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رامیب شریذپ

FBS≤126mg/dl

>HbA1C 6/5

FBS  رارکت

:ددرگیم هبساحم ریز حرش هب  CKD-EPI  لومرف ساسا رب  eGFR  یلورم ولگ نویسارتلیف  هجوت *

  / راردا نیموبلا و مرس نینیتارک ، یبرچ
eGFR  ؟ تسا یعیبط

ریخ

FBS≤126mg/dl

FBS>100mg/dl

HbA1C>5/7 

یتباید هرپ 
 یندب تیلاعف و هیذغت ی هرواشم

 ، رابکی هام شش ره
هنالاس یرگلابرغ

100≥FBS>126mg/dl

≥HbA1C≥6/5 5/7

یلب

ملاس
BMI یبایزرا

 ساسا رب هیذغت تبقارم
یقاچ نامرد

BMI >2525≥ BMI >30BMI <30

 راردا نیموبلآ و مرس نینیتارک ، یبرچ و دنق یاه شیامزآ ماجناو هنی اعم
* eGFR     ی هبساحم هاگشیامزآ طسوت

1 هرامش تسویپ و ینیلاب لمعلاروتسد ساسا رب **

 ، یمدیپیل سید نامرد**
 ، هیلک نمزم یرامیب یسررب
 تروصرد مود حطس هب عاجرا

FBS   یسررب وزاین

 تباید لرتنک و یریگشیپ عماج ی همانرب لوا حطس تامدخ ی هیارا دنیآرف
یبایرامیب )ب

 یتباید
 هب عاجرا ، تبقارم و نامرد عورش

مود حطس

 ددجم یرگ لابرغ
دعب لاس هس

 تیلاعف و هیذغت تبقارم
یندب



تباید لرتنک و یریگشیپ عماج ی همانرب لوا حطس تامدخ ی هیارا دنیآرف نایرج رادومن
یتباید رامیب تبقارم و نامرد )ج

یتباید رامیب ناونع تحت ) رازفا مرن رد (تاشیامزآ جیاتن لماش رامیب تاعالطا تبث

HbA1C یریگ هزادنا

؟ تسا صخشم ی هضراع راچد ایآ یلب

 یگدنز ی هویش حالصا شزومآ
یتبقارم دوخ یاهشور شزومآ

هیذغت ی هرواشم

راب کی هام هس ره تبقارم

<9% HbA1C>HbA1C>9% 7/5≥6/5% HbA1C

مود حطس هب یروف ریغ عاجرا
ای هیلوا ضراوع یسررب یارب

هنالاس یبایزرا لیمکت

مود حطس زا عاجرا یریگیپ

دناروخ سپ ساسا رب مادقا
مود حطس زا یلاسرا 

 یروف ریغ ای یروف عاجرا
 ساسا رب مود حطس هب
 مرف لیمکت( لمعلاروتسد

) تسا یمازلا عاجرا

ریخ

>HbA1C>7/5% 6/
5

 تبقارم نمض  نامرد همادا
 شزومآ و راب ا هام 3 ره
یگدنز ی هویش حالصا

یلب
 نیمروفتم اب یپارت ونم*

؟فده هب یبایتسد یسررب و 

هروا لینوفلوس + نیمروفتم
 یسررب و نیدیلوزایت + 

؟فده هب یبایتسد

یلب

 مود حطس هب یروف ریغ عاجرا
 ای ینامرد یوگلا حالصا یارب

یپارت نیلوسنا

ریخ

نیدیلوزایت + نیمروفتم*
 هروا لینوفلوس + نیمروفتم ای 

 یبایتسد یسررب و
؟فده هب

ریخ

ریخ

یلب

 رد هام 3  یط زا سپ نامرد فده :هجوت*
/HbA1C≤6     هب یبایتسد هلحرم ره

 و نامرد همادا تروصنیارد  و  تسا 5%
 شزومآ

 ریغ رد  تسا رظن دم یگدنز ی هویش حالصا
 ی هویش رییغت و دعب ی هلحرم دراو تروصنیا
 و اهوراد باختنا نمض رد میوش یم نامرد
 یدرف طئارش هب هجوت اب اهنآ ینامرد رادقم
 هرود یاه یبایزرا رد نوخ دنق جیاتن ، رامیب
 رب و ییوراد فرصم عنم نتفرگ رظن رد ، یا
 یم ماجنا ینیلاب یاهامنهار ساسا

 1 تسویپ رد یلک تاحیضوت یخرب.دوش
 یلو ، تسا هدش جرد ییارجا لمعلاروتسد
.دشاب یمن ینیلاب یاه امنهار نیزگیاج

 تحت رامیب ایآ
؟تسا نامرد

یلب

 لوا راب یارب هعجارم
مئالع نودب و

؟ تسا 

 لوا راب یارب هعجارم
؟ تسا مئالع اب و

یلب

ریخ



 ای هداوناخ کشزپ هب لاس 30 یالاب دارفا ی هعجارم
لوا حطس دحاو

 الاب نوخ راشف نامرد
 3 تبقارم ، کشزپ طسوت

رابکی هام
Bp≤140/90 ؟ یریگ هزادنا تبون ود رد

 هدنورپ قباطم هدننک هعجارم تاصخشم تبث و ذخا
همانرب رازفا مرن ای

 راشف و نزو و دق یریگ هزادنا و لاح حرش ذخا
یرگلابرغ لوئسم طسوت نوخ

یلب

* ؟رطخ لماوع ریاس دوجو ای یتباید رامیب

ریخ

 و مرس نینیتارک ،یبرچ و دنق یاه شیامزآ ماجنا یارب هاگشیامزآ هب عاجرا
 راردا نیموبلآ

ریخ

یلب

رطخ لماوع یاراد طئارش دجاو دارفا  * 
: دنشاب ریز طئارش زا یکی یاراد هک لاس 30 یالاب دارفا ی همه -1

) ردارب و رهاوخ ، ردام ، ردپ( کی هجرد هداوناخ دارفا رد تباید یگداوناخ ی هقباس )ب  .    mmHg  نوخ راشف) فلا
BMI    140/90زا رتالاب اب یقاچ ای نزو هفاض ) ج 25≤  

    TG≥200-CHOL≥200-LDL≥150-HDL≤50       : یمدیپیل سید )د 
: دنشاب ریز طئارش زا یکی یاراد هک یروراب نس رد یاه مناخ ی همه-  2
 مرگ ولیک 4 یالاب دازون دلوت ی هقباس ) فلا 

 تلع نودب طقس راب ود ی هقباس )ب
 یرادراب تباید ی هقباس)ج
.رادراب یاه مناخ ی همه -3

. لاس 40 یالاب دارفا ی همه   4-  

هقطنم رد یناگمه یناسر عالطا

 تحت لاس 30 یالاب تیعمج یماسا جارختسا
لوا حطس دحاو ای هداوناخ کشزپ ششوپ

یهد تبون و لاس 30 یالاب تیعمج ناوخارف

تباید لرتنک و یریگشیپ عماج ی همانرب لوا حطس تامدخ ی هیارا دنیآرف نایرج رادومن
یرگلابرغ طئارش دجاو دارفا ییاسانش )فلا

 ددجم یرگ لاب رغ هب هیصوت ملاس
دعب لاس هس



 یسررب و نوخراشف و نزو ، دق یریگ هزادنا
رامیب یمومع تیعضو

یاه تبقارم ماجنا یارب درف هعجارم
هطوبرم دحاو رد لومعم 

 و نزو و دق یریگ هزادنا و لاح حرش ذخا 
 ای و نادراک ، زروهب طسوت نوخ راشف

سانشراک

 تسا تباید هدش هتخانش دروم درف
 هدومن هعجارم نآ ضراوع اب  هکنیا ای و

؟

یلب

 دحاو ای هداوناخ کشزپ رظن تحت رامیب
تسا ریگاو ریغ

یلب

ریخ

ریخ

 و هدوب رطخ لماوع یاراد درف *
 تباید یارب یرگلابرغ طئارش دجاو

؟تسا
ریخ

ریخ

یلب

Bp≤140/90 تبون ود رد 
 یمومع تیعضو ای  یریگ هزادنا

* * دنمزاین و بسانمان
؟یروف عاجرا

 مرف رد تاصخشم تبث
 هب یروف عاجراو عاجرا
 دحاو ای هداوناخ کشزپ

ریگاو ریغ

یلب

***یروف عاجرا دراوم

یتباید رامیب رد یرایشوه حطس شهاک.یقورع یبلق ی هضراع راچد رامیب.یتباید رامیب رد یویلک ی هضراع زورب.

.یتباید یاپ مخز.یتباید رامیب رد یتاپورون ی هضراع دوجو.یتباید رامیب رد یمشچ ی هضراع زورب

رطخ لماوع یاراد طئارش دجاو دارفا  * 
: دنشاب ریز طئارش زا یکی یاراد هک لاس 30 یالاب دارفا ی همه -1

) ردارب و رهاوخ ، ردام ، ردپ( کی هجرد هداوناخ دارفا رد تباید یگداوناخ ی هقباس )ب  .    mmHg     140/90زا رتالاب نوخ راشف) فلا
BMI اب یقاچ ای نزو هفاض ) ج 25≤  

    TG≥200-CHOL≥200-LDL≥150-HDL≤50       : یمدیپیل سید )د 
: دنشاب ریز طئارش زا یکی یاراد هک یروراب نس رد یاه مناخ ی همه-  2
 تلع نودب طقس راب ود ی هقباس )ب مرگ ولیک 4 یالاب دازون دلوت ی هقباس ) فلا 

. لاس 40 یالاب دارفا ی همه -4   .رادراب یاه مناخ ی همه -3 یرادراب تباید ی هقباس)ج   

 رد سانشراک ای نادراک ، زروهب طسوت یلومعم یاهتبقارم رد تباید یفداصت یرگلابرغ
تباید لرتنک و یریگشیپ همانرب

 تبث نمض اهتبقارم ریاس ماجنا 
 ای ریگاو ریغ دحاو هب عاجراو تاصخشم
 تاشیامزآ ماجنا تهج هداوناخ کشزپ

یرگلابرغ

 ریاس ماجنا
اهتبقارم

 زا سپ اهتبقارم ریاس ماجنا
رامیب تیعضو تیبثت

 ریغ عاجرا و اهتبقارم ریاس ماجنا
کشزپ هب یروف

 اهتبقارم ریاس ماجنا



دربرنامه پیشگیری و کنترل بیماری به سطح دوم )تخصصی ( موارد ارجاع **

 2دیابت نوع 

 الف:ارجاع غیرفوری*

 .کلیه ی بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده 

 **) ارزیابی عوارض مزمن بیماران دیابتی ) یک بار در سال 

 .کنترل نامناسب قند خون در بیمار دیابتی 

 دیابتی باردار. دیابت بارداری یا بیمار 

 .بیمار مبتال به هایپرتانسیون یا دیس لیپیدمی مقاوم به درمان 

  برای مراجعه بیمارانی که قبالً ارجاع شده اند وبا نظر پزشک متخصص سطح دوم یا سوم

 ی مجدد نوبت دهی شده اند.

 ب:ارجاع فوری***

 .کاهش سطح هوشیاری در بیمار دیابتی 

  عروقی.بیمار دچار عارضه ی قلبی 

 .بروز عارضه ی کلیوی در بیمار دیابتی 

 .بروز عارضه ی چشمی در بیمار دیابتی 

 .وجود عارضه ی نوروپاتی در بیمار دیابتی 

 .زخم پای دیابتی 

 توجه:

 ماه اعتبار دارند. 3* برگه های ارجاع صادر شده برای ارجاع غیر فوری حد اکثر            

، عدم بروز عوارض مزمن یا تحت کنترل بودن آنها ، حداقل **  در صورت کنترل مناسب قند خون 

دفعات معا ینه ی تخصصی برای غربال گری عوارض مزمن شایع ، سالی یکبار می باشد.در سایر موارد 

 با نظر پزشک متخصص تعیین می شود.

 ***  برگه های ارجاع صادر شده برای ارجاع فوری حد اکثر یک هفته اعتبار دارند.
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یراتسرپ سانشراک
 سانشراک

هیذغت
کشزپ راظتنا قاتا یشزومآ سالک

جورخ

32

دورو 1

 یبآ تبون تراک هئارا
راتسرپ تیزیو یارب

9

 ناکما ایآ
 دوجو تیزیو

؟دراد

7

یشنم هب هعجارم 2

 قاتا هب تیاده
 اب هارمه راتسرپ

هدنورپ لیوحت

10

هلب

ریخ
 نیلوا ایآ
 درف هعجارم

؟ تسا

38

 هدنورپ جارختسا
ریگتمدخ

15

 لیامت ایآ
شیامزآ ماجنا هب

؟دراد 
45

ملاس  ماجنا لومشم47
شیامزآ 44

.دینک یدنب هقبط 43

 تساوخرد
شیامزآ 46

هلب

ریخ

 ،یشزومآ تلفمپ هئارا
 رد تکرش یارب توعد

 و یشزومآ سالک
 هعجارم هب هیصوت
 ددجم یسررب یارب

لاس هس زا سپ

48

هلب

ریخ هلب

ریخ

یقاچ

60

 رد لالتخا
 شیامزآ
 یویلک یاه
 التبا نودب

تباید هب

69

 هب عاجرا
تسیژولورفن 70

 تباید
یرادراب

71

ملاس

68

 هرواشم
هیذغت 49

 کینیلک هب عاجرا
یرادراب تباید 72

 یرگلابرغ ایآ
 هتفای همتاخ

؟تسا

57

53رامیب تیزیو

 یدنب هقبط
.دینک 59

 ریگتمدخ ایآ
 هدش هتخانش دروم

؟تسا یرامیب

52

 شیامزآ تساوخرد
دعب هلحرم یاه

58

هلب

دراد لیامت ایآ
66؟دشاب رظن تحت

 لیامت ایآ
 نیا رظن تحت دراد

؟دشاب زکرم
67

هلب

ریخ

ریخ

 رد تبث
54هدنورپ

 مرف لیمکت
یرگلابرغ 42

 تبث مرف لیمکت

55تیزیو تاعالطا

نویسناترپیه

61

یمدیپیلرپیه

62

 نویسناترپیه
یمدیپیلرپیه و

63

تباید هرپ

64

تباید

65

تقو اب ایآ
 هدرک هعجارم یلبق 

؟تسا
13

تقو نییعت

11

ریخ

 مرف نتفرگ لیوحت
 تاعالطا تبث

ریگتمدخ زا تیزیو
17سالک هب تیاده33

 بلاطم هئارا
یشزومآ 34

 قاتا هب تیاده
 هیذغت سانشراک

 لیوحت اب هارمه
هدنورپ

27

 قاتا هب تیاده
راظتنا 41

 قاتا هب تیاده
 اب هارمه کشزپ

هدنورپ لیوحت
24

 مادقا ماجنا
یراتسرپ 39

 طیارش دجاو ایآ
؟تسا یرگلابرغ ریخ6

 لوا شخب لیمکت
 تاعالطا تبث مرف

8تیزیو

 تراک هئارا
 هب زمرق تبون

رامیب
23

 تبث مرف لیمکت

تیزیو تاعالطا

40

 تراک هئارا
 هب زبس تبون

ریگتمدخ
26

 تراک هئارا
 هب درز تبون

ریگتمدخ
21

 نیلوا ایآ
 زجب( یشنم اب سامت

 اب طبترم سامت
؟تسا )سالک

3

هلب

 مادقا22کشزپ تیزیو
20یراتسرپ

.دینک یدنب هقبط 19

25هیذغت هرواشم

ریخ

28جورخ

 تبث مرف ،هدنورپ نتفرگ لیوحت
رامیب زا تبون تراک و تاعالطا

18

 مرف نداد لیوحت
 هب تاعالطا تبث

راتسرپ

30

 تبث مرف لیمکت

تیزیو تاعالطا 50

4.دینک یدنب هقبط

 رد تکرش
5لوا هعجارم16سالک  ریغ هعجارم

12لوا

هلب

 ناکما ایآ
 دوجو تیزیو

؟دراد
14

ریخ

هلب

هلب

ریخ

 قاتا هب تیاده
راظتنا 56

 قاتا هب تیاده
راظتنا 51

 تبث مرف لیمکت

تیزیو تاعالطا

29

 یناگیاب
هدنورپ 31

 رد تاعالطا تبث
رازفا مرن 37

 قاتا هب تیاده
راظتنا 36

 یارب توعد ،یشزومآ تلفمپ هئارا
 و یشزومآ سالک رد تکرش

 یسررب یارب هعجارم هب هیصوت
لاس هس زا سپ ددجم

48

                 

 هسانش ندرک دراو
 رد یشزومآ سالک
 تاعالطا تبث مرف

تیزیو

35

هلب

 شخب لیمکت
 تبث مرف لوا
تیزیو تاعالطا 8

 شخب لیمکت
 تبث مرف لوا

8 تیزیو تاعالطا

ریخ

تقو اب ایآ
 هدرک هعجارم یلبق 

؟تسا
13

هلب
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 باسمه تعالی

 توضیحات گردش کار واحدهای غیرواگیر

 اصول کلی

 نمایش داده شده است. 1نقشه تیپ مناسب برای واحدهای غیر واگیر در شکل شماره 

 نقشه تیپ واحدهای غیرواگیر -1شکل شماره 

 

واگیر را تشکیل می دهند. معماری نزدیک به نقشه همانگونه که در نقشه مشاهده می شود، پزشک، پرستار، کارشناس تغذیه، و منشی پرسنل واحد غیر 

سبب تسهیل حرکت بیمار بین خدمتگرهای واحد غیر واگیر می شود. اصول کلی گردش کار خدمتگیر در واحد  1تیپ نمایش داده شده در شکل شماره 

 غیر واگیر به قرار زیر است.

ظف است بخش اول فرم ثبت اطالعات ویزیت را در بدو ورود خدمتگیر د به منشی مراجعه می کند. منشی موخدمتگیر در بدو ورود به واح -1

به واحد تکمیل کند. در جریان دریافت خدمت از خدمتگرهای مختلف بخش های دیگر این فرم نیز تکمیل می شود. بر اساس این فرم 

یزیت بر اساس آن به رایانه وارد می مراحل مختلف دریافت خدمت توسط خدمتگیر مشخص می شود و در نهایت داده های مرتبط با هر و

 شود.

خدمات هر خدمتگیر در هر نوبت مراجعه با ویزیت پرستار آغاز می به جز افرادی که صرفاً برای شرکت در کالس آموزشی مراجعه کرده اند،  -2

 شود.

به منظور تسهیل حرکت خدمتگیر بین خدمتگرهای واحد غیر واگیر و ثبت تمامی اطالعاتی که در نهایت باید به نرم افزار وارد شود، فرمی  -3

برای هر خدمتگیر توسط خدمتگرهای مختلف تکمیل می شود. این فرم در نهایت برای ورود  "فرم ثبت اطالعات ویزیت"تحت عنوان 

 اختیار پرستار قرار داده می شود. اطالعات این مراجعه در

 پس از گرفتن خدمت از هر خدمتگر، خدمتگیر باید مجدداً به اتاق انتظار و نزد منشی برگردد. -4

توسط منشی از بایگانی خارج و در نهایت به بایگانی برگردانده می شود. بالفاصله پس از خروج خدمتگیر از اتاق هر  خدمتگیر ی پرونده -5

 د پرونده را از او تحویل بگیرد و به خدمتگر بعد تحویل دهد. پرونده نباید در دست خود خدمتگیر باشد.خدمتگر، منشی بای

برگزاری آموزش های گروهی از خدمات اصلی ارائه شده در واحد غیر واگیر است. برگزاری این جلسات مستلزم برنامه ریزی قبلی برای  -6

زمان برگزاری، اطالعات مرتبط با جلسات آموزشی باید در نرم افزار وارد شود. آموزش  برگزاری آنها است. پس از تعیین عنوان، مدرس و

فرم ثبت "مناسب هر خدمتگیر با توجه به جلسات آموزشی از پیش طراحی شده توسط خدمتگران شاغل در واحد غیر واگیر مشخص و در 

 وارد می شود. "اطالعات ویزیت
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یک فلوچارت تنظیم شده است. توضیحات مرتبط با هر یک از مراحل این فلوچارت، با توجه به شماره ای که به گردش کار در واحد غیر واگیر در قالب 

 هر یک از خانه های فلوچارت اختصاص یافته است، در ادامه توضیح داده شده است.

 اتاق انتظار

 مقصود ورود خدمتگیر به واحد دیابت استورود:  -1

هر خدمتگیر پس از ورود به واحد دیابت به منشی مراجعه می کند. همچنین تمام خدمتگیران پس از خروج از اتاق پزشک،  مراجعه به منشی: -2

 هم باید به منشی مراجعه کنند. یا کالس آموزشی کارشناس تغذیه ،پرستار

بدو ورود و هم پس از خروج از اتاق از آنجا که خدمتگیران هم در  :تماس با منشی )به جز تماس مرتبط با کالس( است؟آیا اولین  -3

 یرخدمتگران به منشی مراجعه می کنند، برای خدمتگیرانی که در بدو ورود به منشی مراجعه کرده اند پاسخ این سؤال بله و برای سایر موارد خ

ه سایر خدمتگیران به منشی اگر خدمتگیر در اولین تماس با منشی به کالس هدایت شده است و پس از خروج از کالس برای مراجعه ب است.

 مراجعه کرده است، این تماس نیز باید تماس اول محسوب شود. 

مقصود آن است که مشخص کنید که آیا این مراجعه اولین مراجعه خدمتگیر به واحد دیابت است یا مراجعه دوم به بعد است. طبقه بندی کنید:  -4

ه اند آن است که این افراد باید مستقیماً به کالس هدایت شوند. اگر فردی هم برای علت جدا کردن افرادی که برای کالس آموزشی مراجعه کرد

، طبقه بندی را با توجه به اینکه ابتدا در کالس شرکت می کند یا اینکه شرکت در کالس و هم برای گرفتن یک خدمت دیگر مراجعه کرده است

فردی هم می خواهد در کالس شرکت کند و هم می خواهد توسط پزشک ویزیت ابتدا خدمت دیگر را دریافت می کند انجام دهید. برای مثال 

شود. اگر کالس در حال شروع شدن است، مسیر شرکت در کالس را تعقیب کنید. این فرد پس از خروج از کالس مجدداً به منشی مراجعه می 

الس فرصت کافی برای ویزیت پزشک وجود دارد، مسیر مراجعه کند و در این حالت در گروه مراجعه غیر اول قرار می گیرد. ولی اگر تا شروع ک

 غیر اول را انتخاب کنید.

 مقصود آن است که فرد برای اولین بار به واحد دیابت مراجعه کرده است.: مراجعه اول -5

هستند. ضمن توضیح این سال واجد شرایط غربالگری  33تمام افراد باالی خانم های باردار در هر سنی و آیا واجد شرایط غربالگری است:  -6

سالگی برای غربالگری مراجعه کنند. معیار سن اظهار خود فرد است و نباید مدرکی  33سال به آنان توصیه کنید که پس از  33مطلب به افراد زیر 

 مطالبه کرد. مراجعه کنندهبرای تأیید سن از 

حضور نداشته باشد یا ظرفیت غربالگری برای این روز کامل شده است، اگر به دلیلی پرستار در واحد دیابت آیا امکان ویزیت وجود دارد؟  -7

ولی ترجیح آن است که تمام مراجعه کنندگان  ویزیت امکان پذیر نیست. در این صورت باید به خدمتگیر، برای غربالگری، وقت مراجعه داده شود.

 ویزیت شوند.

اگر خدمتگیر ابتدا به طالعات ویزیت توسط منشی تکمیل می شود. بخش اول فرم ثبت ا: تکمیل بخش اول فرم ثبت اطالعات ویزیت -8

متناسب عالمت زده می شود. اگر خدمتگیر ابتدا نزد یکی از خدمتگران هدایت می شود،  "شرکت در کالس"سوی کالس هدایت می شود، گزینه 

ز خروج از کالس قصد دریافت خدمت دیگری را دارد، عالمت زده می شود. اگر فرد پس ا "مراجعه دوم"یا  "مراجعه اول"با شرایط او گزینه 

واجد "را عالمت می زند. با توجه به فلوچارت اگر مراجعه اول انتخاب شود، در مقابل آن یکی از دو گزینه  "مراجعه غیر اول"منشی در مرحله بعد 

باشد،  "غیر واجد شرایط"توضیح داده شده است. اگر فرد  6در شماره  "واجد شرایط"انتخاب می شود. تعریف فرد  "غیر واجد شرایط"یا  "شرایط

باشد، باید مشخص کرد که امکان ویزیت او وجود  "واجد شرایط"کار او در این مرحله به پایان می رسد و واحد را ترک خواهد کرد. ولی اگر فرد 

 "مراجعه غیر اول"د، باید تاریخ مراجعه بعد را نیز مشخص کرد. اگر گزینه انتخاب شو "امکان ویزیت وجود ندارد"دارد یا نه. در صورتی که گزینه 

یت انتخاب شود باید مشخص کرد که فرد با وقت قبلی مراجعه کرده است یا نه. اگر خدمتگیر بدون وقت قبلی مراجعه کرده باشد، باید امکان ویز

اگر خدمتگیر پس  انتخاب شود باید تاریخ مراجعه خدمتگیر را مشخص کرد. "دامکان ویزیت وجود ندار"را در این مراجعه مشخص کرد. اگر گزینه 

را عالمت بزند و او را به سوی کالس هدایت  "شرکت در کالس آموزشی"از دریافت خدمات قصد شرکت در کالس را دارد، منشی باید گزینه 

 کند.

