ ِي گيوك.
 -6 – 3كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثؤبِٗ ٘بي ِٕبٍجي ثواي رْٛيك ّ ٚىٛفبئي اٍزؼلاك٘بي كأْغٛيبْ كه ىِيٕٗ ٘بي ىيو رٙيٗ ٚ
اعوا ّٔبيل.
 – 6 – 3 – 1رؼبٌي اػزمبكي  ٚافاللي
 -6 – 3 – 2هّل اؽَبً َِئٌٛيذ ٍِي
 – 6 – 3- 3هّل ػٍّي
- -6 – 3- 4هّل فوٕ٘گي

 -6 – 3- 5هّل ّقٖيذ َِ ٚئٌٛيذ ؽوفٗ اي
 -6 – 4كأْىلٖ پيّىي ثبيل ؽلالً ّوايظ ِطٍٛة ؽّبيذ ٘بي هفب٘ي ثواي كأْغٛيبْ پيّىي ػِّٛي فٛك ها كهِٛاهك ىيو
رؼييٓ وٕل  ٚثٗ وّه َِئٌٛيٓ كأْگبٖ  ٚكهربِيٓ آٔٙب ثؤبِٗ هييي ّٔبيل.
 -6 -4 – 1فٛاثگبٖ ٘بي كأْغٛئي
ٚ – 6 -4 – 2اَ كأْغٛئي
 -6 -4- 3رغنيٗ
 – 6 -4 – 4ثيّٗ ٍالِذ
 -6 – 4- 5اِىبٔبد  ٚفضب٘بي رفويؾي ٚ ٚهىّي
 -6 – 4 – 6رّٙيلاد فٛق ثؤبِٗ  ٚوبه كأْغٛئي
 – 6 -4 – 7رّٙيلاد الىَ عٙذ روكك  ٚالبِذ كأْغٛيبْ  ٚاٍبريل كه ػوٕٗ ٘ب
 -6 – 5كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثؤبِٗ ِٕبٍجي ثواي ربِيٓ إِيذ اعزّبػي افاللي  ٚهٚأي ،پيْگيوي اى آٍيت ٘بي اعزّبػيٚ ،
ؽّبيذ ِْبٚهٖ اي كه ىِيٕٗ ٘بي رؾٖيٍي  ٚهٚأي كأْغٛيبْ پيّىي ػِّٛي كاّزٗ ثبّل ٔ ٚيبى٘بي ِْبٚهٖ اي ايْبْ
ّٕبٍبئي ّلٖ ثٗ آٔٙب پبٍـ كاكٖ ّٛك.
 -6 – 6كأْىلٖ پيّىي ثبيل ضّٓ اطالع هٍبٔي وبًِ َِ ٚزّو كهفِٖ ٓٛموهاد آِٛىّي  ٚثؤبِٗ ٘بي ؽّبيزي  ٚهفب٘ي،
ىِيٕٗ ِْبهوذ كأْغٛيبْ ها كه ثؤبِٗ هييي ،اعوا ٚ ،اهىّيبثي ثؤبِٗ ٘بي هفب٘ي فواُ٘ ّٔبيل.
 -6 – 7كأْىلٖ پيّىي ثبيل ِموهاد آِٛىّي  ٚأضجبطي ٔ ٚيي ٚظبيف ؽوفٗ اي كأْغٛيبْ پيّىي ها كه ِواؽً ِقزٍف
رؾٖيٍي ثب هػبيذ ضٛاثظ ِ ٚموهاد كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي ِْقٔ ووكٖ ،ثٗ افواك ميوثظ اػالَ ّٔٛكٖ  ٚثٗ ٔؾِٕ ٛبٍت اى
اعواي آٔٙب اطّيٕبْ ؽبًٕ ّٔبيل.
ح٘زٓ  :7ارزغيبثي][59
ثٗ ِٕظٛه رضّيٓ ويفيذ  ٚىِيٕٗ ٍبىي ثواي ثٙجٛك َِزّو فوآيٕل ثؤبِٗ كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي ،كأْىلٖ پيّىي ِٛظف
اٍذ ثب ِْبهوذ كفزو يب َ٘زٗ رٍٛؼٗ آِٛىُ پيّىي كأْىلٖ ثؤبِٗ ٘بي عبِغ ِ ٚؼزجو اهىّيبثي كه ٍطٛػ ثؤبِٗ٘ ،يبد
ػٍّي  ٚكأْغ ٛها رلٚيٓ ،اعوا  ٚگياهُ ّٔبيل .گياهُ اهىّيبثي كٚهٖ  ٚػٍّىوك اػضبي ٘يبد ػٍّي فؼبي كه كٚهٖ آِٛىُ
پيّىي ػِّٛي ثبيل كه گياهُ ٍبالٔٗ هئيٌ كأْىلٖ پيّىي ثٗ هئيٌ كأْگبٖ  ٚگياهُ ٍبالٔٗ هئيٌ كأْگبٖ ثٗ ٘يبد إِب
كأْگبٖ ِٕؼىٌ گوكك.