دیابت خدمتگیر ابتدا باید توسط پرستار ویزیت شود. یک خدمتگیر در  در هر بار مراجعه به واحدارائه کارت نوبت آبی برای ویزیت پرستار:  -9

ا هر بار مراجعه ممکن است بیش از یک بار توسط پرستار ویزیت شود. کارت نوبت آبی برای ویزیت نوبت اول پرستار در نظر گرفته شده است. لذ
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ده او، یک کارت نوبت آبی در اختیار خدمتگیر قرار دهید و از بخواهید پس از ورود اطالعات دموگرافیک بیمار به فرم غربالگری یا استخراج پرون

 که تا رسیدن نوبتش منتظر بماند. به او بگویید که خود شما او را صدا خواهید زد.

ا کارت پس از خروج هر خدمتگیر از اتاق پرستار شماره بعد را صدا بزنید. اگر فردی بهدایت به اتاق پرستار همراه با تحویل پرونده:  -11

یمت برای نوبت زرد در اتاق انتظار حضور دارد، ابتدا او را صدا بزنید. اگر افرادی که کارت نوبت آبی در دست دارند به شما اعتراض کردند، با مال

 باید ویزیت شوند. آنان توضیح دهید که افراد دارای کارت زرد در میانه کار قرار دارند و قبل از افرادی که هنوز ویزیت آنها شروع نشده است، 

خدمتگیران وقت دهید. باید از قبل تعداد خدمتگیرانی که در یک روز امکان ویزیت آنان وجود شما باید در یک دفتر سر رسید به تعیین وقت:  -11

 دارد مشخص شده باشد.

 مراجعه غیر اول -12

دهید که خدمتگیر با وقت قبلی مراجعه کرده  شما به کمک دفتر نوبت دهی خود می توانید تشخیصآیا با وقت قبلی مراجعه کرده است؟  -13

خدمتگیر برای غربالگری دعوت شده باشد. در این  ممکن است است یا نه. فردی که با وقت قبلی مراجعه کرده است ضرورتاً باید ویزیت شود.

 تگیری نیز مثبت است.صورت برای مراجعه در یک روز خاص به او وقت داده شده است. در نتیجه پاسخ این سؤال برای چنین خدم

فردی که بدون وقت قبلی و به دلیل آنکه احساس می کند حالش خوب نیست مراجعه کرده است ضرورتاً باید آیا امکان ویزیت وجود دارد؟  -14

مورد افرادی که بنا بر این پاسخ این سؤال در ویزیت شود. مالک خوب نبودن حال بیمار احساس خود او است و نباید با او در این مورد بحث کرد. 

است. اگر حال عمومی بیمار خوب نیست بدون رعایت نوبت  "بله"اظهار می کنند که به دلیل احساس ناخوشی بدون وقت قبلی مراجعه کرده اند، 

رت تکمیل بودن او را به اتاق پرستار هدایت کنید. در مورد خدمتگیرانی که بدون وقت قبلی مراجعه کرده اند و ویزیت آنان فوریت ندارد، در صو

د ظرفیت ویزیت بیمار در آن روز، می توان وقت دیگری را برای مراجعه تعیین کرد. ولی بهتر است مراجعه کننده در همان روز ویزیت شود. شای

 اگر ویزیت او را به روز دیگری موکول کنید، خود را برای همیشه از ارائه خدمت به او محروم کنید.

پرونده خدمتگیر را استخراج کنید و روی میز خود قرار دهید. پرونده را در اختیار خدمتگیر قرار ندهید. ممکن است خدمتگیر: استخراج پرونده  -15

است  او از انتظار کشیدن خسته شود و پرونده را همراه خود از واحد بیماری های غیر واگیر بیرون ببرد. پس از فرا رسیدن نوبت خدمتگیر، بهتر

 تاق پرستار شود، شما پرونده را در اختیار پرستار قرار دهید. قبل از آنکه او وارد ا

مقصود شرکت در کالس آموزش گروهی است. این کالس ها بر مبنای یک برنامه از قبل تنظیم شده اجرا می شوند. بنا بر شرکت در کالس:  -16

 این فرد با اطالع قبلی برای شرکت در کالس مراجعه می کند.

 هدایت به کالس -17

پس از خروج بیمار از اتاق هر یک از خدمتگیران، منشی باید پرونده، : تن پرونده، فرم ثبت اطالعات و کارت نوبت از بیمارتحویل گرف -18

اگر فرم ثبت اطالعات و کارت نوبت را از بیمار تحویل بگیرد. بر اساس کارت نوبت باید فرد بعدی برای ورود به اتاق خدمتگر فراخوانده شود. 

پرستار خارج شده است، اولویت برای ورود به اتاق پرستار با افرادی است که کارت نوبت زرد مراجعه به پرستار را در اختیار دارند.  خدمتگیر از اتاق

مراجعه  در صورتی که فردی با کارت زرد در نوبت مراجعه به پرستار در اتاق انتظار حضور ندارد، از افرادی که کارت نوبت آبی در دست دارند برای

 ه پرستار دعوت کنید.ب

به کمک فرم ثبت اطالعات ویزیت منشی می تواند مشخص کند که خدمتگیر در مرحله بعد باید به اتاق یک خدمتگر یا به  طبقه بندی کنید:  -19

ی های غیر واگیر کالس آموزشی هدایت شود یا اینکه خدماتی که او باید دراین نوبت دریافت می کرده به پایان رسیده و می تواند از واحد بیمار

بخش است. بخش اول مربوط به پرستار، بخش دوم مربوط به پزشک، بخش سوم مربوط به  5خارج شود. فرم ثبت اطالعات ویزیت دارای 

اقداماتی که باید توسط پرستار انجام شود، بخش چهارم مربوطه به کارشناس تغذیه و بخش آخر مربوط به منشی است. در ردیف آخر بخش های 

تا سوم مرحله بعد مشخص شده است. بنا بر این اگر خدمتگیری که با کارت نوبت آبی به پرستار مراجعه کرده است از اتاق او خارج می شود  اول

باید مرحله بعد را بر اساس ردیف آخر بخش اول فرم مشخص کرد. اگر خدمتگیر از اتاق پزشک خارج شده است ردیف آخر بخش دوم فرم مرحله 

ا مشخص می کند. اگر خدمتگیری که با کارت نوبت زرد به اتاق پرستار مراجعه کرده است از اتاق وی خارج می شود باید بر اساس بعدی وی ر

ه خارج می شود همیشه ردیف آخر بخش سوم فرم ثبت اطالعات مرحله بعد را مشخص کرد. مرحله بعد برای فردی که از اتاق کارشناس تغذی

ی غیر واگیر است. افرادی که خروج به عنوان مرحله بعد آنان عالمت خورده است، ممکن است برای شرکت در کالس خروج از واحد بیماری ها

 آموزشی که در روز مراجعه آنان برگزار می شود دعوت شده باشند. در این صورت قبل از خروج باید در کالس آموزشی شرکت کند.
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 اقدام پرستاری  -21

این خدمتگیر از اتاق پزشک خارج شده است و بر اساس تشخیص پزشک باید مجدداً به پرستار مراجعه یر: ارائه کارت نوبت زرد به خدمتگ -21

که کارت  کند. این فرد باید کارت نوبت زرد برای مراجعه مجدد به پرستار دریافت کند. افرادی که کارت نوبت زرد در اختیار دارند نسبت به افرادی

جعه به پرستار اولویت دارند. دلیل این تمایز آن است که فردی که کارت زرد دارد در میانه دریافت خدمت است نوبت آبی در دست دارند برای مرا

 ولی فردی که کارت آبی در دست دارد که هنوز ارائه خدمت به او آغاز نشده است. 

 ویزیت پزشک -22

اید نزد پزشک برود. چنین افرادی باید کارت نوبت قرمز دریافت این خدمتگیر از اتاق پرستار خارج شده و بارائه کارت نوبت قرمز به بیمار:   -23

 کنند.

پس از فرا رسیدن نوبت بیمار ابتدا پرونده او را به پزشک تحویل دهید و سپس از او  هدایت به اتاق پزشک همراه با تحویل پرونده: -24

 بخواهید که نزد پزشک برود. 

 مشاوره تغذیه -25

ین خدمتگیر از اتاق پزشک یا پرستار خارج شده و قرار است که نزد کارشناس تغذیه برود. چنین افرادی اارائه کارت نوبت سبز به خدمتگیر:  -26

 باید کارت نوبت سبز دریافت کنند.

پس از فرا رسیدن نوبت خدمتگیر ابتدا پرونده او را به کارشناس تغذیه تحویل  هدایت به اتقا کارشناس تغذیه همراه با تحویل پرونده: -27

 دهید و سپس از او بخواهید که نزد کارشناس تغذیه برود.

 خروج -28

فرم ثبت اطالعات ویزیت مربوط به منشی است. وظیفه اصلی منشی در این بخش تعیین  ششمبخش تکمیل فرم ثبت اطالعات ویزیت:  -29

، برای ویزیت است. از آنجا که در هر بار مراجعه به واحد بیماری های غیر واگیر خدمتگیر ضرورتاً توسط پرستار ویزیت می شودتاریخ ویزیت بعد 

پزشک یا پرستار یک تاریخ در نظر گرفته شده است. منشی باید با مشاهده تاریخ های مشخص شده توسط پزشک، پرستار و کارشناس تغذیه 

ن این ویزیت ها را برای یک روز برنامه ریزی کند تا خدمتگیر نیازی به مراجعه مکرر به واحد بیماری های غیر واگیر تالش کند که در حد امکا

 نداشته باشد. در هنگام تعیین تاریخ همچنین باید کنترل کند که تعداد ویزیت در آن روز بیش از ظرفیت مشخص شده برای هر یک از خدمتگران

 نباشد. 

پرستار باید بر اساس فرم ثبت اطالعات ویزیت، داده های بیمار را در نرم افزار ثبت کند. به  ثبت اطالعات به پرستار:تحویل دادن فرم  -31

در اختیار پرستار قرار  ششمپس از تکمیل بخش همین سبب فرم بیمارانی که خروج به عنوان مرحله بعد برای آنان در نظر گرفته شده است، باید 

 داده شود.

 را بایگانی کند. خدمتگیرپس از اتمام کار خدمتگیر و خروج او از واحد بیماری های غیر واگیر، منشی باید پرونده  رونده:بایگانی پ -31

 خروج -32

 کالس آموزشی

خدمتگیر پس از ورود به کالس باید فرم ثبت اطالعات ویزیت را به مدرس : خدمتگیر از ویزیت اطالعات ثبت فرم گرفتن تحویل  -33

 تحویل دهد.

  ارائه مطالب آموزشی -34

مدرس پس از خاتمه کالس باید شناسه کالس را در ردیف دوم  :وارد کردن شناسه کالس آموزشی در فرم ثبت اطالعات ویزیت -35

 بخش اول فرم ثبت اطالعات ویزیت وارد کند و فرم را به خدمتگیر عودت دهد.

باید مجدداً به منشی مراجعه کند تا یا کارت نوبت مراجعه به  عات ویزیتتحویل گرفتن فرم ثبت اطالخدمتگیر پس از هدایت به اتاق انتظار:  -36

به خدمتگیران تذکر دهید که باید فرم ثبت اطالعات ویزیت را به منشی پرستار را دریافت کند یا واحد بیماری های غیر واگیر را ترک نماید. 

 .ار هدایت کنیدلذا پس از اتمام کالس شرکت کنندگان را به اتاق انتظتحویل دهند. 



5 
 

 

 کارشناس پرستاری

پرستار بر اساس فرم ها ثبت اطالعات ویزیت اطالعات مربوط به اقدام های انجام گرفته برای بیماران را در نرم ثبت اطالعات در نرم افزار:  -37

 ارسال شود.افزار ثبت می کند. اطالعات هر روز باید همان روز وارد و فایل به روز شده برای واحد بیماری های شبکه 

مقصود آن است که آیا این اولین باری است که خدمتگیر به واحد بیماری های غیر واگیر مراجعه می کند. آیا اولین مراجعه فرد است؟:  -38

 است. "خیر"و در سایر موارد " بله"پاسخ به این سؤال در اولین نوبت مراجعه 

 توان گروه بندی کرد: قدامات پرستاری را در سه گروه میا :انجام اقدام پرستاری -39

 سؤال از مشکالت بیمار در فاصله دو ویزیت، اندازه گیری فشار خون و وزن بیمار، و مشاهده پا در بیماران (1

 آموزش بیمار در حوزه های مرتبط با پرستار نظیر مراقبت از پا و تزریق انسولین (2

 انجام اقداماتی که پزشک از پرستار درخواست کرده است. (3

همچنین پرستار در این پرستار باید وزن، فشار خون و نتایج آزمایشات را ثبت کند.  ،فرم دومبخش  در اطالعات ویزیت:تکیل فرم ثبت  -41

بخش باید مشخص کند که آیا خدمتگیر را در مراجعه اول یا غیر اول بررسی می کند. در صورتی که این اولین مراجعه فرد است باید مشخص 

ممکن آزمایش است. در مورد افراد مشمول آزمایش هم باید مشخص شود که تمایل به انجام آزمایش دارند یا نه. شود که سالم یا مشمول انجام 

باید تاریخ  ، در صورت نیاز،است هدف از مراجعه خدمتگیر صرفاً دریافت یک خدمت پرستاری باشد. در این صورت پرستار پس از ارائه این خدمت

این صورت نیازی به تعیین تاریخ ویزیت بعد توسط پرستار نیست. اگر خدمتگیر برای دریافت مشاوره تغذیه ویزیت بعد را مشخص کند. در غیر 

به عنوان مرحله بعد مشخص می شود. در صورتی که بیمار کارشناس تغذیه  ویزیت مراجعه کرده باشد و نیازی به ویزیت پزشک نداشته باشد،

در صورتی باید توسط پزشک ویزیت شود، ویزیت پزشک به عنوان مرحله بعد عالمت زده می شود. برای یک مراقبت معمول مراجعه کرده است و 

اقدامات مورد درخواست پزشک را انجام دهد و پس از انجام، در  چهارمکه پرستار پس از ویزیت پزشک خدمتگیر را ویزیت می کند، باید در بخش 

 واند در این بخش برنامه های آموزشی را که برای خدمتگیر مناسب می داند مشخص کند.بزند. همچنین پرستار می ت مقابل هر یک از آنها 

پرستار باید مشخص کند که  چهارمدر ردیف آخر بخش فرم انجام داد.  چهارمیا  دومتعیین برنامه های آموزشی را می توان پس از تکمیل بخش 

در ردیف مشاوره  سوماگر پزشک در بخش  توسط کارشناس تغذیه نیز ویزیت شود. دبای کار خدمتگیر در این مراجعه خاتمه یافته است یا اینکه

ف تغذیه گزینه بله را عالمت زده باشد، پرستار باید به عنوان مرحله بعد، ویزیت کارشناس تغذیه را عالمت بزند. در صورتی که پزشک در ردی

 بنا بر صالحدید خود نیز خدمتگیر را نزد کارشناس تغذیه بفرستد.مشاوره تغذیه گزینه خیر را عالمت زده باشد، پرستار می تواند 

 هدایت به اتاق انتظار -41

 فرم غربالگری را تکمیل کنید.تکمیل فرم غربالگری:  -42

 افرادی که حد اقل یکی از ویژگی های زیر را داشته باشند مشمول انجام آزمایش هستند. طبقه بندی کنید: -43

کیلوگرم و سابقه  4حد اقل دو سقط بدون علت مشخص، مرده زایی، تولید نوزاد سنگین تر از  سال و دارای سابقه: 33زنان باالی  (1

 دیابت بارداری

، دارا بودن حد اقل دو عالمت از عالیم دیابت، فشار 1و: مدعی ابتال به دیابت، دارای سابقه دیابت در بستگان درجه  33افراد باالی  (2

 25( مساوی یا بیشتر از BMIی )، و نمای توده بدن03/143خون باالتر از 

 زنان باردار در هر سنی (3

   سال 45سن باالی  (4

 مشمول انجام آزمایش -44

بدهید که تمام تالش خود را برای متقاعد کردن خدمتگیر به  "خیر"فقط در صورتی به این سؤال پاسخ آیا تمایل به انجام آزمایش دارد؟:  -45

 انجام آزمایش به کار بسته باشید.

 آزمایش های که باید در مرحله اول درخواست شوند عبارتند از: ش:درخواست آزمای -46

FBS, TG, Cholesterol, Creatinine, HDL, LDL 
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 سالم -47

: و توصیه به مراجعه برای بررسی مجدد پس از سه سال دعوت برای شرکت در کالس آموزشیارائه پمفلت آموزشی،  -48

برای  خدمتگیر را برای شرکت در کالس آموزشی ویژه افراد سالم دعوت کنید.پمفلت آموزشی ویژه افراد سالم را به خدمتگیر تحویل دهید. 

خدمتگیر توضیح دهید که در حال حاضر مشکلی ندارد و اگر مواردی را که در کالس آموزشی به او گفته خواهد و در پمفلت آموزشی ذکر شده 

کند، انشاءاهلل مشکلی هم پیدا نخواهد کرد. ولی برای اطمینان از تداوم سالمتی و اقدام به موقع در صورت پیدایش شواهد بیماری، است رعایت 

 ضروری است که هر سه سال یک بار مورد معاینه و بررسی قرار گیرد.

 کارشناس تغذیه

 مشاوره تغذیه -49

برنامه  ،فرم ثبت اطالعات ویزیت باید توسط کارشناس تغذیه تکمیل شود. در این بخش پنجمبخش  تکمیل فرم ثبت اطالعات ویزیت: -51

 مورد نیاز بیمار، از دید کارشناس تغذیه، نیز مشخص می شود. های آموزشی

 هدایت به اتاق انتظار -51

 پزشک

فردی که مراحل غربالگری برای او به پایان رسیده است و تحت مراقبت مستمر قرار دارد  آیا خدمتگیر مورد شناخته شده بیماری است؟: -52

 این فرد برای یک ویزیت معمول مراجعه کرده است. مورد شناخته بیماری است.

 ویزیت بیمار باید بر اساس راهنماهای مراقبت و درمان که در اختیار پزشک قرار گرفته است انجام شود.ویزیت بیمار:  -53

 داده های حاصل از ویزیت و اقدامات درمانی تجویز شده باید در پرونده بیمار )کاغذی یا الکترونیک( ثبت شود. ثبت در پرونده: -54

این فرم بر عهده پزشک است. در این بخش تشخیص بیمار، ارجاع در صورت نیاز،  سومتکمیل بخش  تکمیل فرم ثبت اطالعات ویزیت: -55

و آنچه که توسط  اقدام مرحله بعد ،نیاز، ضرورت مشاوره تغذیه در این مراجعه از دید پزشک، تاریخ ویزیت بعدبرنامه آموزش گروهی در صورت 

 ثبت می شود.  پرستار باید انجام شود،

 اگر خدمتگیر مورد شناخته شده بیماری است یا تشخیص او در این ویزیت مشخص شده است، گزینه مناسب تشخیص عالمت زده می شود.

اگر گزینه خاتمه غربالگری عالمت زده شده باشد و تشخیص بیمار یکی از موارد  تعریف شده اند. 50ذیل توضیح شماره تشخیص های ذکر شده 

مار چاقی یا افزایش وزن، هیپرلیپیدمی، هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی و هیپرتانسیون، پره دیابت یا دیابت باشد پزشک باید مشخص کند که آیا بی

یل دارد که تحت نظر باشد و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال باید مشخص کند که آیا او تمایل دارد که تحت نظر این واحد باشد یا نه. تما

 آورده شده است. 66و  66توضیح بیشتر این موارد در شماره های 

ار، برای حصول اطمینان از مراجعه بیمار به مرجعٌ الیه، در صورتی که پزشک بیمار را ارجاع کرده است باید مشخص کند که در چه تاریخی پرست

فاصله  باید با او تماس بگیرید. هر چه پزشک فوریت بیشتری برای ارجاع احساس کند و به بیمار توصیه کند که سریعتر به مرجعٌ الیه مراجعه کند،

ی برای ویزیت پرستار یا کارشناس تغذیه وجود نداشته باشد، اگر پس از ویزیت پزشک ضرورت این تاریخ تا تاریخ ویزیت کوتاه تر خواهد بود.

  پزشک خروج را به عنوان مرحله بعد مشخص می کند.

برنامه های آموزش گروهی که پزشک برای خدمتگیر مناسب تشخیص می دهد، بر اساس جلسات آموزشی از پیش برنامه ریزی شده در جدول 

باید به صورت منظم جلسات آموزشی را برنامه ریزی و در نرم افزار وارد نمایند. نرم افزار به هر جلسه مربوطه وارد می شود. تیم واحد غیر واگیر 

آموزشی یک شناسه اختصاص می دهد. پزشک باید لیست جلسات برنامه ریزی شده را در اختیار داشته باشد و بر اساس آن جلسات آموزشی 

 مناسب برای خدمتگیر را مشخص کند. 

 را انتخاب می کند. "بله"شاوره تغذیه را برای خدمتگیر ضروری می داند گزینه اگر پزشک م

 تاریخ ویزیت بعد با توجه به شرایط بیمار و راهنماهای مراقبت و درمان بیماران مشخص می شود. 
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 "ویزیت پرستار"اگر بیمار پس از ویزیت پزشک فقط به ویزیت پرستار نیازمند است و نیازی به مشاوره تغذیه ندارد، در ردیف مرحله بعد فقط 

عالمت زده  "ویزیت کارشناس تغذیه"عالمت زده می شود. اگر بیمار فقط به مشاوره تغذیه نیاز دارد و نیازی به ویزیت پرستار ندارد فقط گزینه 

عالمت زده می شود. با توجه به آنکه در مورد چنین  "ویزیت پرستار"می شود. اگر هم به ویزیت پرستار و هم به مشاوره تغذیه نیاز دارد، فقط 

ستاد. اگر انتخاب شده است، پرستار در مرحله بعد خدمتگیر را نزد کارشناس تغذیه خواهد فر "بله"خدمتگیری، در ردیف مشاوره تغذیه گزینه 

  برای او انتخاب خواهد شد. "خروج"خدمتگیر نه به ویزیت پرستار و نه به مشاوره تغذیه نیاز داشته باشد، گزینه 

 اقداماتی که به تشخیص پزشک باید پرستار برای بیمار انجام دهد، در بخش سوم فرم ثبت اطالعات ویزیت وارد می شود.

 هدایت به اتاق انتظار -56

غربالگری هنگامی خاتمه یافته تلقی می شود که، بر اساس راهنمای غربالگری، تمام داده های مورد نیاز : ؟تمه یافته استآیا غربالگری خا -57

اگر بر اساس راهنما، نیاز به در خواست آزمایش جدید است و هنوز نمی توان با قاطعیت در  در اختیار باشد. خدمتگیربرای تعیین تشخیص نهایی 

 برای این سؤال اختیار می شود. "خیر"اظهار نظر کرد، پاسخ مورد تشخیص بیمار 

 آزمایش های مرحله بعد را بر اساس راهنمای غربالگری درخواست کنید. درخواست آزمایش های مرحله بعد: -58

 شخیصی قرار دهید.با توجه به نتایج آزمایش ها و معاینات بالینی و با توجه به تعاریف زیر بیمار را در گروه مناسب ت طبقه بندی کنید: -59

  سالم: فردی کهBMI≤ 25 .و فشار خون و تست های آزمایشگاهی در محدوده طبیعی دارد 

  چاقی یا افزایش وزن به تنهایی: فردی که فقطBMI>25 دارد و سایر یافته های او طبیعی است 

  هیپرلیپیدمی: فردی که فقط پروفایل چربی غیر طبیعی با یا بدونBMI>25 .دارد و سایر یافته های او طبیعی است 

  هیپرتانسیون: فردی که فقط فشار خون شریانی باال تر از حد طبیعی با یا بدونBMI>25 .دارد و سایر یافته های او طبیعی است 

 یا بدون  هیپرتانسیون و هیپرلیپیدمی: فردی که پروفایل چربی غیر طبیعی همراه با فشار خون شریانی باالتر از حد طبیعی با

BMI>25 دارد و سایر یافته های او طبیعی است 

  پره دیابت: فردی که بر اساس راهنمای غربالگری دیابت در این گروه قرار گرفته است. اگر چنین فردی اختالل پروفایل چربی یا فشار

 خون باال نیز داشته باشد باز هم در این گروه قرار داده می شود.

 اهنمای غربالگری دیابت در این گروه قرار گرفته است. اگر چنین فردی اختالل پروفایل چربی یا فشار دیابت: فردی که بر اساس ر

 خون باال نیز داشته باشد باز هم در این گروه قرار داده می شود.

 .دیابت بارداری: خانم بارداری که بر اساس راهنمای تشخیص دیابت بارداری در این گروه قرار گرفته است 

 لیوی: فردی که اختالل کCreatinine در این گروه قرار داده می  ،غیر طبیعی دارد ولی دیابتی نیست، صرف نظر از سایر اختالالت

غیر طبیعی، به عنوان دیابتی طبقه بندی می شود. فرد پره دیابتی در صورتی که  Creatinineشود. فرد دیابتی، علیرغم 

Creatinine اختالل کلیوی طبقه بندی می شود. غیر طبیعی داشته باشد، ذیل گروه 

 چاقی -61

 هیپرتانسیون -61

 هیپرلیپیدمی -62

 هیپرتانسیون و هیپرلیپیدمی -63

 پره دیابت -64

 دیابت -65

انتساب هر یک از این تشخیص ها به خدمتگیر به معنای آن است که فرد باید تحت مراقبت و درمان قرار آیا تمایل دارد تحت نظر باشد؟:  -66

را برای گیرد. هدف از این سؤال این است که آیا فرد تمایل دارد تحت نظر یک خدمتگر خدمات مربوطه را دریافت کند. فقط در صورتی پاسخ خیر 

 به دریافت خدمت به کار گرفته باشید. را برای متقاعد کردن بیمار این سؤال انتخاب کنید که تمام سعی خود
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ممکن است خدمتگیر علیرغم آنکه تمایل دارد تحت نظر یک خدمتگر باشد، تمایلی برای  آیا تمایل دارد تحت نظر این مرکز باشد؟: -67

توجه به مشکل خدمتگیر، برای او توضیح دهید تا  دریافت خدمت از این واحد نداشته باشد. در این صورت ویژگی های یک مراقبت خوب را، با

 احتمال بهره مند شدن وی از یک خدمت مناسب افزایش یابد.

 سالم -68

 اختالل در آزمایش های کلیوی بدون ابتال به دیابت -69

 فردی که اختالل کلیوی دارد باید به نفرولوژیست ارجاع شود. ارجاع به نفرولوژیست:  -71

 دیابت بارداری -71

 خانم بارداری که به دیابت بارداری مبتال است ضرورتاً باید تحت نظر کلینیک دیابت بارداری مراقبت شود.ک دیابت بارداری: ارجاع به کلینی -72

 



 

 9313سال   -واحد های غربالگری نوزادان  در دانشگاه علوم پزشکی تهران لیست
 

 

به  آزادگان )که واحد غربالگری مربوط به آن در مرکز نیک نژاد واقع شدهمرکز  4مرکز فوق  81توجه : از  

یت  و قائمیه عالوه بر واحد آ، فرمانفرمایان ، ( 44244333آدرس: تقاطع بزرگراه آزادگان و خ فدائیان اسالم و تلفن

خیابان وحدت به آدرس :   ) غربالگری نوزادان مجهز به واحد مشاوره ژنتیک نیز میباشند . در ضمن مرکز نور سعادت 

 نیز جزو مراکز مشاوره ژنتیک است.  (  66536658تلفن  -خیابان بهشت -اسالمی ، ضلع جنوبی پارک شهر

 تلفن آدرس نام مركز  

 

 

 

 جنوب

 33119935 خزانه بخارائی فلکه سوم خ عباسی پشت بیمارستان ايت اهلل كاشانی شیخ احمد كافی 9

 33195935 91بزرگراه نواب خ سینا جنب اموزش و پرورش منطقه  شهید اكبر آبادی 2

 33525131 بزرگراه نواب خ زمزم كوچه باغ شهید احمدی 3

 11121119 خ آذربايجان بین چهار راه گلشن و باستان روبروی بانك ملی فرمانفرمائیان 5

 33523212 خانی آباد نو سه راه شريعتی خ ماهان روبروی پارك شريعتی شهید آيت 3

 33352593 221پ  تقاطع وحدت اسالمی–خ ولیعصر  ثالث 1

 

 

 

 ری

 33139191 خ فدائیان اسالم چهار راه ديلمان نیك نژاد 1

 33511155 جاده ورامین سه راه تقی آباد به طرف جاده امین آباد شهید جمالی 5

 33213121 متری طالقانی بلوار میدان فاتحی 25خ  2باقرشهر 1

 12123533553 جاده خاوران قیامدشت قیامدشت 91

بعد از پل بعثت خ شهید بروجردی )بلوار شهرزاد( كیان شهر بلوار  بدر 99

 مطهری خ شهید قاضی زاده

1-33551213 

 33155151 بین فلکه دوم و سوم دولت آباد  -ری  ش يغمايی 92

بعد از پاساژ  -متری اسکندر لو 21 -شهرك كاروان -سه راه افسريه شهدای احد 93

 2كريمی نبش كوچه شهید  -فراهانی

33511313 

 31222921 بخش فشافويه منطقه حسن اباد حسن آباد 95

31222929 

 31323151 جاده قديم تهران قم 91كیلومتر   كهريزك )شهید رجائی( 93

 

 اسالمشهر

 31513551 اولمیدان  - شهرك قائمیه قائمیه 91

 31311519 بهمن 22ورزشگاه روبروی  5موسی آباد خ امام محمد باقر میالن  موسی آباد 91

پالك - 93گلستان  –ارسیان فبلوار شهید  –چهار دانگه -جاده ساوه  چهاردانگه 95
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   به روشنوزادان  فنيل کتون اوریتاييد تشخيص آزمايشات  انجام دهندهآزمايشگاههای منتخب  فهرست

HPLC    

 آدرس -آزمايشگاه منتخب  دانشگاه ارجاع دهنده

شهريور بشماره  71آزمايشگاه خصوصي دانش واقع در تبريزخيابان  اروميه -اردبيل -تبريز

 8845355تلفن 

 راه حكيم نظامي سه دراصفهان واقع نوبل به آزمايشگاه خصوصي اصفهان -يزد -لرستان -کاشان –چهار محال بختياری 

آزمايشگاه خصوصي مسعود واقع درتهران خيابان مير داماد  شهيد بهشتي -اراك-قزوين  -قم -تهران

 55158888تلفن

 -کرمانشاه -زابل -زاهدان -کردستان، زنجان -ايالم

 همدان

بين خيابان  ،درتهران،بلوارکشاورز اقعونور پاتوبيولوژی خصوصي آزمايشگاه

 77353517تلفن 34کارگر و جمالزاده شماره 

-شيراز–بويراحمد و کهكيلويه-فسا-جهرم–بوشهر

 جيرفت-کرمان-رفسنجان

 آزمايشگاه خصوصي تشخيص طبي دکتر سعادتي واقع در شيراز

دکتر محمدرضامهدوی واقع در ساری،ابتدای بلوار آزمايشگاه خصوصي  مازندران -گيالن -گلستان -سمنان

 4535353-8787کشاورز،تلفن

 74خصوصي پارس واقع در مشهد خيابان چمران شماره  آزمايشگاه نيشاپور-بيرجند -بجنورد –سبزوار -گناباد- رضوی خراسان

آزمايشگاه خصوصي دکتر سبحاني واقع در بندرعباس خيابان  هرمزگان

 5551818-8177آبادينبش کوچه شفيع تلفن الدين اسد  جمال

دکتر جاللي واقع در اهواز خ نادری شرقي بين  آزمايشگاه خصوصي خوزستان، دزفول

 5575715تلفن: 87مولوی و خاقاني نبش بهزاد پالك 

 
 

به آزمايشگاه منتخب مذکور ارسال  نوزادان فنيل کتون اوریتاييد تشخيص آزمايشات  جهت انجامرا DBS  دانشگاههای ارجاع دهنده نمونه های*

 .کنند.

 



 یریگ هنومن دحاو هب نیدلاو هعجارم
 یگدنز لوا زور 5ات3 رد هطوبرم

دازون

 و اپ هنشاپ زا نوخ هنومن هیهت
**2و *1 هرامش مرف لیمکت

**ناتسا عجرم هاگشیامزآ هب نوخ هنومن لاسرا

 و تشادهب هناخ،ینامرد و یتشادهب زکارم رد رادراب نانز تسیل هیهت   
 هنیمزرد نانآ هب شزومآ و نادازون یرگلابرغ تلفمپ هئارا نمض هاگشیاز

یریگ هنومن دحاو نیرتکیدزن هب هعجارم ترورض

هاگشیامزآ رد شیامزآ ماجنا

 ناتسرهش داتس هب تبثم دراوم شرازگ هئارا ***
 هب هطوبرم مرف رد یلک دناروخ سپ و ناتسا ای

 یریگ هنومن زکرم

 زا جورخ و ملاس دازون
همانرب

 یاه نومزآ جیاتن رد ایآ
 کوکشم دروم یرگلابرغ

 ؟دوش یم هدهاشم
ریخ

-B  دروم 
G6PD کوکشم

C- دروم 
CH کوکشم

A- کوکشم دروم 
pku

یلب

دیئوریت یراک مک و   Pku-G6PDهمانرب رد نادازون یرگلابرغ دنیآرف

 اب ددجم یریگ هنومن دنمزاین دراوم ای هیلوا تبثم یاهباوج ،ددرگ رداص باوج هگرب كی رامیب ره یارب و دیامن مادقا يیوگخساپ هب تبسن یدارفنا دناوت يم هاگشیامزآ ***
 رد ات هدش لاسرا یریگ هنومن زکارم هب هام ره رخآ و 15 ،يعیبطریغ و يعیبط لماش یاهباوج هیلک و ددرگ مالعا یریگیپ تهج ناتسرهش تشادهب زکرم هب سکاف و نفلت

 تشادهب زکرم هب يتسیل تروصب ار تاشیامزآ باوج ،دشاب هتشادن یدارفنا يهد خساپ طیارش هاگشیامزآ هک يتروص رد .ددرگ ناشیا لیوحت نیدلاو تساوخرد تروص
ددرگ يم سکاف ناتسرهش تشادهب زکرم هب تسیل اب هیلوا تبثم دراوم و دیامن يم لاسرا ناتسرهش

 ماجنا هب )CH یرگلابرغ یارب( يتشادهب تنواعم ششوپ تحت هزوح رد نونکات هک يطیارش ساسا رب ،)2هرامش مرف(یریگ هنومن زکارم رد یرگلابرغ دراوم تبث مرف**
 نیا رد .ددرگ لاسرا یرگلابرغ هاگشیامزآ هب هدش ذخا یاه هنومن اب هارمه )يلصا( هخسن كی و هدش تبث یا هخسن ود تروص هب مرف ای و هنبراک رتفد رد تسا هدیسر يم

 خساپ دناوت يم هاگشیامزآ تروص نیا رد .ددرگ رکذ هاگشیامزآ طسوت اه هنومن تفایرد خیرات و هاگشیامزآ هب اه هنومن لاسرا خیرات تسیل یاهتنا رد تسا یرورض تروص
 هاگشیامزآ هب كی هرامش مرف اب هارمه رتلیف ذغاک یاه هنومن و دوش تبث يگرب كی هک نیا ای و دیامن تدوع یریگ هنومن زکرم هب و تبث هگرب  نیمه رد ار اه هنومن مامت
 سکاف و ينفلت تروصب ًاموزل دیاب  ددجم یریگ هنومن دنمزاین دراوم و تبثم دراوم ،لمعلاروتسد رد هدش نییعت دراوم ساسا رب شور  ودره رد دیامن يم دیکاتددرگ لاسرا

.دشاب يمن هاگشیامزآ هب نآ لاسرا و یریگ هنومن مرف ندرک رپ هب زاین رگید شور نیا .ددرگ مالعا  هطوبرم ناتسرهش تشادهب زکرم هب ًاعیرس

ددرگ يم نیدلاو لیوحت یریگ هنومن ماجنا دیسر ناونع هب زین گرب 1 و هاگشیامزآ هب لاسرا یارب گرب 1 – یریگ هنومن زکرم  یارب گرب كی 1 هرامش مرف گرب 3 زا *







دیئوریت یراک مک و  Pku-G6PD همانرب رد نادازون یرگلابرغ دنیآرف

رامیب دازون هعجارم

 و نامرد عورش
 هتفه 4-3 یریگیپ

نامرد زا دعب

 یاه تست یسررب
دیئوریت نویسکنوف

 بولطم جیاتن ایآ
؟تسا

 تیزیو و نامرد همادا
 ساسا رب
لمعلاروتسد

 یاه تست یسررب
دیئوریت نویسکنوف

یلب

 رد تلع یسررب
 رییغت زاین تروص

وراد رادقم
ریخ

 یاه تست یسررب
3 دیئوریت نویسکنوف

دعب هتفه 4-

 بولطم جیاتن ایآ
؟تسا

 ات وراد رادقم رییغت
 لرتنک هب یبایتسد

بولطم جیاتن

یلب

ریخ

 بولطم جیاتن ایآ
؟تسا

 یاه تست ماجنا و نامرد همادا
 ساسا رب یئوریت نویسکنوف

یگهام 36 ات لمعلاروتسد

 بولطم جیاتن ایآ
؟تسا

 تدم هب نامرد عطق
هتفه 4

یلب

 یاه تست ماجنا
دیئوریت نویسکنوف

 بولطم جیاتن ایآ
؟تسا

همانرب زا دازون جورخ
 و رمع رخآ ات همانرب همادا

راب کی هام 6 ره تیزیو

ریخیلب



-Bتبقارم و یرگلابرغراک شدرگ همادا G6PD اپ ی هنشاپ شیامزآ باوج تفایرد زا سپ نادازون رد

نیدلاو ناوخارف*
 داوم و اهوراد زا بانتجا روظنمب نیدلاو شزومآ

دیئات شیامزآ ماجنا ات نادیسکا

دازون یگزور 120 رد نیدلاو ددجم ناوخارف

G6PD میزنآ دوبمک تاعالطا تبث مرف لیمکت  رد
 زکرم هب  تاعالطا لاسرا و بختنم ناتسرامیب

 رابکی هام 3 ره تشادهب

 G6PD کوکشم دروم 

 نایاپو ییامنهار
تامادقا

دیئات شیامزآ روظنم هب بختنم ناتسرامیب هب عاجرا

بختنم ناتسرامیب هب نیدلاو هعجارم

G6PD دوبمک دیئات شیامزآ ماجنا  هاگشیامزآ رد
یمک شور هب ناتسرامیب

تیلاعف رادقم ایآ G6PD  یعیبط 
؟ تسا

یلب

ریخ
 لافطا صصختم ای تسِژول وتامه طسوت شزومآ
 یامنهار هگرب قاصلا و بختنم ناتسرامیب هاگنامرد

رامیب هچرتفد هب ناکشزپ

 زا دعب هدش ییاسانش دیدج نارامیب تاعالطا تبث
 و یرتسب ماگنه رتفد تبث و دیئات شیامزآ ماجنا

G6PD میزنآ دوبمک هب التبم نارامیب صیخرت  رد 
بختنم ناتسرامیب

G6PD دوبمک تاعالطا تبث مرف لاسرا  هب 
رابکی هام 3 ره یتشادهب تنواعم

G6PD دوبمک تاعالطا تبث مرف لاسرا  زکرم هب 
رابکی هام 3 ره اهیرامیب تیریدم



- Aتبقارم و یرگلابرغراک شدرگ همادا PKU اپ ی هنشاپ شیامزآ باوج تفایرد زا سپ نادازون رد

نیدلاو ناوخارف*

4-7mg/dl

یلب
≥4 mg/dl

 شیامزآ ماجنا یارب بختنم هاگشیامزآ هب دازون عاجرا
HPLC شور هب صیخشت دیئات

hplc شور هب نینالا لینف شیامزآ ماجنا

 نینالا لینف رادقم ایآ
؟ تسا یعیبط

 سپس و تشادهب زکرم هب یبتک شرازگ
هداوناخ هب

نیدلاو ناوخارف

یلب

ریخ

ریخ

 بختنم ناتسرامیب هب عاجرا*
 لینف حطس ساسا رب مادقاو

نینالا
 نتقرگ رارقو بختنم ناتسرامیب هب عاجرا

 ندش لداعتم ات ینیلاب نامرد تحت
نینالا لینف تیعضو

 دریگ یم رارق رظن تحت بختنم ناتسرامیب رد
)ییاذغ همانرب رد رییغت نودب(

 شور هب ددجم شیامزآ ماجنا
hplc ، نودب( دعب هتفه کی 

)ییاذغ همانربرد رییغت

 نینالا لینف رادقم ایآ
؟ تسا یعیبط

 نینالا لینف رادقم ایآ
؟ تسا یعیبط

 زکرم و بختنم ناتسرامیب هب یفرعم
 و نامرد هماداو ناتسرهش کیتنژ هرواشم
 ای ینامرد راک یارب عاجرا موزل تروص رد

ینامرد راتفگ

تامادقا نایاپ

کوکشم دروم
PKU

)4mg/dl≥ نینالآ لینف(

یلب

ریخ
≤4 mg/dl

mg/dl ≤10

تامادقا نایاپ

 هدنیامن طسوت نارامیب ییاسانش
pku نمجنا یناتسا

7-10mg/dl

 ردو نآ هجیتن هئارا، شیامزآ ماجنا ،نوخ هنومن تفایرد فلتخم لحارم يلک روطب دیاب ،دشاب  mg/dl 20 یالاب نینالا لینف هکیتروص رد *
.دوش ماجنا تعاس 72 يط بختنم ناتسرامیب هب دازون عاجرا دیئات تروص



PKU همانرب رد كیتنژ هرواشم دنیآرف

 ناتسرامیب زا PKU هبالتبم نارامیب نیدلاو عاجرا
همانرب بختنم

کیتنژ هدنورپ لیکشـت

 هب داتس زا یفرعم
هدنهد ششوپ.د.ب.م

 نیدلاو تهج رواشم کشزپ طسوت  کیتنژ هرواشم ماجنا
PKU هب التبم رامیب

 کیدزن ماوقا ای و یرامیب لقان نیجوز ایآ
***؟دنتسه تبقارم طیارش دجاو یو

ریخ
 یاه هاگشیامزآ هب عاجرا

دلوت زا شیپ صیخشت

هلب
 هب طیارش دجاو نیدلاو یفرعم
 تبقارم تهج ناتسرهش داتس

 یریگیپو

 ناتسرامیب زا نارامیب تسیل تفایرد
 یماسا لاسرا و تنواعم طسوت بختنم
ششوپ تحت یاه هکبش هب نارامیب

 ششوپ.د.ب.م هب نیلقان تاصخشم لاسرا
ناتسرهش داتس طسوت هدنهد

 زکرم هب ناوخارف
کیتنژ هرواشم

نیجوز جورخ
هرواشم همانرب زا    طیارش دجاو نیدلاو تبقارم

 نیجوز تبقارم همانرب هباشم
 قبط یمسالات لقان

 هاگشیامزآ خساپ لیوحتلمعلاروتسد
 طسوت هرواشم زکرم هب
 ندش صخشم( نیدلاو

)شهج عون

 هدنورپ رد تبث
رامیب کیتنژ

هداوناخ نامه نادنزرف ریاس جاودزا ،نیدلاو دوخ رد یرادراب هب لیامت ،يلیماف جاودزا دراوم :طیارش دجاو دارفا***



 PKU نارامیب نیدلاو زا تبقارم دنیآرف

 اب کیتنژ هرواشم زکرم یوس زا ینفلت سامت
 زکرم هب هعجارم تهجرامیب هداوناخ

 زکرم هب نیدلاو هعجارم
هرواشم

 کیتنژ هدنورپ لیمکتو کشزپ طسوت همانشسرپ لیمکت
 دراوم حرش هگرب ،رطخ لماوع یسررب همانشسرپ مرف(

)همان هرجش مسر ،تبثم

 ماجنا یارب عاجرا
pndتروص رد 
 موزل

 هرواشم رظن زا دناروخ سپ تفایرد
 pnd هیباوجو یصصخت

 جاودزا هک رامیب نایفارطا هژیو هرواشم ماجنا
دنراد یلیماف جاودزا دصق ای و دنراد یلیماف

 رامیب هدنورپ  رد تاعالطا تبث

 ششوپ د ب م هب دناروخ سپ هئارا
 هداوناخ هدنهد

و یرامیب لقان نیجوز ایآ
 دجاو یو کیدزن ماوقا ای 

؟دنتسه تبقارم طیارش

هلب

ریخ

 داتس هب طیارش دجاو دارفا یفرعم
ناتسرهش

همانرب زا نیجوز جورخ

 لئاسم  یارب زکرم یاهیرامیبو هداوناخ میظنت اب یگنهامه
 ریظن  نانا نتفرگ رارق ششوپ تحتو هداوناخ میظنت

یمسالات لقان نیجوز زا تبقارم تراچولف



نز رد CBC شیامزآ ماجنا

MCV˂80 
ای و

 MCH˂27

MCV≥80 
 و

MCH≥27

تسین یرگید مادقا هب زایندرم رد CBC شیامزآ ماجنا

MCV˂80 
ای و

 MCH˂27

MCV≥80 
 و

MCH≥27

 ینامرد یتشادهب زکرم هب عاجرا
 همادا تهج کیتنژ ی هرواشم هژیو

 متیروگلا ساسا رب اه شیامزآ ی
یروشک

 یخرب ،یتبثریغ دقع ،ناتسرهش رد یرگلابرغ عورش مدع( لیلد ره هب هک نیجوز رد یمسالات لقان یاه جوز ییاسانش متیروگلا
.دنا هدادن ماجنا ار یمسالات یاه شیامزآ جاودزا نامز رد )...و روشک رد میقم یجراخ دارفا ،رجاهم دارفا ،صاخ یعامتجا یاه هورگ

 رد دیاب دنتسه رادراب رضاح لاح رد و هدادن ماجنا ار یمسالات یاه شیامزآ جاودزا نامز رد لیلد ره هب هک راد رهوش نانز مامت .1
 .دنیامن CBC تساوخرد اهنآ یارب کشزپ و دنوش عاجرا ینامرد یتشادهب زکرم کشزپ هب )یگتفه 16 زا لبق( یرادراب لوا یاه هتفه
 رد یلو ،تسین رگید مادقا هب زاین دشاب (MCH≥27 , MCV≥80) نز رد اه سکدنا هک یتروص رد CBC ی هجیتن تفایرد زا سپ

 هیارا .دوش یسررب زین رهوش تسا یرورض (MCH˂27 , MCV˂80) دشاب یعیبط دودح زا رتمک سکدنا ود ره زا یکی هک یتروص
.تسا یرورض یدعب یریگیپ و عالطا تهج دناروخ سپ

 هب زاین (MCH≥27 , MCV≥80) دشاب یعیبط دودح رد ود ره اه سکدنا ،رهوش هب طوبرم ی هدش ماجنا CBC هک یتروص رد .2
 ،(MCH˂27 , MCV˂80) دشاب یعیبط داودح زا رتمک رهوش رد روکذم سکدنا ود ره ای کی هک یتروص رد یلو تسین یرگید مادقا
 کیتنژ هرواشم زکرم هب یمسالات یاه شیامزآ ماجنا لحارم یروشک متیروگلا ربارب یسررب ی همادا تهج تقو عرسا رد دیاب

.دنوش عاجرا ناتسرهش
 رد و هدافتسا هکبش ماظن رد دوجوم عاجرا مرف زا ییاتسور قطانم رد ؛دشاب ود ره ای رهوش و نز عاجرا هب زاین هک یدراوم مامت رد .3
.دوش مادقا یراج لاور هب یرهش قطانم

 ره هب هک ینیجوز رد( میقتسم شزومآ نمض دنناوت یم هدید شزومآ یاهامام و یمومع ناکشزپ ،نامیاز و نانز ناصصختم :رکذت
 عاجرا اه جوز تنوکس لحم یتشادهب دحاو نیرت کیدزن هب ار اهنآ )دنا هدادن ماجن ار یمسالات یاه شیامزآ جاودزا نامز رد لیلد
 کیتنژ هرواشم زکرم هب جوز عاجرا هب تبسن زاین تروص رد و دنهد ماجنا ار روکذم یاه تیلاعف مامت لیامت تروص رد ای و هدومن