 - 7–1ارزيبثي][60داّػج٘يبُ
 – 7 -1 – 1كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثؤبِٗ ِْقٖي ثواي فوآيٕل اهىيبثي كأْغٛيبْ ها ِْقٔ  ٚاػالَ ّٔٛكٖ  ٚثٗ اعوا ثگناهك.
 – 7 -1 – 2كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثؤبِٗ ِْقٖي ثواي ٔظبهد  ٚاهىّيبثي كٚهٖ اي ٍٕغِ ٘بي فٛك كاّزٗ ثبّلٔ ،زبيظ آٔٙب ها
َِزٕل ّٔٛكٖ  ٚثٗ كٍذ ألهوبهاْ ثؤبِٗ ثبىفٛهك ك٘ل .ايٓ ثؤبِٗ ّبًِ ثوهٍي هٚايي ِؾزٛا ] ،[61هٚايي پيْگٛيي وٕٕلٖ]،[62
هٚايي ٍبىٖ] ٚ[63ثوهٍي پبيبيي]ٍٕ[64غِ ٘ب ِي ثبّل.
 – 7 -1 - 3كأْىلٖ پيّىي ثبيل آىِ٘ ْٛبي رىٛيٕي ثب ثبىفٛهك ِٕبٍت ثواي إالػ  ٚهفغ ٔٛالٔ ثؤبِٗ آِٛىّي ثوگياه وٕل.
 – 7 -1 – 4كأْىلٖ پيّىي ثبيل ْٔبْ ك٘ل وٗ ه٘ ُٚبي اهىيبثي ثٗ وبه هفزٗ كه آىِ٘ ْٛبي كأْىلٖ ثب ا٘لاف آِٛىّي كه
ؽيطٗ ٘بي كأْيِٙ ،بهرئ ٚ ،گوّي رؼويف ّلٖ ِزٕبٍت اٍذ ٍ ٚطٛػ ثبالرو يبكگيوي ها ٔيي كهثو ِي گيوك.
 – 7 – 1- 5كأْىلٖ پيّىي ثبيل ضٛاثظ ّ ٚبفٔ ٘بي افاللي ّ ٚئ ْٛكأْغٛيي ها رؼويف  ٚاػالَ ّٔبيل ٚ ،كه ايٓ هاثطٗ
ْٔبْ ك٘ل وٗ ػٍّىوك افاللي كأْغٛيبْ ها ثٗ ٔؾِٛ ٛصو كه اهىيبثي ،اهرمبء  ٚاكاِٗ رؾٖيً آٔبْ ٌؾبظ ِي ّٔبيل.

–7–2ارزغيبثي ٕيأت ػيَي
كأْىلٖ پيّىي ثبيل ثؤبِٗ عبِغ اهىّيبثي َِزّو فؼبٌيزٙبي اػضبي ٘يأد ػٍّي ها ،ثب كهٔظو گوفزٓ وٍيٗ ِفبك اٍزبٔلاهك٘بي
ؽٛىٖ ٘( 3يبد ػٍّي)  ٚثب ِْبهوذ كفزو يب َ٘زٗ رٍٛؼٗ آِٛىُ پيّىي كأْىلٖ ،رلٚيٓ  ٚاعوا ّٔبيل ،ثٕؾٛي وٗ ٕالؽيذ
٘بي افاللي ،هفزبه ؽوفٗ اي ٚ ،فؼبٌيزٙبي آِٛىّي اػضبي ٘يبد ػٍّي اى اهىُ ِٕبٍت كه وٕبه پژ ٚ ِ٘ٚفلِبد ثوفٛهكاه ثٛكٖ،
كه اهرمبء  ٚاكاِٗ فؼبٌيذ آٔبْ ِٛصو ثبّل.
–7–3ارزغيبثي دٗرٓ
كأْىلٖ پيّىي ثبيل كٚهٖ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي  ٚاعواي ثؤبِٗ كهٍي  ٚپيْوفذ رؾٖيٍي كأْغٛيبْ ها ِطبثك يه ثؤبِٗ
(اهىيبثي كهٔٚي]ِ )[65لِ ،ْٚىزٛةَِ ٚ ،زٕل ،ثب كهٔظو گوفزٓ وٍيٗ ِفبك اٍزبٔلاهك٘بي ؽٛىٖ ( 2ثؤبِٗ آِٛىّي كٚهٖ پيّىي
ػِّٛي) ِْ ٚبهوذ كفزو يب َ٘زٗ رٍٛؼٗ آِٛىُ پيّىي كأْىلٖ ّ٘ ٚچٕيٓ اٍزفبكٖ اى هّٙٚبي پبيب ِ ٚؼزجو ،ثٗ طٛه َِزّو
پبيِ ووكٖٔ ،زبيظ آْ ها گياهُ ّٔبيل  ٚثب ٌؾبظ ّٔٛكْ ثبىفٛهك٘ب ،ثؤبِٗ آِٛىُ پيّىي ػِّٛي كأْىلٖ ها إالػ ّٔبيل.