.دنیامن مادقا ناتسرهش

نیلقان ییاسانش دنیآرف



درم رد CBC شیامزآ ماجنا .1

MCV˂80 
ای و

 MCH˂27

MCV≥80 
 و

MCH≥27

نز رد CBC شیامزآ ماجنا .2
یریگیپ هب زاین مدع

MCV˂80 
ای و

 MCH˂27

MCV≥80 
 و

MCH≥27

 ینامرد یتشادهب زکرم هب عاجرا
 همادا تهج کیتنژ ی هرواشم هژیو

 متیروگلا ساسا رب اه شیامزآ ی
یروشک

یمسالات یاه شیامزآ ماجنا لحارم یروشک متیروگلا
)یمسالات اتب لقان نیجوز ییاسانش تهج(

 هب جوز یارب HbA2 ماجنا .3
ینوتس یفارگوتامورک شور

7˃HbA2˃3.5 
جوز رد

HbA2≤3.5 رد 
رفن ره ای کی

 نامرد / یلیمکت یاه شیامزآ ماجنا .4
نهآ رقف

جوز تیعضو ددجم یسررب

یمسالات اتب لقان جوز
 جوز ییاسانش لودج یسررب هب زاین .5

رطخرپ و رطخ مک کوکشم
 سکدنا یاراد رفن ود ره ای یکی

یعیبط HbA2 و اه

 زورب رد رطخرپ کوکشم جوز
یمسالات یرامیب

 زورب رد رطخ مک کوکشم جوز
یمسالات یرامیب

 عاجرا و کیتنژ هرواشم ماجنا
تبقارم میت هب

 کوکشم جوز هژیو هرواشم ماجنا
تبقارم میت هب عاجرا مدع( رطخ مک



 کوکشم و لقان یاه جوز ی هژیو تبقارم دنیآرف عورش *
یمسالات رطخرپ

 ریاس اب هدش ییاسانش نیجوز **
اه شور

 رد هدش ییاسانش نیجوز
جاودزا زا شیپ یرگلابرغ

ریخ
یلب

یریگیپ عطق

 هب تبقارم دنشاب هتشادن ار مزال یراکمه نیجوز ای و هدشن ییاسانش یلیلد ره هب تبقارم میت هب هدش یفرعم جوز هک یتروص رد*
.ددرگ یم شرازگ رتالاب حطس
:ریز یاه شور هب هدش ییاسانش نیجوز **
نادنزرف رد یرامیب زورب اب هدش ییاسانش نیجوز

یمسالات رطخرپ کوکشم / لقان نیجوز تبقارم دنیآرف

دراد ملاس دنزرف ایآ

PND لوا هلحرم ماجنا

 عوقو زا سپ PND مود هلحرم ماجنا
)یرادراب 10 ی هتفه( یرادراب

 یمسالات عب التبم نینج ایآ
؟تسا روژام

 طقس تهج یریگیپ
 16 ی هتفه ات رثکادح(

)یرادراب
یلب

نمیا نامیاز و یرادراب ی هژیو تبقارم

ریخ

 لمعلاروتسد ساسا رب تبقارم ی همادا
)ملاس دنزرف 2 نتشاد ات(

 یمیاد یاه شور زا هدافتسا تهج عاجرا و شزومآ
)یموتکبوت و یموتکزاو( یرادراب زا یریگشیپ

 دنزرف نتشاد هب لیامت ایآ
؟دنراد رتشیب

ریخ

 زا هدافتسا هب هیصوت
 نئمطم ی هلیسو

یرادراب زا یریگشیپ
یلب
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 e-mail = Amir_sayydy1996@yahoo.com                                 64210410140تلفن همراه   

 05080 4485170076 دکترای پزشکی جانشین -پزشک مشاور ژنتیک طیبه کاشی قائمیه 6

 e-mail =mortezataherian3@gmail.com                                    40178565105تلفن همراه  
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تیعمج رب ینتبم ناطرس تبث دنیآرف

ناتسا تاطرس تبث یهاگشناد هتیمک

یروشک لمعلاروتسد قبط همانرب ییارجا یاهراک هار یسررب

همانرب یکشزپ کرادم سانشراک و ناطرس تبث لوئسم سانشراک

 عبانم زا نیالنآ تروص هب لاسرا و تبث و 4 هرامش مرف لیمکت
ناتسا تشادهب تنواعم هب یژولوتاپریغ

 و اهنآ عفر و یتاعالطا صقاون دوجو رظن زا اه هداد یمامت یسررب
تشادهب تنواعم رد دراوم مامت ICD-O یرازگدک

 زا هدمآ تسد هب تاعالطا اب هدش یروآ عمج یاه هداد یمامت هسیاقم
ناطرس تبث رازفا مرن هتشذگ لاس 5 تاعالطا زین و یژولوتاپ زکارم

DCO یرارکتریغ

 رامیب هقباس نتفای روظنم هب ناطرس تبث رد هقباس نودب نفد زاوج یریگیپ
هدید شزومآ درف طسوت یژولوتاپ شرازگ و

 طسوت رازفا مرن هب یژولوتاپ شرازگ نودب دراوم تاعالطا هیلک دورو
همانرب یکشزپ کرادم سانشراک

 طسوت یژولوتاپ تاعالطا اب رازفا مرن رد یژولوتاپریغ تاعالطا ماغدا
ناطرس تبث سانشراک

اه یرامیب تیریدم زکرم هب تاعالطا یمامت لاسرا

 یاراد یرارکتریغ دراوم
یژولوتاپ شرازگ

یرارکت دراوم

 تاعالطا لیوحت
 سانشراک هب دوجوم
 ینتبم ناطرس تبث
 یارب یژولوتاپ رب
 تاعالطا لیمکت
رازفا مرن رد دوجوم

 یاه شرازگ لیوحت
 ریاس و دیدج یژولوتاپ
 هلمج زا طوبرم تاعالطا
 تبث سانشراک هب نفد زاوچ

 مرن هب دورو یارب ناطرس
 رازفا

 رد یژولوتاپ شرازگ دورو(
 و رازفا مرن یژولوتاپ شخب

 یکینیلک شخب رد یفبام
)رازفا مرن

تشادهب تنواعم هب دناروخسپ نداد و یلاسرا تاعالطا صقاون یسررب 

 تیریدم زکرم رد هتشذگ لاس 5 یناطرس دراوم اب یلاسرا رامآ هسیاقم
اه یرامیب



یژولوتاپ زکارم زا یناطرس دراوم تبث و یروآ عمج لحارم دنیآرف

 زکارم رد یرتموتیسولف ای IHC ،یژولوتیس ،یژولوتاپ شرازگ هیهت
...و یژولوتاپ

 ای IHC ،یژولوتاپ یاه شرازگ عبانم زا یناطرس دراوم تبث
ناتسا تشادهب تنواعم هب نیالنآ تروص هب لاسرا و یرتموتیسولف

 و ناتسا تشادهب تنواعم رد یکشزپ کرادم لنسرپ طسوت یریگرارکت
دوجو تروص رد اه یرازگدک حالصا و تاعالطا صیاقن لیمکت یریگیپ

اه یرامیب تیریدم زکرم هب نیالنآ تروص هب تاعالطا لاسرا

 و اه یرامیب تیریدم زکرم رد تاعالطا ییاهن لرتنک و ددجم ینیبزاب 
دناروخسپ هیهت

ناطرس تاعالطا راشتنا و لیلحت و هیزجت

 تساوخرد مرف هارمه هب یژولوتیس یاه هنومن ای و یتفاب یاه هنومن لاسرا
جلاعم کشزپ طسوت )1 هرامش مرف( یژولوتیس و یژولوتاپ



یژولوکنا - یژولوتامه زکارم زا یناطرس دراوم تبث و یروآ عمج لحارم دنیآرف

 یاه شخب رد ناوختسا زغم نویساریپسآ ماجنا
نیغلاب و لافطا یژولوکنا ،یژولوتامه

 رد یژولوتامه یاه شخب صوصخم مرف رد جردنم تاعالطا لیمکت
.تسا هدوب یناطرس رامیب نویساریپسآ شیامزآ هک یدراوم

دنا هدش یرتسب ینامرد یمیش ماجنا روظنم هب هک ینارامیب و

 هدنورب رد دوجوم یژولوتاپ شرازگ زا یپک هیهت
یرتسب نارامیب

متسیس رد نارامیب نیا تبث

 هب ناتسا تشادهب تنواعم هب تاعالطا لاسرا
نیالنآ تروص

 عمج یناطرس دراوم ریاس هب یلاسرا تاعالطا ندومن هفاضا
 و صقاون لیمکت و یریگیپ و یژولوتاپ زکارم زا هدش یروآ

تاهابتشا حیحصت

اه یرامیب تیریدم زکرم هب نیالنآ لاسرا

دناروخسپ هیهت و تاعالطا لرتنک و ددجم ینیبزاب

ناطرس تاعالطا راشتنا و لیلحت و هیزجت



رامیب هعجارم

 كشزپ تبقارم تحت رامیب ايآ
؟تسا ينامرد يتشادهب زكرم

 هتخانش رامیب ايآ
؟تسا ديدج هدش

يلب
 هویش حالصا عورش

 يگدنز

 طسوت هدش ماجنا ياه تبقارم جارختسا
 نارامیب تبقارم هچرتفدزا زكرم كشزپ

الاب نوخراشف يرامیب هب التبم

 رامیب رد يلبق نامرد همادا
يلبق هدش هتخانش

ریخ

  فده نوخراشف ايآ

 تسدب )>90/140( 
)1( ؟تسا هدمآ

 تبقارم و يریگیپ
 كشزپ طسوت

هطوبرم

 زا يشان ضراوع دوجو نامزمه يسررب
الاب نوخراشف

 همادا
 نامرد

دوش عورش يباختنا يئوراد نامرد

ریخ

يلب

 ضراوع الاب نوخراشف ايآ
؟تسا هدرك داجيا

 نیمه رد ضراوع ايآ
 نامرد لباق حطس

؟تسا

يلب

 يشان ضراوع يسررب
 6 ره الاب نوخراشف زا

رابكي هام

ریخ
ریخ

 كشزپ هب يروف ریغ عاجرا
صصختم

يلبریخ

 ضراوع يریگیپو نامرد
الاب نوخراشف زا يشان

 طسوت دناروخ سپ هئارا

صصختم كشزپ

 و ضراوع نامرد همادا
نآ يریگیپ

 هفاضا رگيد هورگ زا وراد كي
 كیترويد زا ناوت يم(     دوش

)درك هدافتسا

( فده نوخراشف ايآ
90/140<( 

 هدمآ تسدب
)1( ؟تسا

 قبط تبقارم و يریگیپ
رابكي هام 3 اي زاین

 نییعت
تلع

ریخ

 ضراوع زا يشان وراد فرصم عطق
وراد هب خساپ مدع اي وراد

 هب يفاك خساپ مدع
وراد

 رگيد هورگ زا يئوراد اب يلبق يوراد
دوش نيزگياج

/90( فده نوخراشف ايآ
هدمآ تسدب)>140
)1( ؟تسا 

نامرد همادا

دوش هفاضا رگيد هورگ زا رگيد يوراد

 صصختم كشزپ هب
دوش عاجرا

اي و

 كشزپ هب دناروخ سپ هئارا
زكرم

 همانرب رد كشزپ طسوت الاب نوخراشف هب التبم راميب نامرد و تبقارم دنیآرف
الاب نوخراشف لرتنك و يريگشيپ

.تسا هويج رتم يليم85/130 زا رتمك يويلك و يتباید راميب رد فده نوخراشف حطس)1( 
يلخاد ای قورع و بلق صصختم كشزپ)2( 



تبقارم ماجنا يارب درف هعجارم
 نوخراشف  مئالع اب درف ايآ
 هعجارم نآ ضراوع اي الاب

؟تسا هدرك

 اي لاس 30 درف نس ايآ
؟تسا رتشیب

ریخ
 رياس ماجنا
اه تبقارم

ریخ

نوخراشف يریگ هزادنا

يلب

 و هویج رتم يلیم 140 مميزكام نوخراشف ايآ
 نوخ راشف اي و رتشیب

؟تسا رتشیب و  90 ممین يم

 اه تبقارم ریاس ماجنا
 يریگ هزادنا و

)لوا تبون(نوخراشف

يلب

 يلیم 140 مميزكام نوخراشف ايآ
 نوخ راشف اي و رتشیب و هویج رتم

؟تسا رتشیب و  90 ممین يم
ملاس

 مئالع داجيا للع رياس يریگیپ
)1(روكذم

ریخ

كشزپ هب يروف عاجرا

يلب

زروهب هب دناروخ سپ هئارا

؟تسا رتشیب اي رتم يلیم 170 مميزكام نوخراشف ايآ

 نوخراشفددجم يریگ هزادنا
 تحارتسا هقیقد 5 زا دعب

) مود تبون(

يلب

 رتم يلیم140 مميزكام نوخراشف نیگنایم ايآ
 ممین يم نوخراشف نیگنایم اي و رتشیب و هویج

؟تسا رتشیب و  90
ملاس

كشزپ هب يروف ریغ عاجرا

 يرامیب هب التبم درف ايآ
؟تسا الاب نوخراشف  ریخ

نآ لیمكت و الاب نوخراشف يرامیب هب التبم نارامیب تبقارم مرف رد تبث-

نآ لیمكت و نارامیب يریگیپ مرف رد تبث -

الاب نوخراشف هب التبم نارامیب تبقارم هچرتفد میظنت -
ديدج رامیب / يلب

ربخ

 ای نادراك/زروهب طسوت يلومعم ياه تبقارم رد الاب نوخراشف يرگلابرغ*
الاب نوخراشف يراميب لرتنك و يريگشيپ همانرب رد ،سانشراك

هنيس هسفق درد و يناهگان سفن يگنت،دید لالتخا،يگدولآ باوخ،يجيگ،هجيگرس،دیدش دردرس)1 (  



 نوخراشف هب التبم راميب هعجارم
الاب

 هعجارم تبقارم تلع  هب رامیب  درف ايآ
؟تسا هدرك

 اي الاب نوخراشف  مئالع اب درف ايآ
ریخ؟تسا هدرك هعجارم نآ ضراوع اه تبقارم رياس ماجنا

رامیب هناهام تبقارم و يریگیپ

يلب

نوخراشف يریگ هزادنا

 مميزكام نوخراشف ايآ
 رتشیب و هویج رتم يلیم 140

 90 ممین يم نوخ راشف اي و
؟تسا رتشیب و 

كشزپ هب يروف عاجرا

زروهب هب دناروخ سپ هئارا

 روتسد قبط تبقارم همادا
 كشزپ

 يرامیب هب التبم درف ايآ
؟تسا البب نوخراشف ریخملاس

نآ لیمكت و الاب نوخراشف يرامیب هب التبم نارامیب تبقارم مرف رد تبث-

نآ لیمكت و نارامیب يریگیپ مرف رد تبث -

الاب نوخراشف هب التبم نارامیب تبقارم هچرتفد میظنت -

و يلب
ديدج رامیب

 يلیم 140 مميزكام نوخراشف ايآ
 نوخ راشف اي و رتشیب و هویج رتم

؟تسا رتشیب و 90 ممین يم

 ضراوع و مئالع ياراد رامیب ايآ
)1(؟تسا وراد اي الاب نوخراشف

كشزپ هب يروف ریغ عاجراكشزپ هب يروف عاجرا

زروهب هب دناروخ سپ هئارا

 و كشزپ روتسد قبط تبقارم همادا
راب كي يهام تروصنيا ریغ رد

 مئالع داجيا للع رياس يریگیپ
)1(روكذم

 يريگشيپ همانرب رد زروهب طسوت الاب نوخراشف هب التبم ناراميب  تبقارم رادومن *
الاب نوخراشف يراميب لرتنك و

هنيس هسفق درد و يناهگان سفن يگنت ،دید لالتخا ،يگدولآ باوخ ،يجيگ ،هجيگرس ،دیدش دردرس)1 (



 لاهسا رد ایآ
  دوجو نوخ رامیب

دراد

 شیامزآ هجیتن ایآ
 یباختنا نامرد اب

دراد تقباطم

 دراوم  ایآ 
یگدولا زا یرگید

هدش هدهاشم 
تسا

هلب

ریخ

ریخ

هلب

ریخ

ریخ

هلب

 شرازگ دراوم نیب ایا
دراد دوجو طابترا هدش

هلب

رامیب  هعجارم
لاهسا اب

ORT

روتلا تهج زا یسررب

 دوبهب ات نامرد همادا
لماک

ینوخ لاهسا یرامیب زا تبقارم دنیآرف

 صیخشت قبط نامرد 
کشزپ

 هب رامیب عاجرا
هاگشیامزآ

 یسررب مرف لیمکت
 تهج کشزپ هب عاجرا

نامرد

یلرتنک تامادقا

 هب نایغط مالعا
 رتالاب حوطس

 زکرماهیرامیب لنسرپ حطس رد  تامادقا
 داتس و ناتسرهش تشادهب

 لنسرپ حطس رد  تامادقا
 تشادهب هناخ و تشادهبزکرماهیرامیب

جلاعم کشزپ حطس رد  تامادقا



روتلا یرامیب زا تبقارم دنیآرف

 ینس هورگ رد رامیب ایآ
؟تسا لاس ود یالاب

 زا لبق یریگ هنومن  تهج عاجرا
 وراد زیوجت

 یطخ تسیل رد تبث
یلاهسا نارامیب

 باوس هنومن هیهت
 رامیب عاجرا و لاتکر

 نامرد تهج

 شیامزآ باوجایآ
 تسا هدش مالعا

یگدولا زا یرگید  دراوم  ایآ 
؟تسا هدش هدهاشم 

 حوطس هب نایغط مالعا
 رتالاب

تشادهب زکارم
روتلا هتیمک ناوخارف یسرب مرف لیمکت

هلب

یلب

هلب
 یروف تامادقا ماجنا

 باوج دیئات  تهج
شیامزآ

یلب
ریخ

 هاگشیامزآ ایآ
 ار باوج سنارف
؟تسا هدرک  دیئات

ریخ

ریخ

 :یلرتنک تامادقا
یتایلمع میت مازعا

هدش شرازگ دراوم نیب یقطنم طابترا یسررب
هدولآ یلامتحا یاهناکم یسررب

 یندیماشآ بآ یجنس رلک
 رامیب نایفارطا زا هنومن هیهت
نایفارطا و رامیب هب  شزومآ

 حوطس هب مالعا
 رتالاب

تشادهب زکارم

ORT

لاهسا اب رامیب  هعجارم

کشزپ روتسد قبط نامرد  لیمکت

 اب رامیب  هعجارم
لاهسا

 تامادقا ماجنا
 تهج یروف

 نامرد
تبثم

یفنم

 هب هنومن لاسرا
هاگشیامزآ

یلرتنک تامادقا

جلاعم کشزپ حطس رد  تامادقا

 لنسرپ حطس رد  تامادقا
 تشادهب هناخ و تشادهبزکرماهیرامیب

 لنسرپ حطس رد  تامادقا
 و ناتسرهش تشادهب زکرماهیرامیب

 داتس
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 رديف
نام و نام 

 خانوادگي

نام 

 پدر
 مليت شغل جنس سن

موارد  محل سكونت

مثبت در 

 خانواده

نوع 

 سوش 

 تاريخ
منبع آب 

 آشاميدني

وضعيت 

 باليني

 اروضعيت بيم

 گزارش به گزارش از
 آزمايش نمونه گيري بروز روستايي شهري

تحت 

 درمان
 مرگ بهبود
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همكاران محترم ، خواهشمند است جهت دريافت اطالعات تكميلي به صفحه اينترنتي اداره كنترل سل   همكاران محترم ، خواهشمند است جهت دريافت اطالعات تكميلي به صفحه اينترنتي اداره كنترل سل   

  و جذام مركز مديريت بيماري ها مراجعه فرماييد . و جذام مركز مديريت بيماري ها مراجعه فرماييد . 
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 ضايعه پوستي و بي حسي

 جذام

ضايعه  5-2 ضايعه پوستي 1

 پوستي

 پ ستي

 5بيش از 

 ضايعه پوستي

جذام كم باسيل تك 

جذام پر   (SLPB)ضايعه

 MB))باسيل

 اسمير مثبت

جذام 

 پرباسيل 

 اسمير منفي

 ضايعه 1

 PB))جذام كم باسيل

 ضايعه 1بيش از 



















  ینامرد یتشادهب زکرم رد هدیزگ ناویح دراوم زا تبقارم دنیآرف

ریخ

یلب

یلب

 زکرم هب حورجم درف ایآ
 هعجارم یراه زا یریگشیپ

 هدومن تفایرد نسکاوو
؟ تسا

 تفایرد یگنوگچ زا علطم درف جورخ
 زا  یراه زا ریگشیپ نامرد تامادقا

ینامرد یتشادهب زکرم

 مادقا ریگیپ زا دعب حورجم درف ایآ
 نامرد زکرم هب هعجارم هب

هدومن یراه یریگشیپ

ریخ

 زکرم لوئسم هب عالطاو یلحم هسلجتروص
 ینامرد یتشادهب

 هناخ  هب هدیزگ ناویح درف هعجارم
تشادهب

 ساسارب یناشنو تاصخشم  تبث
 یطخ تسیل

 بآ اب تاحارج لحم یوشتسش
هقیقد 10 تدم هب نوباصو

 زازک رظن زا زاسنمیا تیعضو یسررب
موزل تروص رد ماوت نسکاو قیرزتو

 نامرد زکرم هب   حورجم درف عاجرا
ناتسرهش یراه یریگشیپ

 یتشادهب زکرم هب دروم ش رازگ
 ینفلت تروصب نابیتشپ  ینامرد

 یطخ تسیل قباطم

 مرف رد یراه دض سکاو تبون تبث
 زکرم تاعالطا هصالخ

 همادا تهج هدربمان بیغرتو یریگیپ
یراه نامردو نویسانیسکاو

 نویسانیسکاو یاهتبون ریاس یریگیپ
نامرد هرود مامتا ات



 تلام بت یرامیب زا تبقارم دنیآرف

 لاسراو ییاهن یسررب مرف لیمکت
 نامردو تشادهب هکبش هب نآ

ناتسرهش

 هب  cchfهب کوکشم رامیب هعجارم
 کشزپ

ناتسرامیب  هب کوکشم درف عاجرا

 داتس هب ینفلت تروصب دروم شرازگ
ناتسرهش نامردو تشادهب هکبش

  یرامیب یدارفنا یسررب مرف هیهت

 طسوت هدش هیهت یاه هنومن ذخا
 هاگشیامزآ هب لاسرا و ناتسرامیب
 ناریا روتساپ وتیتسنا یسانش سوریو

 زکرم یاهیرامیب لنسرپ طسوت 
 ینامرد یتشادهب

 یریگشیپو لاقتنا یاههار شزومآ
 رامیب  نایفارطا هب

  یرامیب هدننک داجیا لماوع یسررب
 نایفارطاو  رامیب یگدنز طیحم رد

 ات  رامیب رد یرامیب دنور یریگیپ
 هجیتن هب لوصح



 تلام بت یرامیب زا تبقارم تراچولف

هدید شزومآو هتفای دوبهب درف جورخ

 تلام بت هب کوکشم رامیب هعجارم
 کشزپ هب

 )1( : هب کوکشم درف عاجرا
هاگشیامزآ

 زکرم یاهیرامیب لنسرپ2(  

 لکتورپ  قبط نامرد عورش   1-
یروشک ینامرد

 ی اهیرامیب لنسرپ هب عاجرا 2-
 زکرم

 تبث رتفد رد رامیب تاصخشم تبث
 یسرب مرف لیمکتو  اهیرامیب دراوم

 رامیب هیلوا

 طسوت یرامیب یژولویمدیپا یسررب
اهیرامیب لنسرپ

 هکبش داتس هب شرازگ

 ات یرامیب نامرد دنور یریگیپ
 یدوبهب

 صوصخ رد نایفارطاو رامیب شزومآ
یرامیب لاقتنا یاههار

 تبثم شیامزآ هجیتن ایآ
؟ تسا

یلب

 تهج صصختم کشزپ هب عاجرا
ریخ اهیرامیبریاس رظن زا یسرب



 کلاس یرامیب زا تبقارم تراچولف

 زکرم هب اهیرامیب تاعالطا لاسرا
 اهیرامیب تیریدم

 شرازگ ایو کوکشم دروم  هعجارم
 یتشادهب زکرم هب کلاس یرامیب دروم

 ینامرد

 ساسارب یناشنو تاصخشم  تبث
 یطخ تسیل

زکرم کشزپ هب کوکشم دروم یفرعم

 لحم ینامرد یتشادهب زکرم هب شرازگ
 رامیب تنوکس

 هکبش هب شرازگو  هناه رامآ رد جرد

 رامیب تبقارمو نامرد دنور یریگیپ
 اهیرامیب لنسرپ طسوت

  یرامیب یدارفنا یسررب مرف لیمکت

 یسررب مرف بلاقرد هناهام رامآ لاسرا
 هکبش هب یطخ تسیلو

 هب  یطخ تسیلو یسررب مرف لاسرا
 تمالس تنواعم

 دییات رب لاد شیامزآ رامیب ایآ
دراد هارمه هب کلاس یرامیب

یلب

 کشزپ طسوت شیامزآ ماجنا تساوخرد
ینامرد یتشادهب زکرم

ریخ

 کلاس نامرد تحت رامیب ایآ
؟تسا هتفرگ رارق

یلب

 یتساوخرد شیامزآ رامیب ایآ
تسا هداد ماجنا ار

یلب

 لنسرپ طسوت شیامزآ ماجنا یریگیپ
اهیرامیب

ریخ

 ماجنا هب لیامت رامیب ایآ
درادن شیامزآ

 ماجناو لاقتنا یاههار شزومآ
 رامیب هب نامسناپ

ریخ

 ماجنا تهج قیوشت
 شیامزآ

یلب

 هنایار هب تاعالطا دورو

 فرصم یریگیپو وراد زیوجت
نآ بترم

ریخ



  ینامرد یتشادهب زکرم رد هدیزگ ناویح دراوم زا تبقارم دنیآرف

 نامرد تامادقا تفایرد یگنوگچ زا علطم درف جورخ
ینامرد یتشادهب زکرم زا  یراه زا ریگشیپ

ینامرد یتشادهب زکرم هب هدیزگ ناویح درف هعجارم

 یطخ تسیل ساسارب یناشنو تاصخشم  تبث

زکرم کشزپ هب کوکشم دروم یفرعم

 10 تدم هب نوباصو بآ اب تاحارج لحم یوشتسش
هقیقد

 زاین تروصرد کشزپ طسوتوراد زیوجت

 یراه یریگشیپ نامرد زکرم هب یبتک تروصب عاجرا
ناتسرهش

 یراه یریگشیپ نامرد زکرم زا یریگیپ دعب زور
 زکرم هب هعجارم صوصخ رد حورجم دوخو ناتسرهش

 یراه یریگشیپ نامرد

 تاعالطا هصالخ مرف رد یراه دض سکاو تبون تبث
 زکرم

 زا یریگشیپ زکرم هب حورجم درف اایآ
 هدومن تفایرد نسکاوو هعجارم یراه

؟ تسا

یلب

 نامردو نویسانیسکاو همادا تهج هدربمان بیغرتو یریگیپ
یراه

ریخ

 هعجارم هب مادقا ریگیپ زا دعب حورجم درف ایآ
هدومن یراه یریگشیپ نامرد زکرم هب

یلب

 ینامرد یتشادهب زکرم لوئسم هب عالطاو یلحم هسلجتروص
یبتک تروصب ناتسرهش نامردو تشادهب هکبشو

ریخ  هرود مامتا ات نویسانیسکاو یاهتبون ریاس یریگیپ
نامرد



 یتشادهب زکرم کشزپ هب هدیزگ ناویح درف  هعجارم
ینامرد

؟ تسا هدش هداد وشتسش هعیاض لحم ایآ

یلب

دیدحالص تروص رد کیتویب یتنآ زیوجت

 زا یریگشیپ نامرد زکرم هب رامیب عاجرا
 ناتسرهش یراه

 ریخ
 اب  تاحارج لحم یوشتسش تهج عاجرا

 نوباصو بآ

ینامرد یتشادهب زکرم کشزپ طسوت هدیزگ ناویح اب دروخرب دنیآرف



 تلام بت یرامیب زا تبقارم دنیآرف

 تیریدم زکرم هب تاعالطا لاسرا
اهیرامیب

 لحم هاگشناد هب شرازگ
 رامیب تنوکس

 تلام بت هب کوکشم رامیب هعجارم
 کشزپ هب

 : هب کوکشم درف عاجرا
هاگشیامزآ )1(

 زکرم یاهیرامیب لنسرپ )2(  

 لکتورپ  قبط نامرد عورش   1-
یروشک ینامرد

 زکرم یاهیرامیب لنسرپ هب عاجرا 2-

 هکبش داتس هب شرازگ

 یکشزپماد اب هبتاکم و نوناک یسررب
 طیحم تشادهب و

 یرامآ یاهمرف بلاق رد شرازگ
 تمالس تنواعم هب هناهام

 هنایار هب تاعالطا دورو

 تبثم شیامزآ هجیتن ایآ
؟تسا

یلب

 تهج صصختم کشزپ هب عاجرا
ریخ اهیرامیب ریاس رظن زا یسرب

 تحت هقطنم نکاس رامیب ایآ
؟دشاب یم ششوپ

یلب

 یلحم یگدولآ نوناک ایآ
؟تسا

یلب

 تمالس تنواعم  هب شرازگ
 اهیرامیب هورگ 

ریخ

ریخ



 یسانش هرشح کچ همانرب دنیآرف

 هس ایرالام همانرب لوئسم ناسانشراکاب هسلج  یرازگرب
هکبش

 یسانش هرشح کچ همانرب تیعضو یسررب

 هس زا یسانش هرشح کچ لنسرپ دیدزاب همانرب تفایرد
هکبش

 هس زا یسانش هرشح کچ یاههاگتسیا  تسیل  تفایرد
هکبش

 هکبش هس همانرب  هب هجوتاب دلیفزا دیدزاب همانرب هیهت

؟دوش یم نیمات هیلقن هلیسو ایآ

هورگ ریدم هب یسانش هرشح کچ دیدزاب همانرب هئارا

 تهج باتفآ عولطزا لبق دلیفزا دیدزاب یدنبنامز همانرب هئارا
 یمومع روما هب هیلقن هلیسو نیماتو یگنهامه

یسانش هرشح  کچ ماجناو  دلیفزا دیدزاب

اهیرامیب هورگ ریدم هب شرازگ هئارا

ریخ

یلب



هدیزگ ناویح نیحورجم دنیآرف

 یراه نامرد و یریگشیپ زکرم هب هعجارم
 ناتسرهش

 ای  یتلود ینامرد یتشادهب زکارم زا رامیب ایآ
؟تسا هدش عاجرا یصوخ

 ماجنا یلبق زکرم رد یرامیب یارب مزال تامادقا ایآ
؟تسا هدش

 نویسانسکاو تراک رودصو ناتسرهش یراه رتفد رد تبث

 یراه دض نویسانیسکاو ماجنا

 زاین تروص رد یراه دض مرس قیرزت

 هعجارم نامز نییعتو نویسانیسکاو تراک لیوحتو شزومآ
یدعب

 ناتسرهش داتس هب )ربامن ای ینفلت( یروف شرازگ

 تحت هقطنم رد هدیزگ ناویح حورجم ایآ
؟دشاب یم ناتسرش داتس ششوپ

 تنواعم هب هنایهام شرازگو رامآ رد جرد
)یتشادهب تنواعم( تمالس

 هب یروف ربامن ای ینفلت شرازگ
 لحم هقطنم تشادهب زکرم
 تنواعم هب نینچمه و تنوکس

یتشادهب

 نامرد زکرم مان تبث رتفد رد تبث
ناتسرهش یراه یریگشیپ

 دناروخ سپ
 هب یبتک
 هیلوا عبنم

 مخز ینوفع دض و وشتسش

 کشزپ طسوت کیتویب یتنآ زیوجت
 زاین تروصرد

 ثالث ای ماوت نسکاو قیرزت

ریخ

ریخ

یلب

یلب

ریخ

یلب



ناتسرهش حطس رد کلاس یرامیب زا تبقارم دنیآرف

 تبثم شیامزآ هجیتن ایآ
؟تسا

 ریخ

 هب هعجارم تهج رامیب هب  شزومآ
صصختم کشزپ

 تیریدم زکرم هب تاعالطا لاسرا
اهیرامیب

 شرازگ ایو کوکشم دروم  هعجارم
 کلاس هب کلاس یرامیب دروم

 ناتسرهش

 ساسارب یناشنو تاصخشم  تبث
 یطخ تسیل

 زکرم کشزپ طسوت وراد زیوجت
کلاس نامرد

 ینامرد یتشادهب زکرم هب شرازگ
 هناه رامآ رد جرد رامیب تنوکس لحم

 هکبش هب شرازگو 

 رامیب تبقارمو نامرد دنور یریگیپ
 اهیرامیب لنسرپ طسوت

 یرامیب یدارفنا یسررب مرف لیمکت
 

 مرف بلاقرد هناهام رامآ لاسرا
 هکبش هب یطخ تسیلو یسررب

 هب یطخ تسیلو یسررب مرف لاسرا
 تمالس تنواعم

 رب لاد یشیامزآ رامیب ایآ
؟دراد یرامیب دییات

یلب

ریخ

 زکرم کشزپ طسوت تیزیو

زکرم رد شیامزآ ماجنا تساوخرد

یلب

 هنایار هب تاعالطا دورو



 تشادهب یاه هناخ و ینامرد یتشادهب زکارم رد ایرالام یبایرامیب دنیآرف

 هعجارم  ای  تشادهب هناخ هب کوکشم درف هعجارم
 لزانم برد هب زروهب ویتکا

 مان تبث رتفد رد کوکشم درف  تاصخشم تبث
 اهیرامیب لنسرپ - زروهب طسوت نارامیب

 رد درف تاصخشم تبث و یطیحم نوخ مال هیهت
ایرالام یبایرامیب شش هرامش مرف

 دوش ماجنا لگنا عون ساسا رب لکتورپ قبط نامرد

 یرامیب نامرد مرف و یسررب مرف لیمکت

 نایفارطا و رامیب بیقعت مال هیهت

 تبثم نایفارطا و بیقعت یاهمال هجیتن ایآ
؟تسا

ریخ

متسیس زا هدید شزومآ درف جورخ

 هب هدش هیهت یطیحم نوخ مال هنومن لاسرا
 هاگشیامزآ

 نابیتشپ ینامرد یتشادهب زکرم هب ینفلت شرازگ

یلب



6

ولگ هنومن هیهت

3

اهیرامیب سانشراک هب کشزپ طسوت  رامیب یفرعم

4

کوکشم دراوم یطخ تسیل رد رامیب تاصخشم تبث

5

هاگشیامزآ سانشراک هب  هنومن هیهت تهج رامیب یفرعم

7

هنومن لاسرا و هکبش داتس هب  ینفلت شرازگ

8

 ذخا و  تشادهب هدکشناد هب امرس هریجنز ظفح اب هنومن لیوحت
دیسر

9

 تنواعم طسوت اهیرامیب تیریدم زکرم زا شیامزآ  باوج تفایرد
  تمالس

10

طیحم هب باوج لاسرا

رو هدید هاگیاپ هب ازناولفنآ هب کوکشم رامیب هعجارم دنیآرف

2

.  تسا یرامیب یادتبا رد هک نارامیب زا یکی یفداصت باختنا

1

رو هدید هاگیاپ هب ازناولفنآ هب کوکشم رامیب هعجارم



ازناولفنآ هب التبم رامیب یرتسب و شریذپ دنیآرف

2

تیادهداتس  طسوت هدنهد شریذپ ناتسرامیب نیییعت

ریخ

3

هکبش سنالوبمآ طسوت لاقتنا

4

بسانم لحم هب دورو یارب نابهگن طسوت ییامنهار

5

کشزپ هنیاعم  
 کیشک رزیاورپوس یگنهامه اب

6

 دوجو روکذم رامیب یارب یرتسب هب زاین ایآ
؟دراد

 سنالوبمآ طسوت رامیب تشگرب
 رزیاورپوس یگنهامه اب هکبش

کیشک

 یریگیپ یانبم رب رامیب یریگیپ
ییاپرس رامیب تراچولف رد

ریخ

یلب

یلب

7

تبقارم نامردو هلوزیا شخب رد یرتسب

8

 بوخ رامیب لاح ایآ
؟تسا هدش

9

صیخرت زا سپ تبقارم

10

توف

11

لاقتنا

 12

نفدو نفک

1

 رب تیاده داتس اب هکبش یاهیرامیب کیشک ینفلت سامت
یطخ تسیل ساسا



ناگدنرپ یازنآولفنآ هب کوکشم رامیب اب دروخرب دنیآرف

؟دراد بت ایآ1   

یلب

یلب

مئالع رامیب ایآ2    
؟ دراد  ازناولفنآ 

5

هاگشناد تیاده داتس  

هلوزیا قاتا رد یرتسب7   

 همانرب زا جورخ 8  
 تبقارم

   

؟دراد سامت هقباس ایآ3   

یفنم

 6

 لاکنآ ینوفع صصختم اب هرواشم
 (BD)ولف یمات عورش و ناتسرامیب

 همانرب زا جورخو ولف یمات عطق  11
تبقارم

 نامرد  هرود لیمکت 13

 یسانش سوریو باوج    10

 و نایفارطا یارب  یتبقارم تامادقا همادا 12
 لمعلاروتسد قبط سامت رد دارفا

ریخ

ریخ

نفد و نفک 16

رامیب 
 ACUTE 

FEBRILE

RESPIRATORY  

ILLNESS 

 سناژروا هب رامیب هعجارم
ناتسرامیب

دسج لاقتنا 15

 زکرم ای هکبش هب شرازگ
 ناتسرهش تشادهب

4

یتبقارم تامادقا

گرم 14

ناتسرامیب کیشک روزیاورپوس اب یگنهامه

 یازناولفنآ هب کوکشم رامیب عاجرا
  ای اهناتسرامیبزا ناگدنرپ

 هعبات یاهناتسرهش

 زهجم سنالوبمآ طسوت

هب یتظافح لیاسو هب

 هدش نییعت ناتسرامیب 

تیاده داتس طسوت

9

 هقطنم کیژولویمدیپا یسررب
 یتایلمع میت طسوت

نایفارطا تبقارم و ناتسرهش

 یدوبهب

 هنابش هاگنامرد کینیلک هب رامیب هعجارم
بطم ،ینامرد یتشادهب زکرم ،یزور

یلب

تبثم

ریخ



ازنآولفنآ هب التبم رامیب اب دروخرب دنیآرف

1

؟دراد بت ایآ

2

  ازناولفنآ مئالع رامیب ایآ

؟ دراد

13

 هب شرازگ
هکبش

4

 هب عاجرا هب زاین ایآ
؟دراد ناتسرامیب

5

هکبش هب شرازگ

6

هکبش یتقارم تامادقا

7

یرتسبو شریذپ

8

نامردو صیخشت تامادقا

 9

 تبقارم همانرب زا جورخ

10

 کیژولویمدیپا هقباس ایآ
؟دراد

12و11

 زا کی ره زورب ضحم  هب هعجارم تهج شزومآ
ازناوفنآ مئالع

3

 کیژولویمدیپا هقباس ایآ
؟دراد

 یناسنا ی ازناولفنآ تبقارم ماظن دراو
دوش یم

14

 یتبقارم تامادقا
هکبش

15

 هدش بوخ رامیب لاح ایآ
؟تسا

16

همانرب زا جورخ

ناتسرامیب هب عاجرا
17

 یملع تنیوپ لاکوف هب عاجرا
ناتسرهش

رامیب هعجارم

ریخ

یلب

ریخ

یلبریخ

ریخ

یلب

یلب

یلبریخ

ریخ

یلب



شرازگ

1

 دروم )یروف( ینفلت شرازگ تفایرد
 هکبش زا ناگدنرپ یازناولفنآ هب کوکشم

  یکشزپماد

2

 هقطنم هب ناتسرهش  یتایلمع میت مازعا
هدولآ

3

 و  سامت ضرعم رد دارفا یئاسانش
ازناولفنآ نویسانیسکاو هقباس یسررب

4

 یسررب و  هدنهدرادشه  مئالع شزومآ
 10 تدمب  زور رد راب ود( بت دوجو

)زور

5

 بت ای رطخرپ  دراوم هب ولف یمات زیوجت
ولگ یریگ هنومن زا دعب راد

6

  ای راد بت دراوم ینفلت  یریگیپ

دارفا نیا  رد ازناولفنآ

8

 دراوم عاجرا و  تنواعم هب شرازگ
 عجرم ناتسرامیب هب کوکشم

7

 رب تراظن و کیژولویمدیپا یسررب
 هقطنم یتظافح تامادقا



 نیا ششوپ تحت هدودحم رد نکاس دروم ایآ
؟دشابیم هاگشناد

یلب

ریخ

؟تسا هدوب یرتسب رامیب ایا

یلب

 زکرم هب ینفلت یروف شرازگ
 اهیرامیب تیریدم

 زکرم هب یرامیب رامآ هناهام لاسرا
اهیرامیب تیریدم

ریخ

)2( یزاسنمیا هتساوخان ضراوع تبقارم ماظن دنیآرف

یزاسنمیا هتساوخان ضراوع دروم  شرازگ

یطخ تسیل قبط هطوبرم هاگشناد هب شرازگ

 ینامرد یتشادهب زکرم هب شرازگ

 دروم رد یناتسرهش هتیمک هجیتن یریگیپ
 نسکاو هضراع



ینامرد یتشادهب زکرم طسوت دروم فشک

؟تسا هدومن هعجارم ییاپرس رامیب ایآ

ییاپرس

یرتسب

 تبثو )1،2(یدارفنا یسررب مرف لیمکت
لایرس هرامش

هجیتن لوصحاترامیب تبقارم

یرامیب تبقاع نییعت

 داتس هب هدش لیمکت یسررب مرف لاسرا
هکبش

 هکبش داتس هب ینفلت یروف شرازگ
یطخ تسیل قبط

هرامش مرف لیمکت
1،2،3(

هکبس داتس هب یسررب مرف لاسرا

تنواعم هب ییاهن مرف لاسرا

 یزاس نمیا هتساوخان  هضراع دروم شرازگ
یطخ تسیل قبط

)1( یزاس نمیا هتساوخان ضراوع تبقارم ماظن دنیآرف



کخرس یرامیب زا تبقارم یراج یاهتیلاعف درادناتسا رادومن 

کخرس هب نونظم رامیب هعجارم

 رامیب زا هنومن هیهت
کخرس نسکاو .1

هدید شزومآ لنسرپ .2
شیامزا هجیتن یریگیپموزل تروص رد نایفارطا نویسانیسکاو

رامیب تیعضو ندش صخشم
 دیدج دراوم زورب زا یریگشیپ

یرامیب

هضراع راچد  درف هعجرم

رامیب و نسکاو یسررب
هدید شزومآ لنسرپ .1

هضراع تبث هب طوبرم یاه مرف .2
هدش قیرزت نسکاو عون یریگیپنسکاو ضراوع یاهمرف رد تبث

هضراع یدنب هقبط هتیمک لیکشت
 دراوم زورب زا یریگشیپ

هباشم



(Mapping up) لافطا جلف یلیمکت نویسانیسکاو تایلمع یارجا دنیآرف

 تایلمع یرازگرب خیرات یبتک و یهافش مالعا
یلیمکت

 دوجو تنواعم یوپد رد یفاک هزادنا هب نسکاو ایآ
؟دراد

یلب

ریخ

 هیلک اب یگنهامه تاسلج یرازگرب و مالعا
تنواعم یداتس یاهدحاو

 ،یرادناتسا ،یماظتنا یورین لیبق زا یشخب زکارم اب هبتاکم
 ،اه یرادنامرف ،شورورپ و شزومآ و شزومآ ،یتسیزهب

ناگدنهانپ یلاع یایراسیمک ،امیس و ادص ،اه یرادرهش

 یمومع طباور اب یشخب نورد یگنهامه
هناخ ترازو رظان و هاگشناد

 هس زا یتساوخرد نسکاو نازیم مالعا
هکبش

 زا نسکاو عیزوت لوئسم اب یگنهامه
اه یرامیب لک هرادا

اه هکبش یارب زاین دروم نسکاو عیزوت

 ناسانشراک اب یگنهامه هسلج یرازگرب
ششوپ تحت قطانم

اه هکبش هب لاسرا و هسلجتروص نیودت

تنواعم هیلقن دحاو اب یگنهامه

؟تسا هدش نیمأت نیرظان تهج هیلقن هلیسو ایآ

a

 یارب زاین تساوخرد
اه یرامیب هورگ ریدم

ریخ
 ریدم طسوت تساوخرد دییأت

تمالس دوبهب
 یزادرپراک هب عاجرا
 هنیزه تخادرپ تهج



کخرس یرامیب زا تبقارم یراج یاهتیلاعف درادناتسا رادومن  )همادا( (Mapping up) لافطا جلف یلیمکت نویسانیسکاو تایلمع یارجا دنیآرف

؟دشاب یم سرتسد رد تراظن تسیل کچ ایآ

یلب

ریخ

نیرظان یارب تسیل کچ لیمکت

 شرازگ و نیرظان تاشرازگ یدنب عمج
ششوپ تحت قطانم

 یارب تسیل کچ نیودت و هیهت
نیرظان

 یارب غالبا رودص و تنواعم نیرظان باختنا
ناشیا

هیلقن یارب یناکم و ینامز همانرب نیودت

a

یلب

 هب تایلمع ماجنا ییاهن شرازگ لاسرا
اه یرامیب لک هرادا



تیژننم یرامیب تبقارم ماظن دنیآرف

تیژننم هب نونظم دروم یبایرامیب

 ،اه ناتسرامیب هب بترم هعجارم
 و ششوپ تحت یاه بطم

 یاه ناتسرامیب یاه هاگشیامزآ
ششوپ تحت

 هب نونظم دروم شرازگ تفایرد
تیژننم

 رد هدش شرازگ دروم ایآ
 رارق ششوپ تحت هدودحم

؟دراد

 هب ینفلت شرازگ
 و هکبش داتس
رامیب یریگیپ

یلب

 هدش شرازگ رامیب ایآ
 تیژننم هب نونظم
؟دشاب یم کوکوگننم

 داتس زا شرازگ
 زکرم هب هکبش
ینامرد یتشادهب

 یوراد زیوجت و نایفارطا یریگیپ
لمعلاروتسد قبط نیپمافیر

 و رامیب یریگیپ
نایفارطا

 یرامیب تبقاع شرازگ و رامیب یریگیپ
هکبش داتس هب

 هب ینفلت شرازگ
هکبش داتس

 یسررب مرف یریگیپ
 زا یناتسرامیب

 شرازگ ناتسرامیب
هدنهد

هکبش داتس هب لاسرا



کخرس یرامیب تبقارم ماظن دنیآرف

کخرس هب نونظم دروم شرازگ

یتشادهب زکرم طسوت دروم فشک

 هکبش داتس هب ینفلت یروف شرازگ
یطخ تسیل قبط

رامیب یروضح یریگیپ

 هب رامیب مازعا و یسررب مرف لیمکت
بختنم هاگشیامزآ

 و هنومن هیهت تهج بختنم هاگشیامزآ اب یگنهامه
عجرم هاگشیامزآ هب اه هنومن لاسرا

 تیعضو رظن زا نایفارطا یریگیپ
یتبقارم تامادقا و نویسانیسکاو

 تنواعم زا رامیب شیامزآ یریگیپ

لمعلاروتسد قبط تامادقا ماجنا؟تسا یعطق دروم ایآ یلب

ییاهن یسررب مرف رد تبث

ریخ

 هب تیاهن رد و هکبش هب لاسرا
تنواعم



 هعجارم راب نیلوا ایآ
تسا

 هب زاین رامیب ایآ
دراد نامرد

 طیارش دجاو

؟تسا شیامزآ

هلب

هلب

هلب

ریخ

ریخ

هلب

ریخ

ریخ

هلب

 تبثم HIV رامیب ایآ
؟تسا

هلب

 شیامزآ البق ایآ
تسا هداد ماجنا

 و شزومآ
هرواشم

 یرامیب ایآ
؟دراد یشزیمآ

ریخ

ریخ

 دایتعا  هقباس ایآ
؟دراد یقیرزت

هلب

هلب

 یسنج راتفر ایآ
 هتشاد نئمطمان

؟تسا

ریخ

هلب

شزومآ

ریخ

)هرواشم زکارم( زدیا  یرامیب زا تبقارم تراچولف

رامیب  هعجارم

 هعجارم تلع  یسررب

شیامزآ ماجنا

 و رامیب اب هرواشم
یو هداوناخ

نامرد تهج عاجرا

یریگیپ

 شهاک یتیامح تامادقا
 ،یریگشیپ تامدخ ،بیسآ

 نامرد و صیخشت



 از بيمار اني كه نياز به تاييد آزمايشگاه رفرانس دارندجدول اطالعات مورد نياز جهت ارسال نمونه هاي گرفته شده 

 نوع نمونه مورد نياز جهت آزمايش بيماري
مسئول و  فوكال پوينت علمي 

 برنامه
 نشاني تلفن

 دانشگاه تهراندانشكده بهداشت     163 –  11162336 -31 دكتر رهبر كاري بلر التور

 انستيتو پاستور ايران  163 – 11812266 دكتر نداف سي سي خون سيتراته 6الم خون محيطي يا  تب راجعه

 بيالريوز
% و در مناطق 6سي سي فرمال  61سي سي ادرار انتهايي +  31

 ساعته 62اندميك ادرار 
 دانشكده بهداشت  دانشگاه تهران 18366121661 دكتر مولوي

 انستيتو پاستور ايران 163 - 11216616 دكتر شاهچراغي غذا -مدفوع  –خون  بوتوليسم

 دانشكده بهداشت  دانشگاه تهران 18366181118 دكتر ركني توباژ اثني عشر –نمونه مدفوع  فاسيوالزيس

 تهراندانشكده بهداشت  دانشگاه  163 - 22886813 دكتر سلطان دالل كاري بلر –نمونه غذايي  موارد طغيان

 دانشكده بهداشت دانشگا ه تهران 163-22816121 دكتر مختاري آزاد گلو -ادرار -خون سرخك

 دانشكده بهداشت دانشگا ه تهران 163-22816121 دكتر مختاري آزاد گلو–درار ا –خون  سرخجه

 دانشكده بهداشت دانشگا ه تهران 163-22816121 دكتر شاه محمودي مدفوع فلج اطفال

 انستيتو پاستور ايران 163 - 11216616 دكتر شاهچراغي گلو سرفهسياه 

 انستيتو پاستور ايران 163 - 11216616 دكتر شاهچراغي گلو ديفتري

 دانشكده بهداشت دانشگا ه تهران 163-22816121 دكتر مختاري آزاد گلو آنفلوانزا

 بيمارستان مسيح دانشوري 163-61318681 دكتر  جهت بررسي مقاومت دارويي نمونه خلط سل

 مركز تحقيقات سل و جذام 163-11126111 دكتر شيزرپور بيوپس نمونه  جذام

هيپو  -فنيل كتو نوري

 -تيروئيد نوزادي
G6PD 

 بر روي كاغذ فيلترجهت تست گاتري .قطره خون از پاشنه پا 

 نمونه خون وريدي جهت انجام آزمايش تائيد 
HPLC 

  163-11811616-11861823 مركز طبي  دكتر ستوده .
آزمايشگاه مرجع سالمت در خيابان بهشت جهت تست 

 HPLCگاتري و آزمايشگاه مسعود جهت 

 



 رياس اي و تمالس تنواعم ، هيداحتا زا همان تفايرد
عجارم

يرادا تيرومام هگرب ليمكت

دحاو لوئسم ءاضما

زكرم/هكبش سيئر ءاضما

هيلقن دحاو هب مرف عاجرا

 زا يسانشراك ديدزاب تهج يزير همانرب
لحم

 و تاسيسات و يديلوت ياهدحاو زا ديدزاب
يتشادهب تاليهست

يتشادهب تيحالص ديئات سيون شيپ هيهت

؟تسا ششوپ تحت قطانم هب طوبرم همان ايآ

 لحم هب هعجارم

 عفر تهج تلهم نييعت و صقاون شرازگ هيهت
 صقن

دحاو لوئسم ددجم فاراپ و همان پيات

هناخريبد هب لاسرا
 دحاو اي تمالس تنواعم هب هيباوج لاسرا

طبريذ

هناخريبد رد مالعتسا اي همان تبث

 تشادهب دحاو هب تيريدم طسوت همان عاجرا
يا هفرح و طيحم

يسيون نيشام هب لاسرا و  دحاو لوئسم فاراپ

زكرم سيئر ءاضما

هطوبرم عجارم هب همان تشگرب

؟ديدرگ رسيم ديدزاب ايآ

 و ينميا صقاون ايآ
؟دراد دوجو يتشادهب

 تروصب امرفراك  هب صقاون مالعا
 يروضح

امرفراك طسوت صقن عفر مالعا

هلب

ريخ

يلب

ريخ

یا هفرح تشادهب یاه مالعتسا هب یگدیسر دنیآرف



ششوپ تحت تاجناخراک و اه هاگراک زا دیدزاب دنیآرف

ديدزاب ماجنا تهج يدنب تيولا و يزير همانرب

يرادا تيرومام هگرب ليمكت

دحاو لوئسم ءاضما

زكرم/هكبش سيئر ءاضما

هيلقن دحاو هب مرف عاجرا

هناخراك يتشادهب لوئسم اي  امرفراك اب سامت و هناخراك اي هاگراك هب هعجارم

يتشادهب تاليهست و تاسيسات و يديلوت ياهدحاو زا ديدزاب

ديدزاب مرف ليمكت

؟دشاب يم دوجوم يتشادهب و ينميا صقاون ايآ

صقن عفر تهج تلهم مالعا و صقاون شرازگ هيهت

دحاو لوئسم فاراپ

دحاو لوئسم ددجم فاراپ و همان پيات

هناخريبد هب لاسرا

هناخراك / هاگراك هدنورپ رد شرازگ زا هخسن كي يناگياب

يلبق ديدزاب صقاون يسررب

 و يدحاو دنچ اي كت هاگراك ديدزاب مرف نتشاد هارمه هب
هاگراك  هدنورپ

هنازور شرازگ تبث رتفد ليمكت و زكرم/هكبش هب تشگزاب

زكرم سيئر ءاضما

ریخ

یلب



ینامرد یتشادهب زکارم راک بط دحاو طسوت نیلغاش تانیاعم ماجنا دنیآرف

راك بط دحاو ياراد ينامرد يتشادهب زكرم هب لغاش هعجارم

 بط دحاو رد رقتسم يا هفرح تشادهب سانشراك اي نادراك هب هعجارم
راك

تانياعم هنيزه تخادرپ تهج شريذپ هب لغاش عاجرا

 ياهتمسق ليمكت و نادراك اي سانشراك هب لغاش ددجم هعجارم
(دوجوم لمعلاروتسد ساسارب)نيلغاش تانياعم  مرف رد  هطوبرم

راك بط كشزپ هب هدنورپ هارمه هب لغاش عاجرا

تانياعم مرف ليمكت و يراميب قباوس و لاح حرش نتفرگ

 مرف ليمكت و دوجوم لمعلاروتسد هب هجوت اب لغاش ينيلاب هنياعم
تانياعم

 و يهاگشيامزآ تامدخ هب زاين ايآ
؟دشاب يم يكينيلكاراپ

 هجوت ابرگيد يكينيلكاراپ تامدخ و هاگشيامزآ هب عاجرا
هدش ماجنا تانياعم و لغش عون هب

 هب يكينيليكاراپ تامدخ و تاشيامزآ باوج هئارا
راك بط كشزپ

ييوراد تامادقا  اي و يصصخت زكارم هب عاجرا
 يصاخ لكشم لغاش ايآ

؟دراد

 هفرح تشادهب سانشراك اي نادراك و راك بط كشزپ هيرظن تبث
درف لاغتشا ندوب عنامالب رب ينبم يا

ينامرد يتشادهب زكرم زا لغاش جورخ و تمالس هديئات رودص

یلب

ریخ

یلب



راک طیحم رد یمونوگرا یتایلمع همانرب نیودت دنیآرف

 رد لغاش يا هفرح تشادهب نانادراك  و ناسانشراك شزومآ :مود هلحرم 
 ناسانشراك طسوت  يا هفرح تشادهب تاليكشت ياراد تاجناخراك

لوئسم

 يا هفرح و طيحم تشادهب نانادراك و ناسانشراك هب لوا هلحرم شزوما
 هفرح تشادهب  لوعسم ناسانشراك و تمالس تنواعم طسوت عبات زكارم

زكارم يا

  طسوت ششوپ تحت تاجناخراك نايامرفراك هب شزوما : موس هلحرم
هعبات زكارم يا هفرح تشادهب ناسانشراك

 و ناسانشراك طسوت ششوپ تحت نارگراك هب شزوما :مراهچ هلحرم
يا هفرح و طيحم تشادهب نانادراك

 تاجناخراك و اههاگراك رد يمونوگرا لوصا يزاس هدايپ تهج هيصوت
يا هفرح و طيحم تشادهب نانادراك و ناسانشراك طسوت

زيلانآ و هطوبرم رامآ و تاعالطا يروآ عمج

طبريذ عجارم هب جياتن هئارا

همانرب يبايزرا



یا هفرح تشادهب یاه مالعتسا هب یگدیسر دنیآرف

يا هفرح و طيحم تشادهب دحاو هب عاجرا

طبريذ عجارم رياس اي تمالس تنواعم ، اه هيداحتا زا همان تفايرد

 سانشراك ديدزاب و مازعا تهج يگنهامه

هيلقن هليسو هيهت تهج يگنهامه

هطوبرم مرف ليمكت و ديدزاب ماجنا

طبريذ دحاو اي تمالس تنواعم هب هيباوج لاسرا

هناخريبد رد تبث

 تحت قطانم هب طوبرم همان ايآ
؟تسا ششوپ

طبريذ عجارم هب همان تشگرب

؟دراد صقاون يفنص دحاو ايآ

صقن عفر تهج تلهم نداد و صقاون شرازگ هيهت

تيحالص مدع رودص
 طسوت صقاون عفر مالعا

امرفراك
ددجم ديدزاب

ريخ

هلب

ريخ

هلب

 تيحالص رودص
يتشادهب



ییایمیش ینمیا همانرب دنیآرف

 اب كرتشم هتيمك ليكشت
ناتسا يكشزپ مولع ياههاگشناد

ييايميش ينميا ليافورپ نيودت

 همانربب يلاع ياروش رد هلئسم حرط
ناتسا يزير

 ينميا ليافورپ يناتسا هتيمك ليكشت
 طبريذ ياهناگرا روضح اب ييايميش

ناتسا

 تنواعم رد ييارجا هتيمك ليكشت
طبريذ ياهناگرا روضح اب تمالس

رامآ و تاعالطا زيلانآ و يدنب عمج

 يلاع ياروش تهج شرازگ هيهت
 ناتسا يزير همانرب

يتفايرد تاعالطا يسررب

ييايميش داوم يرادرابناييايميش داوم لقن و لمح

 طيحم تمالس زكرم هب شرازگ لاسرا
راك و

 همانرب نيودت

 ياهنادراك و ناسانشراك هب شزومآ
 تحت زكارم يا هفرح و طيحم تشادهب

ششوپ

 عمج تهج طبريذ ياهناگرا اب هبتاكم
 يربراب ياه هناياپ تاعالطا يروآ

.... و يناشن شتآ،سناژروا،

 يتفايرد تاعالطا يدنب عمج

 و لمح ياههاگنب،اه هناياپ زا ديدزاب
 تحت هقطنم رد ييايميش داوم لقن

ششوپ

يتشادهب هدنورپ ليكشت

 راك طيحم طيارش قابطنا تهج هيصوت
دوجوم ياه همان نيئآ و طباوض اب

 و طيحم تمالس زكرم هب شرازگ لاسرا
راك

 هب رامآ و تاعالطا لاسرا و يدنب عمج
تمالس تنواعم

تاعالطا ليلحت و هيزجت

 همانرب نيودت

 ياهنادراك و ناسانشراك هب شزومآ
 تحت زكارم يا هفرح و طيحم تشادهب

ششوپ

ييايميش داوم ياهرابنا يياسانش

 و ييايميش داوم ياهرابنا زا ديدزاب
هطوبرم ياهمرف ليمكت

اهرابنا تهج يتشادهب هدنورپ ليكشت

 راك طيحم طيارش قابطنا تهج هيصوت
دوجوم ياه همان نيئآ و طباوض اب

 و طيحم تمالس زكرم هب شرازگ لاسرا
راك

 هب رامآ و تاعالطا لاسرا و يدنب عمج
تمالس تنواعم

تاعالطا ليلحت و هيزجت



رفن 20 ریز یاه هاگراک زا دیدزاب دنیآرف

 همانرب ساسارب رظن دروم ياههاگراك باختنا
اه ديدزاب يميظنت

رظن دروم ياههاگراك هب  هعجارم

يدحاو كت ديدزاب مرف ليمكت

 هخسن كي هئارا دشاب هيلوا ديدزاب هكي تروص رد
 نداد و صقن عفر تهج امرفراك هب ديدزاب مرف زا

تلهم

زكرم هب هعجارم

هنازور تبث رتفد رد تاعالطا ندومن دراو

هدنورپ رد مرف يناگياب

 نيزاوم ساسارب راك طيحم طيارش ايآ
؟تسا يتشادهب و ينميا

امرفراك هب ديدزاب مرف زا هخسن كي هئارا
يلب

ريخ

هدنورپ ليكشت ؟دراد هدنورپ هاگراك ايآ

نيلغاش هب مزال يتشادهب و ينميا نيزاوم شزومآ

ريخ

يلب

 كي هئارا دشاب يريگيپ ديدزاب هكيتروص رد
 صقن عفر تهج امرفراك هب ديدزاب مرف زا هخسن

زكرم هب هعجارم

هنازور تبث رتفد رد تاعالطا ندومن دراو

 تساوخرد مرف تشونور و ديدزاب مرف  يناگياب
هدنورپ رد هاگداد هب يفرعم

 هب لاسرا و هاگداد هب يفرعم تساوخرد مرف ليمكت
هطوبرم ينامرد يتشادهب زكرم



ششوپ تحت یاه هاگراک رد نیلغاش یراودا تانیاعم دنیآرف

يا هفرح تشادهب سانشراك طسوت تانياعم مرف ليمكت

 نيلغاش عاجرا و ششوپ تحت ياههاگراك زا ديدزاب
تانياعم ماجنا تهج

راك بط كشزپ هب هعجارم

 تامدخ تهج يفرعم هگرب تفايرد
... و يرتمويدا،هاگشيامزآ(كينيليكاراپ

 جياتن هئارا و كشزپ هب هعجارم

يا هفرح تشادهب سانشراك و كشزپ هيرظن مالعا

عاجرا

تامادقا جياتن نتفرگ

رظن دروم لغش تهج بسانمانرظن دروم لغش بسانم

يلب؟دراد يرگيد يكينيلكاراپ مادقا هب زاين ايآ

ريخ

يلغش هنياعم تراك رودص

 هعجارم و طورشم تروصب راك همادا
 ماجنا تهج صخشم نامز رد ددجم

تانياعم

لغش رييغت داهنشيپ



راک طیحم رد ادص اب هلباقم همانرب دنیآرف

راك طيحم رد ادص اب هلباقم يتايلمع همانرب نيودت

 و هعبات زكارم ياهنادراك و ناسانشراك هب شزومآ
تاجناخراك

زاجم دح زا شيب يادص ياراد ياههاگراك يياسانش

يرادا تيرومام هيهت

زكرم زا جورخ

هطوبرم ياهمرف ليمكت

 و جياتن يدنب عمج و جارختسا

هنازور تبث رتفد رد تاعالطا ندومن دراو

هدنورپ رد مرف يناگياب

يلب

هدنورپ ليكشتريخ ؟دراد هدنورپ هاگراك ايآ

هناخراك / هاگراك هب هعجارم

هناخراك / هاگراك يادص شجنس



 هدنهد هیارا یصوصخ تاجناخراک روآ نایز لماوع یبایزرا رب تراظن دنیآرف
تشادهب تنواعم زا زوجم یاراد راک تمالس تامدخ

رظن دروم لحم  هب مازعا تهج سانشراك اب يگنهامه

 تمدخ ماجنا خيرات مالعا هنيمز رد تكرش همان تفايرد

هطوبرم هناخراك هدنورپ يسررب

يرادا تيرومام هيهت

هيلقن دحاو اب يگنهامه

تراظن تهج لحم هب سانشراك روضح

 يبايزرا تايلمع ماجنا تحص رب تراظن
روآ نايز لماوع

 هئارا تكرش زا تيلاعف ماجنا شرازگ تفايرد
تامدخ هدنهد

؟تسا صقاون ياراد تايلمع ماجنا   شرازگ ايآ

 سانشراك طسوت هطوبرم شرازگ يسررب
 لوئسم

 هدنهد هئارا تكرش هب صقاون حرش لاسرا
تامدخ

هلب

تكرش هدنورپ رد هطوبرم شرازگ يناگياب

ريخ

 طسوت دوجوم صقاون عفر
تكرش



راک طیحم رد ادص اب هلباقم همانرب دنیآرف

 ياراد تاجناخراك و اههاگراك تسيل هيهت و اه هدنورپ يسرب
ادص روآ نايز لماع

يرادا تيرومام هگرب ليمكت

دحاو لوئسم ءاضما

زكرم/هكبش سيئر ءاضما

هيلقن دحاو هب مرف عاجرا

 يجنسادص مرف نتشاد هارمه هب

يجنسادص ماجنا و يدنب هاگتسيا

يتشادهب لوئسم و امرفراك هب مزال ياه هيصوت هئارا و شزومآ

هناخراك و هاگراك لحم هب هعجارم

 يجنسادص مرف ليمكت

قوفام لوئسم هب شرازگ هئارا

 تنواعم هب يرامآ يدنب عمج ياه مرف و شرازگ لاسرا
تمالس

 ياههاگراك رد ادص شجنس تهج يدنبنامز همانرب هيهت
روكذم

جنسادص هاگتسد يزاس هدامآ و نويساربيلاك

زكرم هب هعجارم

هناخراك و هاگراك لحم هب هعجارم

هناخراك اي هاگراك يتشادهب لوئسم و امرفراك هيجوت

راك طيحم يتامدقم يسررب

؟تسا زاجم دح زا رتالاب ادص ايآ

ريخهلب



نيئآ اب بسك ناكم ايآ
؟ دراد تقباطم همان 

 نيئآاب قباطم دراوم هيلك
R همان يلب

Tدرادن تقباطم همان نيئآ اب دراوم زا يخرب

ريخ

 هاگداد هب يتشادهب فلختم يفرعم 2 و 1 ياهمرف ليمكت
زور 60-15تلهم اب لوا هبترم يارب

همان نيئآ مرف ليمكت و بسك ناكم زا ديدزاب

تلهم ياضقنا زا سپ

نيئآ اب بسك ناكم ايآ
؟ دراد تقباطم همان 

همان نيئآ مرف رد مود ديدزاب تمسق ليمكت و بسك ناكم زا ددجم ديدزاب

 نيئآاب قباطم دراوم هيلك
R همان

يلب

Tدرادن تقباطم همان نيئآ اب دراوم زا يخرب

ريخ

 هاگداد هب يتشادهب فلختم يفرعم 2 و 1 ياهمرف ليمكت
زور 60-15تلهم اب مود هبترم يارب

 ليطعت يارب يتشادهب فلختم يفرعم 4 و 3 ياهمرف ليمكت
بسك لحم

 يليطعت دنيآرف همادا
 يليطعت تراچولف رد

بسك ناكم

تلهم ياضقنا زا سپ

همان نيئآ مرف رد موس ديدزاب تمسق ليمكت و بسك ناكم زا ددجم ديدزاب

نيئآ اب بسك ناكم ايآ
؟ دراد تقباطم همان 

تلهم ياضقنا زا سپ

ريخ بسك لحم ددجم ليطعت تساوخرد

 نيئآاب قباطم دراوم هيلك
R همان

يلب

بسك ناكم ندش يتشادهب

10 و 9 هرامش ياهمرف ليمكت

نامزمه تروصب

...و یندیماشآ ،یندروخ داوم نوناق 13 هدام هیحالصا همان نیئآ یارجا دنِیآرف



تسرپرس ديئات و سرزاب طسوت ريس طخ و تيرومام ساپ نتشون

ديدزاب تهج  لحم هب هعجارم

ييارجا  همان نييآ دافم قبط لحم زا  ديدزاب

 تراك رد صقاون حرش و  ديدزاب خيرات نتشون
يكشزپ هنياعم  تراك تشپ و لرتنك

 هنازور  شرازگ رتفد رد ديدزاب هجيتن تبث

يناگياب لياف زا  هدشديدزاب يفنص دحاو هدنورپ ندومن جراخ

 هدام هيحالصا يارجا تراچولف هب هعجارم
13

يناگياب و يدنب دك رتفد رد تبث

  يتشادهب لحم ايآ
؟ تسا

رظن دروم يفنص دحاو تهج هدنورپ ليكشت

زاين دروم ينوناق  مادقا

 يم هقباس ياراد زكرم رد يفنص دحاو ايآ
دشاب

هدنورپ ندومن يناگياب

يناگياب رتفد يور زا دحاو هدنورپ هرامش نييعت

يمومع تشادهب هژيو هرود همانيهاوگ ذخا صوصخ رد شزومآ ـ 1
يتشادهب هنياعم تراك ذخا صوصخ رد شزومآ ـ 2

يدرف تشادهب صوصخ رد شزومآ ـ 3
نامتخاس تشادهب صوصخ رد شزومآ ـ 4

راك رازبا و لياسو تشادهب صوصخ رد شزومآ ـ 5
صقاون عفر مالعا مدع تروص رد ينوناق تامادقا  صوصخ رد شزومآ ـ 6

 یتشادهب زکارم رد یمومع نکاما و ییاذغ داوم عیزوت و هیهت زکارم زا دیدزاب دنیآرف
یا هفرح و طیحم تشادهب نادراک و سانشراک طسوت یتشادهب یاه هاگیاپ و ینامرد

يلب

ريخ

يلب

ريخ



اتسور طیحم یزاسهب تایلمع همانرب دنیآرف

لاس يادتبا رد يياتسور  ياه هناخ زا زروهب ديدزاب

 و يتشادهب ريغ  تلاوت ياراد ياهراوناخ دادعت نييعت
سرادم و دجاسم

زاين دروم ينامتخاس حلاصم د روآ رب

 يتشادهب زكرم  هب زايندروم داوم و  حلاصم تسيل لاسرا
نابيتشپ ينامرد

حلاصم تدوع

 زا سپ زروهب  يوس زا يلاسرا تسيل  ايآ
.دوش يم دييات ديدزاب

؟تسا هتفرگ تروص يزاسهب ايآ

راوناخ تسرپرس هب يزاسهب تهج نيعم تلهم نداد

 ماجنا يزاسهب  ايآ
تسا هدش

يزاسهب دنور زا زروهب ددجم شياپ

 هلب

ريخ

 هب شرازگ لاسرا و راوناخ هدنورپ رد تبث
نابيتشپ ينامرد يتشادهب زكرم

ريخ

هلب

هلب

 هلب

ريخ

 يارب تيلاعف ناياپ
يراجلاس

 هب زاين دروم حلاصم ايآ
 هداد ليوحت تشادهب هناخ

تسا هدش
زروهب طسوت حلاصم تفايرد مدع تلع يريگيپ

ريخ

 ينامرد يتشادهب زكرم  هب زايندروم داوم و  حلاصم تسيل لاسرا
نابيتشپ



زكرم تسرپرس  طسوت ءاضماو تيرومام ساپ نتشون

هيلقن  لياسو هيهت

رتميزد  هاگتسد ندرك هدامآ و  نتشادرب

زاسنوي ياهوترپ زكرم هب هعجارم

هدنورپ رد تبث 

ررقم تلهم زا دعب هعجارم

 رودص و  هطوبرم  سانشراك اي يدصتم هب هعشا تشن لحم مالعا
تلهم نييعت اب راطخا

 تشن  هاگتسد ايآ
؟هن اي دراد هعشا

ريخ

هلب

لحم ندوب يتشادهب رتميزد تبث

 هعشا تشن  ايآ
؟تسا هدش فرطرب

ريخ

هاگداد هب هدنورپ لاسرا

هلب

یکشزپ رد زاسنوی یاهوترپ دربراک زکارم یتظافح طیارش لرتنک و تراظن دنیآرف



بآ ياه هنومن ياهخساپ تفايرد

يزكرم داتس هناخ ريبد رد تبث

دحاو هب عاجرا و زكرم  تساير روتسد

 هب هطوبرم لوئسم سانشراك طسوت عاجرا
يداتس سانشراك

بآ هنومن خساپ يسررب

افبّآ نامزاس يارب همان لاسرا و هيهت

يا هفرح و طيحم يتشادهب  دحاو هب عاجرا

 تنواعم هب تشونور و يياضق عجارم هب يفرعم
تمالس

يزكرم داتس تهج يپكو  هطوبرم خساپ لصا؟تسا ملاس هنومن جياتن ايآ

 تهج هطوبرم زكرم هب يپك كي لاسرا؟ تسا يعوفدم مرفيلك عون زا يگدولآ ايآ
ددجم يرادرب هنومن ماجنا

بآ  هاگشيامزآ هب  اه هنومن ليوحت

رظن دروم لحم زا ددجم يرادرب هنومن

 مرفيلك هب هدولآ هنومن مود راب يارب ايآ
؟ تسا  يعوفدم

 و زكرم هب خساپ لاسرا
يناگياب

ددجم يرادرب هنومن تهج يزير همانرب

تارتين و تيرتين شيامزآ تهج ددجم يرادرب هنومن

 مرفيلك هب هدولآ هنومن مود راب يارب ايآ
؟ تسا  يعوفدم

 و زكرم هب خساپ لاسرا
يناگياب

تارتين و تيرتين شيامزآ تهج ددجم يرادرب هنومن

يناگياب تسا درادناتسا دح زا رتالاب هنومن خساپ
ريخ

هلب

ريخ

هلب

ريخ

هلب

هلب

ريخ

ريخ

هلب

يرادرب هنومن تراچ ولف هب هعجارم

بآ تاشیامزآ جیاتن تفایرد دنیآرف



اهتيروف داتس زا تياكش تفايرد

تاياكش  رتفد رد شرازگ  تبث

هلصاو تياكش مالعا و هطوبرم زكرم اي ينفلت سامت

هعبات زكارم زا هيئاوكش باوج تفايرد

تاياكش رتفد رد هجيتن تبث

اهتيروف داتس هب  شرازگ لاسرا و هيهت

طیحم تمالس یاه تیروف داتس داجیا دنیآرف



ينامرد يتشادهب زكرم هب يدصتم هعجارم

 يتشادهب زكرم هب داتس زا مالعتسا تساوخ رد ايآ
تسا هدش مالعا هطوبرم ينامرد

 سانشراك يراكمه اب يدصتم يريگيپ
زكرم طيحم تشادهب نادراك اي

بسك لحم زا ديدزاب

 يم يتشادهب تيحالص ذخا  طيارش ياراد لحم ايآ
دشاب

 شيف و يمومع تشادهب هژيو هرود همانيهاوگ ريوصت ( مزال کرادم ذخا
 باسح هرامش هب ناريزو تايه بوصم ياه هفرعت نيرخآ قبط يزيراو

) يلم كناب دزن لك يراد هنازخ 1425

داتس هب يدصتم عاجرا و بسك لحم تيحالص ديئات

 هب مالعا و بسك ناكم تيحالص مدع ديئات
ينوناق مادقا ماجنا و داتس

 هژيو هرود همانيهاوگ ذخا صوصخ رد شزومآ ـ 1
يمومع تشادهب

يتشادهب هنياعم تراك ذخا صوصخ رد شزومآ ـ 2
يدرف تشادهب صوصخ رد شزومآ ـ 3
نامتخاس تشادهب صوصخ رد شزومآ ـ 4

راك رازبا و لياسو تشادهب صوصخ رد شزومآ ـ 5
 مدع تروص رد ينوناق تامادقا  صوصخ رد شزومآ ـ 6

صقاون عفر مالعا

هلب

ريخ

هلب

ريخ

 و ییاذغ داوم شورف و عیزوت ،هیهت زکارم بسک ناکم تیحالص رودص دنیارف
ینامرد یتشادهب زکارم رد یمومع نکاما



شزومآ دحاو اب يگنهامه

 يشزومآ ياهزاين صوصخ رد يجنس رظن

يشزوما بلاطم يزير همانرب

نيسردم اب يگنهامه

يشزومآ ياهسالك هنالاس ميوقت و سيون شيپ هيهن

تاجناخراك و زكارم هب ميوقت و يشزومآ همانرب لاسرا

يشزومآ مظنم يوگلا يحارط

هدش مالعا سيون شيپ قبط يشزومآ ياهسالك يرازگرب

 يسك هدش هتفرگ رظن رد ناگدننك تكرش ايا
؟هتشاد تبيغ

ناگدننك تكرش بايغ و روضح يسررب

هلبتلع يسررب تهج همان لاسرا

هطوبرم تاشرازگ  يناگياب

ريخ

یشزومآ یاه سالک یرازگرب دنیآرف



 يرادرب هنومن لياسو ندرك هدامآ
)گي سيآ، سكاب دلك، هيلقن هليسو،سنپ،تيربك، لكلا، هبنپ( 

نآ يراذگ هرامش و هاگشيامزآ هب لاسرا مرف هيهت و

 ياهلحم سردآ ركذ اب تيرومام ساپ هيهت
يادرب هنومن

رظن دروم ياهناكم هب سانشراك هعجارم

يجنس رلك ماجنا

هقيقد 2 يلا 1 تدم هب بآ ريش ندومن زاب

 هب ندومن ينوفع دض و بآ ريش نتسب
لكلا و هبنپ و هلعش هليسو

هيناث 30 تدم هب بآ ريش ندومن زاب

هلعش توراجم رد هشيش  برد  ندومن زاب

 نتسب و بآ زا هشيش مجح 2/3 ندومن رپ
هشيش برد

 هشيش ندادرارق و هشيش بسشچرب مرف ليمكت
گب سيآ  ترواجم رد سكاب دلك لخاد اه

 زا رتمك رد بآ  هاگشيامزآ هب هنومن ليوحت
تعاس 6

 هاگشيامزآ زا ليرتسا ياه هشيش  تفايرد
يدعب  يرادرب هنومن تهج

ينامرد يتشادهب زكرم هب هعجارم

ینامرد یتشادهب زکارم هدودحم رد بآ یرادرب هنومن دنیآرف



يتشادهب هنياعم تراك تفايرد يارب يدصتم هعجارم

 تراك تفايرد هقباس يدصتم ايآ
تسا هتشاد هنياعم

          تفايرد يارب ايآ
 هدومن مادقا عقوم هب تراك

؟ تسا

 تراك تفايرد ريخات هميرج ذخا
 باسح هب لاير 500000 غلبم هب

يلم كناب دزن لك يراد هنازخ

کرادم ليوحت

ريخ هلب

ريخ
هلب

 و همان يفرعم رودص رتفد رد تاصخشم تبث
كشزپ هب يفرعم مرف رودص

كشزپ تيزيو ضبق تفايرد يارب شريذپ هب هعجارم-1
هدش ديق تاشيامزآ ماجنا تهج هاگشيامزآ هب هعجارم -2

 1425 باسح هب يلم كتاب دزن يلاير 50000 شيف تخادرپ -3
لك يراد هنازخ

ينامرد يتشادهب زكرم كشزپ طسوت تاشيامزآ جياتن يسررب -4

 يتمالس ، زكرم كشزپ ايآ
تسا هدرك ديئات ار درف

 رد طيحم تشادهب سانشراك اي نادراك اب زكرم كشزپ يگنهامه
 نامرد هرود لوط رد يدصتم تيلاعف همادا هوحن صوصخ

 رد طيحم تشادهب سانشراك اي نادراك اب زكرم كشزپ يگنهامه
 نامرد هرود لوط رد يدصتم تيلاعف همادا هوحن صوصخ

ريخ

 و زكرم كشزپ طسوت هدش ديئات ياهمرف ليوحت
 تشادهب سانشراك اي نادراك هب يزيراو شيف

زكرم طيحم

رو هشيپ يكشزپ هنياعم تراك رودص

 تروص رد اي و هكبش ريدم طسوت اضما و رهم
ينامرد يتشادهب زكرم تسرپرس ، رايتخا ضيوفت

 دحاو يرامآ ياهمرف رد خيرات و هرامش  جرد و تبث
يكشزپ  هنياعم تراك رودص رتفد و

يكشزپ هنياعم تراك نتشاد تسد رد اب يدصتم جورخ

 و عیزوت ،هیهت زکارم رد لغاش نارو هشیپ یتشادهب هنیاعم تراک رودص دنیآرف
یمومع نکاما و ییاذغ داوم شورف

هلب



 ياه هاگتسيا نيب زا  يجنس رلك تهج رظن دروم ياههاگتسيا باختنا
 تيعمج و ينارحب طاقن ساسا رب هدش نييعت

يجنس رلك لولحم و تيك نتشادرب

يجنس رلك ماجنا تهج  رظن دروم هاگتسيا هب  هعجارم

هقيقد 3 تدم هب تشادرب ريش ندومن زاب

جنس رلك فرعم ندوزفا و تيك يوشتسش

هناشن طخ ات بآ زا تيك ندومن رپ

نآ نداد ناكت و تيك برد نتشاذگ

 تيك لمعلاروتسد هب هجوت اب بآ هدناميقاب رلك نازيم تئارق
هدافتسا دروم

تعاس نامه رد يزكرم  داتس هب ينفلت شرازگ

داتس هب يبتك شرازگ و يجنس رلك رتفد رد تبث

يا هفرح و طيحم يتشادهب  دحاو هب عاجرا

 هب  دنا هتشاد بولطمان  هدناميقاب رلك هك  يياهسردآ لاسرا
افبآ نامزاس

 بولطم هدناميقاب رلك هجيتن ايآ
؟تسا

هنازور يجنس رلك رتفد رد تبث
يلب

ريخ

ینامرد یتشادهب زکارم یجنسرولف دنیآرف



 لماش يرادرب هنومن لياسو ندرك هدامآ
)...و لكلا -هبنپ-گب سيآ -سكاب دلك -- ربنا -ليرتسا هشيش(

 هرامش و ءاضما و زكرم تسرپرس طسوت تيرومام ساپ ديئات و هيهت
هاگشيامز آ هب لاسرا مرف  يراذگ

يرادرب هنومن ماجنا تهج هيلقن هليسو هيهت

يرادرب هنومن ماجنا تهج  بسك ناكم هب هعجارم

 جياتن هارمه هب يرادرب هنومن هسلجتروص  زا هخسن كي و هاگشيامزآ ديسر ليوحت
يزكرم داتس هب يلبق تاشيامزآ

  نآ زا هخسن كي هك  هخسن 3 رد يياذغ داوم زا يرادرب هنومن هسلجتروص مرف ليمكت
دوش يم هداد ليوحت يدصتم هب

 و مزال نازيم  هب لمعلاروتسد قبط هلعش ترواجم رد ليرتسا طيارش رد يرادرب هنومن
دوش هداد رارف گب سيآ ترواجم رد سكاب دلك رد هنومن

 طيارش هب جايتحا هنومن ايآ
؟دراد ليرتسا

ريخ

هلب

 هنومن مزال نازيم هب لمعلاروتسد قبط رظن دروم  يياذغ هدام زا
دريگ يم تروص يرادرب

هخسن ود رد هاگشيامزآ هب هنومن لاسرا مرف ليمكت

يلبق تاشيامزآ جياتن نينچمه و هاگشيام زآ زا ليرتسا ياه هشيشو ديسر  تفايرد

هاگشيامزآ هي هنومن ليوحت

هاگشیامزآ هب لاسرا و هضرع حطس رد ییاذغ داوم زا یرادرب هنومن دنیآرف



 زكرم ياهتيروف داتس زا هورگ فياظو اب طبترم ياه هنيمز رد تياكش تفايرد
)يمدرم تياكش( ميقتسم تروص هب اي وراك و طيحم تمالس

تاياكش  رتفد رد شرازگ  تبث

هلصاو تياكش مالعا و هطوبرم زكرم اي ينفلت سامت

هعبات زكارم زا هيئاوكش باوج تفايرد

تاياكش رتفد رد هجيتن تبث

 هب اي و راك و طيحم تمالس زكرم ي اهتيروف داتس هب  شرازگ لاسرا و هيهت
هدنريگ سامت يكاش درف

نارهت یکشزپ مولع هاگشناد تشادهب تنواعم رد تایاکش هب یگدیسر دنیآرف



سرزاب طسوت  يجنسدي فرعم نتشادرب

يجنس دي ماجنا تهج )...و يبابك ناروتسر( لحم هب هعجارم

رظن دروم كمن زا  يروخياچ قشاق فصن دودح نتشادرب

رظن دروم كمن هب   يجنس دي لولحم لولحم زا هرطق كي ندروآ

هلصاح  گنر رييغت يسررب

هدنزاس هاگراك هب مالعا تهج  تمالس تنواعم هب شرازگ لاسراو هيهت

هطوبرم لوئسم سانشراك طسوت يسررب

يزكرم داتس هب  بوتكم شرازگ

هنازور شرازگ رتفد تبث؟تسا بولطم هجيتن ايآ

ريخ

هلب

ینامرد یتشادهب زکارم رد یکاروخ یاه کمن زا یجنسدی دنیآرف



 شزومآ لوسم فرط زا یشزومآ  یجنس زاین مالعا
هناخوراد لوسم هب زکرم

هناخوراد لوسم طسوت سرد حرط لیمکت

 شزومآ لوسم طسوت یشزومآ سالک جیاتن مالعا
هناخوراد لوسم هب

یشزومآ بلاطم هیهت

سرد حرط هیهت

سرد حرط هب هجوت اب شزومآ یارجا

شزومآ لوسم هب سرد حرط هئارا

لنسرپ و نیطبار ،نیعجارم هب ییوراد لوئسم طسوت شزومآ دنیآرف



هناخوراد هب رامیب هعجارم

 زاسوراد رتکد یاراد هناخورادایآ 
؟دشاب یم

 رامیب اب زاسوراد هرواشم

رامیب هب وراد تمیق مالعا

 شرازگ  یناگیاب

ریخ

وراد زیوجت

وراد یراذگ تمیق

 کشزپ هب رامیب تسا مزال ایآ
؟دوش عاجرا

قودنص هب رامیب هعجارم

اهوراد ندومن هدامآهناخوراد هب شیف لیوحت

 یوررب ییورادروتسد تبث
بسچرب

 هب ییوراد تاروتسد حیضوت
رامیب

رامیب هب وراد لیوحت

هلب

ریخ

هلب

؟دراد تیاکش شیرامیبزادرفایآ

 ییورادروتسدزارامیب ایآ
؟دراد عالطا

ریخ

هلب

هلب

کشزپ هب عاجرا

رامیب طسوتوراد تساوخرد ریخ

 لیوحت ناکما نیناوق قبط ایآ
 یارب رثکادح هخسن نودبوراد

؟دراددوجو تعاس 48 تدم

هلب

ریخ

ینامرد یتشادهب زکارم یاه هناخوراد رد رامیب هب هخسن نودب یوراد لیوحت دنیآرف



ینامرد هخسناب رامیب هعجارم

هخسن یراذگ تمیق

هناخوراد لوسم هب هخسن لیوحت

هخسن ندناوخ

رامیب هب وراد تمیق مالعا

شیف تفایرد تهج قودنص هب رامیب هعجارم

رامیبزا شیف تفایرد

رامیب هب ییوراد تاروتسد حیضوت

رامیب هب وراد لیوحت

هخسن ندومن هدامآ

بسچرب یور ییوراد تاروتسد تبث

؟تسا دوجوم هناخوراد رد هدش هخسن مالقا  همه ایآ
  نتفرگ هب لیامت رامیب ایآ

؟دراد دوجوم مالقا
 هب هخسن ندنادرگرب

رامیب

هناخوراد هب رامیب ددجم هعجارم

 هک یمالقا هخسن تفایرد تهج  کشزپ هب رامیب عاجرا
دشاب یمن دوجوم هناخوراد رد

ریخریخ

یلب

ینامرد یتشادهب زکارم یاه هناخوراد رد رامیب هب ینامرد خسن یاهوراد لیوحت دنیآرف

یلب



هنازور تروص هب هناخوراد خسن کیکفت

هخسن عون کیکفت هب خسن یلایر غلبمودادعت تبث

هنازور رامآ هگرب رد هنازور یفرصم مالقا تبث

 هنازور رامآ هگربزا یفرصم مالقا نازیم جارختسا
تسیل کچ قبط ییورادرتفدرد تبثو

ینامرد یتشادهب زکارم یاه هناخوراد رد یفرصم مالقا هیلک رامآ تبث دنیآرف



(اه تساوخرد،هلاوح)تادنتسم هیلک یناگیاب

ریخ

یلب

 همانربردررقم خیرات ات مالقا یدوجوما ایآ 
؟دشاب یم یفاک عیزوت

 یاهدحاو  تهج تساوخرد لاسرا خیرات تلهم نییعت
ییوراد لوسم طسوت یطیحم

تساوخرد مرف رد یدوجوم تبث

تساوخرد مرف رد تبث و یفرصم هبساحم

 مرف رد تبث تهج یطیحم یاهدحاو زازاین مالعتسا
تساوخرد

هطوبرم مرفرد تساوخرد نازیم تبث

زکرم تسرپرس هب اه تساوخرد لک لیوحت

؟دشاب یم تساوخرد هب زاین یفرصمو یدوجوم هب هجوتاب ایآ

 زکرم تسرپرس دیئات دروم اه تساوخرد ایآ
؟دشاب یم

حالصا تهج ییوراد لوسم هب تساوخرد عاجرا

تساوخرد حالصا

 تسیل کچ قبط  ممتم تساوخرد میظنت

ییوراد دحاو هب ممتم تساوخرد لاسرا

 زور 10رثکادحرابنازا مالقا نتفرگ لیوحت
هلاوح رودصزا سپ

 رثکادح ییوراددحاو هب اه تساوخرد لاسرا
 عیزوت همانرب رد هدش مالعا تلهم نیرخآات

زکرم تسرپرس طسوت

 قبط ییورادرابنازا مالقا نتفرگ لیوحت
عیزوت همانرب

ییورادرتفد رد اه مرف ای هلاوح مالقا تبث

ریخ

یلب

یلب

ریخملق نآ تساوخرد مدع

مالقا هیلک رامآ تبث

 هعبات یاهدحاو هیلک رد یفرصم مالقا و وراد نیمأت دنیآرف
)تشادهب یاه هناخ و اه هاگیاپ ،ینامرد یتشادهب زکرم یاه هناخوراد(



هناخوراد  هب یتشادهب  هخسن اب درف هعجارم

وراد بسچ رب  یور رب ییوراد روتسد تبث

هدننک هعجارم هب ییوراد تاروتسد حیضوت

مالقا لیوحت

 هناخوراد لوسم هب یتشادهب هخسن لیوحت

 هخسن ندومن هدامآ

ینامرد یتشادهب زکارم یاه هناخوراد رد نیعجارم هب یتشادهب مالقا لیوحت دنیآرف



یرامآ یاه مرفرد لبق هام نایاپ یدوجوم ساسارب هیلوا یدوجوم تبث

یرامآ یاه مرف رد هام نایاپ یدوجومو هناهامرامآ یفرصم عمج تبث

یفرصم مالقا هنازوررامآ تبث

اه هاگیاپ و هناخوراد دقاف زکارم رد یفرصم مالقا رامآ تبث دنیآرف



تشادهب هناخ هب رامیب هعجارم

 هب زاجم همانوراد ساساربزروهب ایآ
؟دشاب یمرامیب نامرد

شیرامیب زا درف تیاکش

یدعب هعجارم تهج رامیب هب دیکات

 شرازگ  یناگیاب

ریخ

همانوراد ساسارب بسانم یوراد باختنا

ییوراد تاروتسد حیضوت

کشزپ هب عاجرا

؟دراد یریگیپ هب زاینورادایآ

رامیب لزنم هب هعجارم

هلب

ریخ

وراد لیوحت

 هعجارم یدعب یریگیپ تهجرامیبایآ
 ؟تسا هدرک

ریخ

؟تسادوبهب هبوررامیب ایآهلب

نامرد نایاپاتوراد فرصم همادا

هلب

ریخ

هلب

 یزیوجت یوراد،یرامیب مئالع تبث
رامیب تبث رتفدرد ییورادروتسدو

 رامیب هنیاعم

تشادهب هناخ رد رامیب هب زروهب طسوت وراد لیوحت دنیآرف



نارامیب تبث رتفد زا زور لوط رد یفرصم یاهوراد جارختسا

ییوراد رتفد رد  هناهام یفرصم یاهوراد  تبث و جارختسا

ییوراد رتفد رد کیکفت هب یفرصم یاهوراد تبث

تشادهب یاه هناخ رد یفرصم مالقا رامآ تبث دنیآرف



یشدرگهد زور رد کشزپ یزیوجت خسن یروآ عمج

خسنزا یفرصم یاهورادرامآ جارختسا

 صوصخم نوتس رد هدش هخسن ییوراد مالقا تبث
کشزپ ییوراد رتفد

هخسن خیرات بیترت هب دازآ خسن یناگیاب

یدوجوم تبث و رتفد زا یفرصم مالقا رسک

نابیتشپ ینامرد یتشادهب زکرم هب همیب خسن لاسرا

زروهب طسوت تشادهب هناخ رد کشزپ یزیوجت خسن هنازور رامآ تبث دنیآرف



ییوراد یاه مرف ای رتفد رد یفرصم رامآ تبث

یبتک تروص هب داتس ییوراد دحاو هب مالعا

خیرات ءاضقنا زا یریگشیپ روظنم هب مالقا ییاجباج یریگیپ

مالقا  ییاجباج

یفرصم مالقا و اهوراد ءاضقنا خیرات جارختسا

یلب

 دحاو رد ههام 6 تلهم اب فرصم رب دازام مالقا ایآ
؟دشاب یم دوجوم

یدعب عیزوت رد مالقا ءاضقنا خیرات جارختسا ریخ

 یتشادهب زکرم رد یفرصم مالقا و اهوراد ءاضقنا خیرات یسررب دنیآرف
تشادهب یاه هناخ و اه هاگیاپ ،ینامرد



 رابنا یاهمرف( یفرصمو یدوجوم هب طوبرم تاعالطا دورو
هعبات یاه هکبش رابنا یاهیرامیب یاهوراد)یلصفو ینادرگ

اه هکبش زاین دروم مالقا نییعت

ینادرگ رابنا یاهمرف یسررب

هنالاس عیزوت مرفرد تاعالطا تبثو جارختسا

؟تسا دوجوم تنواعم ییوراد رابنا رد مالقا ایآ

عوبتم ترازو زا تفایرد تهج یتساوخرد مالقا تسیل هیهت

همان لاسراو بوتکم تساوخرد هیهت

هلاوح ندومن هدامآ تهج ترازو اب یگنهامه

هلاوح تفایردو هدنیامن مازعا

هدنیامن طسوت دابآ یچغای رابنا زا وراد تفایرد

تنواعم ییوراد رابنا هب اهوراد لاقتنا

دوش یم نیمات رابنا زا مالقا

ريخ

یلب

ششوپ تحت هعبات یاه هکبش یارب )...و ایرالام ،زدیا ،لس( اه یرامیب یاهوراد نیمأت دنیآرف



مالقا دیرخ هب طوبرم تاعالطا یسررب

عوبتم ترازو یلاسرا یاه هیمهس تسیل یسررب

 یعرف یاهفیدر تارابتعاو اهصیصختایآ
؟تسا هدیسر

زاین دروم مالقا دروآرب

دوش یم هیهت یتساوخرد مالقا تسیل

 زا یریگشیپ مالقا هدننک دیلوت یاهتکرش نییعت
یرادراب

روتکاف شیپ لاسرا تهج تکرش اب هبتاکم

روتکاف شیپ تفایرد

)تمالس تنواعمرد(دیرخ تساوخرد هگرب لیمکت

 هب کچ لیوحت تهج تنواعم یرادباسح زا یریگیپ
تکرش

تکرش هب کچ لیوحت

 ندومن مهارف تهج یزادرپ راک اب یگنهامه؟دوش یم لاسرا تکرش طسوت مالقا ایآ
هیلقن هلیسو

تکرش هب تنواعم هدنیامن مازعا

تنواعم ییوراد رابنا هب مالقا لیوحت

 صیصخت هب رتعیرس یبایتسد تهج یریگیپ
اه

یلب

ريخ

ريخ

هلب

 ششوپ تحت هعبات یاه هکبش یارب یرادراب زا یریگشیپ مالقا )نیمأت( دیرخ دنیآرف



هتشذگ لاس یاه تسیل کچ یسررب

 تارظن یروآ عمج یارب اه هکبش ییوراد نیلوئسم هب مالعا
طبترم یطیحم لنسرپ

 یرگنزاب یارب اه هکبش ییوراد نیلوئسم اب هسلج لیکشت
تسیل کچ

هسلج رد یطیحم لنسرپ تارظن یسررب

 تکرش رظن قافتا اب تسیل کچ تارییغت ندش ییاهن
هسلج ناگدننک

ییاهن تسیل کچ هیهت

اه هکبش هب هدش یرگنزاب تسیل کچ غالبا

ییوراد روما دحاو یتراظن اه تسیل کچ یرگنزاب دنیآرف



اه هکبش ییوراد یاهتساوخرد یسررب

اه هکبش هب اه هیمهس صیصخت

یرتویپماک هلاوح رودص

تنواعم ییوراد رابنا هب اه هلاوح لاسرا

 مازعا صوصخ رد اه هکبش ییوراد نیلوئسم اب یگنهامه
تنواعم رابنا هب هدنیامن

اه هکبش هدنیامن هب رابنا لوئسم طسوت مالقا لیوحت

دوشیم عیزوت اه هکبش زاین دروم مالقا

 روما هب رابکی هام هس ره اه وراد عیزوت تاعالطا لاسرا
عوبتم ترازو ییوراد

نارهت یکشزپ مولع هاگشناد ششوپ تحت یاه هکبش یارب اهوراد عیزوت دنیآرف



یفرب هلولگ شزومآ هویش دنیآرف

دينك نايب ار هسلج  ليكشت زا فده و عوضوم

 دينك حرطم ار ثحب يلصا  شسرپ

ديهدب ناگدننك تكرش هب يدارفنا ركفت يارب تصرف  يهاتوك تدم

. دننك هلدابم مه اب ار ناشتارظن رفن ود ره ات دينك ميسقت هرفن ود ياههورگ هب ار ناگدننك تكرش

 يدنب عمج ار دوخ تارظن ديهاوخب هرفن راهچ ياههورگ زا و دينك ماغدا مه اب ار رواجم هرفن ود ياههورگ
 دننك

 دنوش ميسقت هورگ ود هب ناگدننك تكرش ات ديهد همادا ار ماغدا

 دهد هئارا ار دوخ هورگ رظن ديهاوخب هورگ ره هدنيامن زا

  دينك تشادداي هتخت يور ار اههورگ تارظن

  دينك باختنا ار اه خساپ نيرتهب ناگدننك تكرش كمك هب

 دينك نايب ناگدننك تكرش يارب ٌاددجم ار يديلك تاكن و ديي امن يريگ هجيتن

 : يدیلك تاكن
 يراپس رطاخب و یهاگآ شیازفا ثعاب راتفر رییغت و شرگن و هزیگنا داجیا رب هوالع یهورگ ثحب عاونا ریاس دننام یفرب هلولگ هویش 1- 
 . دوش یم رتشیب

. دنرادن ثحب دروم عوضوم دروم رد يا هبرجت ناریگارف هك دوش یم هتفرگ راكب یعقاوم رد یفرب هلولگ هویش  2 -
  هدش حرطم عوضوم   و لكشم لح يارب یصخش هدیا دوخ ، ثحب هدننك هرادا هك دوش یم هتفرگ راكب یعقاوم رد یفرب هلولگ هویش  3 - 
. درادن
. دریگ یم رارق دییأت دروم رتگرزب ياههورگ رد ناشرظن و دننك یم نایب ار دوخ رظن ناگدننك تكرش همه 4 - 
 رفن 8 لقادح و دنشاب ناشیاه یلدنص نداد تكرح هب رداق ناگدننك تكرش هك تسا بولطم یتروص رد هویش نیا زا هدافتسا 5 - 
. دنشاب



شقن يافیا هویش دنیآرف

 دينك نايب ار هسلج ليكشت زا فده و  عوضوم

 ديهد حرش ار يزاب دارفا تايصوصخ و تيعقوم

 دينك باختنا هنابلطواد ناكما دح ات ار شقن ناگدننك افيا

. دننك هجوت دياب يتاكن هچ هب دننادب ات دينك هيجوت ار ناريگارف

 دننك يزاب ار شقن ديهاوخب ناگدننك افيا زا

دننك رظن راهظا شيامن رد هدش هئارا تاكن دروم رد ديهاوخب ناريگارف زا

 دينك ثحب هدش حرطم تاكن هرابرد

. دينك يدنب عمج ار ثحب جياتن

 : يدیلك  تاكن

 . تسا بولطم يااهشرگن لاقتبا و یطابترا ياهتراهم شزومآ يارب یبوخ نف شقن يافیا هویش  1 - 
. دراد شقن يافیا تیعقوم رد هدننك نییعت رایسب هاگیاج شقن نایاپ زا سپ ثحب  2 -  
  . دنشاب هتشاد تلاخد لاعف تروص هب ادتبا زا هكنآ طرش هب تسا ناریگارف يریگدای يارب يا هویش شقن يافیا  3 -   
   

 صاصتخا شقن ناگدننك افیا هب یگدامآ يارب ار یتصرف دیناوت یم هویش نیا يارجا يارب یفاك نامز نتشاد تروص رد  : مهم هتكن
.دیهد



هلأسم لح هویش دنیآرف

  دينك نايب ار هسلج ليكشت زا فدهو  عوضوم

 دييامن حرطم ناريگارف يارب ار هلئسم اي لكشم

 لح هار ، نانآ ياه هتخومآ و هبرجت زا هدافتسا اب و ناريگارف هب يفاك تصرف نداد اب
  دينك تشادداي هتخت يور ار ناريگارف ياه

 هار تمس هب ار اهنآ و ديراذگب رانك ليالد اي ليلد ركذ اب ار بسانم ريغ ياه لح هار ناريگارف كمك هب
 دينك تياده رت حيحص ياه لح

 دينك يدنب هتسد و باختنا ار هتخت يور  بسانم ياه لح هار ناريگارف كمك هب

 ديهد حيضوت ًارصتخم ار يديلك تاكن و دينك يريگ هجيتن

 : يدیلك تاكن

. تسا دیفم ، دنك یم داجیا شرگن نآ لابند هب و دوش یم تیقالخ هب رجنم هك قیمع تخانش يارب شور نیا 1 - 
 ،سكع هئارا ، هاتوك ملیف كی شیامن ، یقیقح ای یناتساد  تیعقوم میسرت هلمج زا یفلتخم قرط زا ناوت یم هلدسم حرط يارب 2  -  
. درك هدافتسا هریغ و و هدننازیگنارب لاؤس ....  ،و ، رتسوپ ، ریوصت
 . تسا مهم رایسب اهماهبا هب نداد خساپ رد یملع لوصا هب يدنبیاپ و هلأسم كی عونتم ياه لح هار لیلحت رد یبرم شقن 3 - 
 بسك جیردت هب ار یعقاو دراوم اب ندش وربور و ههجاوم يارب مزال تراهم و سفن هب دامتعا ، يریگب ارف ار هلأسم لح ریگارف رگا 4 - 
 . دنك یم



مامتان ناتساد هویش دنیآرف

  دينك نايب ار هسلج ليكشت زا فدهو  عوضوم

 دينك حرط ار هدش باختنا مامتان ناتساد

 دينك  حرط ار ناتساد اب طبترم ياه لاؤس
؟ دتفا يم يقافتا هچ دعب دينك يم ركف امش ، بخ : لاثم

 ديهد رارق ثحب دروم و تبث ار ناريگارف ي اه خساپ

 دينك باختنا ناريگارف كمك هب ار اه خساپ نيرتهب

 هئارا ار يديلك تاكن و يدنب عمج ار هدش باختنا ياه خساپ
 ديهد

َ : يدیلك تاكن 

 . دوش یم زین ناریگارف شناد شیازفا ثعاب یتراهم و یشرگن ياه هطیح رد قیوشت و هزیگنا داجیا رب هوالع ییوگ ناتساد  1 -
 . تسا تشادهب رد طابترا يرارقرب يارب یبوخ شور ییوگ ناتساد  2 - 
. دنریگب رظن رد ناتساد تیصخش ياجب یمسجت تروص هب ار دوخ دنناوت یم ناریگارف و دندنمقالع اه ناتساد هب تبسن همه  3 - 
 . دوش یم هدرپس رطاخ هب رتشیب ناتساد بلاق رد هدش هئارا بلاطم  4 - 
. دننك كرد ار مهم تاكن ات دهد یم هزاجا مدرم هب ناتساد نایب  5 - 
 سپس و دوش  هتخادرپ ناتساد نانامرهق هب ادتبا اه ثحب نیا رد تسا رتهب . تسا یشزومآ تیلاعف لمكم ، ناتساد زا سپ ثحب  6 - 
. دوش وگتفگ یلحم  لئاسم هرابرد
.دوش هداد هولج بوخ و تبثم یموب ریغ درف و دب ) یموب ( یلحم درف هك درك لمع يروط دیابن یشزومآ ياه ناتساد هیهت رد :  مهم هتكن



یهورگ ثحب هویش دنیآرف

  دينك نايب ار هسلج ليكشت زا فدهو  عوضوم

. دينك  ميسقت ) 8-4 ( رتكچوك ياههورگ هب ار ناريگارف

. دينك باختنا هورگ هدنيامن اي ربخم ناونع هب رفن كي

. دينك حرطم ار رظن دروم لاؤس نيلوا اي يلصا شسرپ

. دييامن تياده بولطم ياه خساپ تمس هب ار ناريگارف و تراظن ار اههورگ ثحب 

 تكرش همه يارب ار دوخ هورگ ثحب هجيتن تبون هب ديهاوخب اههورگ ياه هدنيامن زا
. دننك نايب ناگدننك

. دينك تبث هتخت يور ار اههورگ ياه هدنيامن ياه خساپ

 ديهدب رظن راهظا تصرف ناگدننك تكرش رياس هب

 دبنك باختناار اه خساپ اي خساپ نيرت بسانم ناريگارف كمك هب

 ديهد هئارا ار يديلك تاكن و يدنب عمج ار هدش باختنا ياه خساپ

: يدیلك تاكن
 
 دیامن ینارنخس  ، دریگ رارق هجوت  دروم دیاب هك يدیلك تاكن دروم ردرصتخم يریگ هجیتن نیح رد دناوت یم سردم هسلج نایاپ رد  1 - 
. دنشاب مه رواجم هورگ ياضعا ات دیچ مه رانك  و درك اجباج ار اه یلدنص ناوتب دیاب كچوك ياههورگ رد ثحب يا   2 - 
. ددرگ یم تیوقت اهنآ رد سفن هب دامتعا سح و دنراد رظن راهظا ناكما رتشیبور مك دارفا    3 - 



راكفا شراب هویش دنیآرف

. دييامن نايب ناريگارف يارب ار هدش يياسانش لكشم اي عوضوم

. دينك حرطم ار ثحب لصا شسرپ

. ديهدب تصرف  ناگدننك تكرش هب  يدارفناركفت يارب يهاتوك تدم

. ديروآ نابز هب ارنآ هديقع ره  ندينش زا دعب

. دينك تشادداي هتخت يور ار ( دشاب طلغ رگا يتح ) يرظن عون ره

. دشاب هتشادن يرگيد رظن يدرف چيه رگيد هك ديهد همادا يياج ات ار اه هديا تبث

. دينك يهاوخرظن هرابود يا هيشاح لاؤس دنچ حرط اب دنتسه يفاكان و دودحم اه خساپ رگا

. دينك فذح ار يراركت و موهفمان دراوم و دينك زاغآ ار تارظن يسررب ناگدننك تكرش كمك اب

. دينك يدنب هتسد ار هدش هتشون بلاطم ناريگارف كمك اب

 دييامن يريگ هجيتن ناريگارف كمك اب

 : يدیلك تاكن

 . دوش زاربا هنادازآ دارفا ياه رظن تسا مزال هك  دوش یم هتفرگ راك هب یعقاوم رد راكفا شراب 1 - 
. درادن هدش حرطم لكشم لح يارب یصخشم هدیا دوخ ثحب هدننك هرادا هك دوش یم هتفرگ راك هب  یعقاوم رد راكفا شراب 2 - 
 . دشاب هتشاد یفاك  طلست شور نیا اب هسلج هرادا هب دیاب ثحب هدننك هرادا 3 - 



سرد حرط هیهت دنیآرف

.دينك نييعت ار عوضوم

.دينك صخشم ار فده هورگ

 نآ  هب تبسن اي دننادب يشزومآ هسلج ناياپ رد ناريگارف ديراد راظتنا هك ار يجياتن
. دييامن صخشم ار  دنيامن  لمع اي ننك اديپ شرگن

 ار دوخ يشزومآ ياه هطيح اي هطيح ناريگارف زا راظتنا دروم جياتن هب هجوت اب
. دينك باختنا

 دوخ يشزومآ شور ، هدش هتفرگ رظن دم ياه هطيح اي هطيح هب هجوت اب
. دينك باختنا ار

 ار دوخ ...و لاؤس حرط -ناتساد -ينارنخس نتم : يشزومآ يوتحم ، يشزومآ شور و هطيح هب هجوت اب
. ديسيونب

. دييامن تسيل ار زاين دروم يشزومآ لياسو و داوم

. دييامن صخشم يشزومآ هطيح هب هجوت اب ار يشزومآ هسلج يبايشزرا تالاؤس

 : يدیلك تاكن
. دیریگب رظن رد يدربراك و كچوك ناكما دح ات ار یشزومآ عوضوم .1
. دییامن هعجارم هطوبرم تراچولف هب یشزومآ هویش باختنا يارب .2



یشزومآ یسیون همانرب و یجنسزاین دنیآرف

 ليمكت نيعجارم زا رفن 20 لقا دح يارب يشزومآ  يجنس رظن مرف
)شزومآ لوئسم طسوت( .دوش

 مرف قبط لصف ره ناياپ رد يشزومآ يجنس رظن مرف جياتن
 ) شزومآ لوئسم طسوت( .ددرگ يدنب تيولا يدنب عمج

.دوش ماجنا  يگنهامه هسلج زور نييعت تهج زكرم  سيئر اب
)شزومآ لوئسم طسوت(

.دوش مالعا اه دحاو مامت هب يشزومآ يزير همانرب هسلج خيرات
)شزومآ لوئسم طسوت(

 دوش صخشم دحاو ره هدنيامن طسوت دحاو  ياه صخاش و تالكشم 
.ديامن حرطم هسلج رد ار جياتن ات

 لصف ره يادتبا رد دحاو ره هدنيامن و يشزومآ لوئسم و زكرم سيئر روضح اب هسلج
 .دوش ليكشت

  تالضعم و هقطنم تالكشم ، روشك ياه تسايس ،دحاو ره صخاش ، مدرم زا يجنس رظن هب هجوت اب يشزومآ عوضوم
)1هرامش مرف قباطم ( .دوش صخشم يعامتجا

)1هرامش مرف قباطم ( .دوش صخشم عوضوم ره يارب فده هورگ

 ليمكت )فده هورگ و خيرات ،سردم مان ،عوضوم بسح رب( هناهام اي يلصف يشزومآ همانرب
 )شزومآ لوئسم طسوت( .ددرگ

 )شزومآ لوئسم طسوت( .ددرگ بصن راظتنا نلاس  درب رد نيعجارم يشزومآ همانرب

؟ دراد يصاصتخا فده هورگ

ريخ

.ددرگ لاسرا اه همانتوعد يلب

:يدیلك تاكن
:یجنس زاین ياه مرف لیمكت تهج
.دنوش باختنا یفداصت  روطب نیعجارم 1-
. دوش ماجنا هبحاصم ای دوش عیزوت نیعجارم نیب اهمرف 2-



خساپ و شسرپ هویش دنیآرف

  .دينك نايب ار هسلج ليكشت زا فدهو  عوضوم

.دينك حرطم ار رظن دروم لاؤس نيلوا

.ديهدب ناريگارف هب ار  ركفت تهج مزال نامز

.دينك باختنا ييوگخساپ تهج ار رظن دروم ريگارف

.ديهد شوگ ريگارف خساپ هب

.دييامن حالصا ار خساپ نامز نامه اي دينك لاؤس نارگيد زا ديناوت يم تسين حيحص خساپ هكيتروص رد و دييامن ركشت ريگارف زا

 .ديهدب ار يليمكت تاحيضوت زاين تروص رد و دينك قيوشت ار ريگارف تسا حيحص خساپ هكيتروص رد

.دينك تشادداي هتخت يور ار ناريگارف ياه هتفگ هجيتن

.دينك يدنب عمج ار هدش هداد حيحص ياه خساپ ناريگارف كمك اب

.دينك وگزاب ًًاددجم ار ثحب دروم يديلك تاكن و دييامن يريگ هجيتن

.دينك راركت ًاددجم ار قوف لحارم و دينك حرطم ار يدعب تالاؤس

 : يدیلك تاكن
. ددرگ یم رتشیب يراپس رطاخب و شناد شیازفا ثعاب ، راتفر ریغت داجیا و هزیگنا داجیا رب هوالع خساپ و شسرپ هویش 1 - 
. دنشاب هتشاد عوضوم اب هطبار رد يا هبرجت ناریگارف هك دوش یم هتفرگ راكب یعقاوم رد خساپ و شسرپ هویش 2 - 

. دومن بلج دیدج موهفم و عوضوم هب ار ناریگارف هجوت ناوت یم شور نیا زا هدافتسا اب 3 -
 . دریگ یمن رارق هذخاؤم دروم ، باوج ندوب طلغ تروص رد دنك ساسحا و دنك شمارآ و يدازآ ساسحا دیاب ریگارف 4 - 

. دومن یبایزرا ینارنخس ای ثحب دروم عوضوم زا ار  ناریگارف كرد ناوت یم شور نیا زا هدافتسا اب 5 -



یشخب نیب ياه نامزاس دنیآرف

 تاعالطا هب هجوت اب يشخب نيب ياه نامزاس يياسانش
 زكرم يرامشرس

 مان -سردآ -نفلت هرامش-نامزاس مان(هدمآ تسدب تاعالطا تبث
) لوئسم

 هطوبرم نامزاس هدنيامن اي ريدم اب  هركاذم و طابترا يرارقرب

نامزاس ره رد فده ياههورگ نييعت

فده هورگ زاين قباطم يشزوما تاعوضوم نييعت

شزومآ ناكم و نامز نييعت

يشزومآ تاسلج يارجا يارب نامزاس ره فياظو ميسقت

يشزومآ هسلج يرازگرب

هناهام رامآ رد تبث

 رد نيباميف يراكمه يارب يدروم ايآ
؟ دراد دوجو تمالس هنيمز

 هدش حرطم عوضوم فادها نييعت

يلب

دنيآرف مامتا ريخ

هطوبرم نامزاس زا ركشت و يراكمه جياتن شرازگ

 هب نديسر تهج راك  ميسقت
 رظن دروم فادها

هدش صخشم فياظو يريگيپ

 : يدیلك تاكن
 یتشادهب زكرم هدهعب شزومآ هسلج يارجا و سردم نیم أت ،یشخب نیب نامزاس هدهعب فده ياههورگ يروآ عمج و ناكم نییعت
  . تسا ینامرد



تشادهب ياه هناخ رد نیعجارم یشزومآ تاسلج يرازگرب دنیآرف

.دوش ليمكت هام ره رد هبحاصم شور اب نيعجارم زا رفن 10 يارب  يشزومآ يجنس رظن مرف

 رظن نوتس رد يشزومآ همانرب ميظنت  مرف رد و دوش يدنب عمج لصف رخآ رد يدنب عمج نيعجارم تارظن
.دوش دراو نيعجارم زا يجنس

 تيولوا تهج يشزومآ همانرب ميظنت مرف ياه نوتس تاعوضوم ساسا رب  نازروهب نيب  راكفا شراب
 .دوش ماجنا يشزومآ تاعوضوم يدنب

 تاكن تياعر اب( هدش باختنا تيولوا ياراد يشزومآ تاعوضوم 3 هرامش  مرف رد يشزومآ ياه  تيولوا
.دوش هتشون )2 هرامش مرف رد جردنم يديلك

 دروم يشزومآ كمك لياسو و يرازگرب لحم – هدنهد شزومآ درف – يرازگرب تعاس – فده هورگ 
.دوش صخشم هام رد يشزومآ عوضوم ره يارب زاين

.ددرگ ليمكت )2( هرامش يشزومآ ياهسالك همانرب مرف

؟ دراد يصاصتخا فده هورگ ايآ

 اي دجسم ،تشادهب هناخ رد زاين بسحرب( ددرگ رازگرب هدش نييعت خيرات رد نيعجارم يشزومآ هسلج
)اتسور هينيسح

ريخ

 ،طبار قيرط زا( دوش توعد فده هورگ زا
)يريگيپ اي نفلت

يلب

 يناگياب يلصف رامآ و يدنب تيولوا ،يجنس زاين ( هدش ليمكت ياه مرف هيلك زا هخسن كي
 .)دوش

.ددرگ  تبث هناهام همانرب مرف رد يشزومآ هجيتن تمسق رد تيلاعف جياتن يشزومآ تاسلج يرازگربزا سپ

 هب ديدج لصف زور نيلوا رد و ليمكت تشادهب هناخ يشزومآ رامآ يدنب عمج مرف لصف ره ناياپ رد
.دوش هداد ليوحت هطوبرم ينامرد يتشادهب زكرم

 : يدیلك تاكن
. دیامن هعجارم تشادهب هناخ هب یشزومآ هسلج يرازگرب تهج نابیتشپ زكرم زا سردم ، زروهب یلبق یگنهامه اب لصف ره رد موزل تروص رد



تشادهب هناخ رد یشزومآ هناسر دربراك دنیآرف

 ليوحت تشادهب هناخ هب ، هكبش داتس اي نابيتشپ ينامرد يتشادهب زكرم قيرط زا يشزومآ ياه هناسر
.ددرگ يم

؟ دراد يصاصتخا فده هورگ ايآ

 و باختنا بسانم يشزومآ هناسر ،هناهام يشزومآ همانرب تاعوضوم هب هجوت اب
.دريگ رارق هدافتسا دروم يشزومآ تاسلج رد

ريخ

 ،هناهام يشزومآ همانرب تاعوضوم هب هجوت اب
 تاسلج رد و باختنا بسانم يشزومآ هناسر

.دريگ رارق هدافتسا دروم يشزومآ

يلب

.دوش يناگياب يلبق يشزومآ ياه هناسر

 رد هك يروط( راظتنا نلاس رد يشزومآ هناسر بصن تهج بسانم ياضف
.دوش صخشم  )دشاب  نيعجارم ديد ضرعم

 .دوش بصن هدش باختنا يشزومآ هناسر

  ناكم رد يگنهامه ماجنا زا سپ فده هورگ هب هجوت اب
.ددرگ عيزوت اي بصن يصاصتخا

 .دنوش ييامنهار ديدج يشزومآ هناسر هدهاشم تهج نيعجارم

 : يدیلك تاكن
.دشاب یم… و تكارت ، تلفمپ ، رتسوپ : لماش یشزومآ هناسر      1-
. دوش يراددوخ یشزومآ ولبات دح زا شیب ندوب غولش زا      2-



ینف یملع هتیمك هب هناسر لاسرا و هیهت دنیآرف

.دوش يم باختنا عوضوم

.دوش يم هداد عالطا هطوبرم دحاو لوئسم سانشراك هب

.دوش يم  هداد عالطا هكبش لوئسم سانشراك هب

دوش يم دييأت

 هدننك هيهت هب  ليلد ركذ اب
.دوش هداد عالطا

دوش يمن دييأت

.دوش يم  هداد عالطا هدننك هيهت هب

.دوش يم يروآ عمج هدننك هيهت طسوت مزال عبانم 

.دوش  يم هيهت هناسر اوتحم

.دوش يم نييعت فده هورگ

.دوش يم هتشونراظتنا دروم فادها اي فده

.دوش يم  باختنا هناسر عون

. دوش يم هداد عالطا تنواعم رد هطوبرم لوئسم سانشراك هب
)هكبش لوئسم سانشراك طسوت(

دوش يم دييأت

a

.دوش يم  هداد عالطا هكبش لوئسم سانشراك هب دوش يمن دييأت

 هدننك هيهت هب  ليلد ركذ اب
.دوش يم هداد عالطا



.دوش يم يسررب هكبش هتيمك رد هناسر

.دوش يم لاسرا تمالس تنواعم ينف يملع هتيمك هب 

دوش يم دييأت
دوش يمن دييأت

 ينف يملع هتيمك هب ريثكت و پاچ تهج
.دوش يم لاسرا هكبش

 ينف يملع هتيمك هب لاكشا عفر تهج
 .دوش يم لاسرا هكبش

 عفر تهج ،دييأت مدع ليالد ركذ اب
 .دوش هداد ليوحت هدننك هيهت هب لاكشا

 هدننك هيهت هب لاكشا عفر تهج ،دييأت مدع ليالد ركذ اب
.دوش هداد ليوحت

 ينف يملع هتيمك هب حالصا زا دعب
.دوش يم لاسرا  تنواعم

دوش يم دييأت

)همادا( ینف یملع هتیمك هب هناسر لاسرا و هیهت دنیآرف

a

.دوش يم  هيهت بسانتم  ياه سكع

.دوش  يم يحارط و شياريو ، پيات يوتحم

.دوش يم هيهت نومزآ شيپ تالاؤس

.دوش يم  ماجنا فده هورگ ) رفن 10 (يارب يجنس رظن

.دوش يم حالصا هناسر زاين تروص رد

.دوش  يم لاسرا هكبش ينف يملع هتيمك هب نآ عبانم و هناسر

.دوش يم لاسرا هكبش ينف يملع هتيمك هب حالصا زا دعب

 تمالس تنواعم ينف يملع هتيمك رد هناسر
.دوش يم يسررب

دوش يمن دييأت



؟دراد يبرم وجشناد ايآ

 شزومآ يورين و  تسرپرس بناج زا يهيجوت هسلج
 همانرب نييعت و زكرم يفرعم تهج وجشناداب زكرم

.دوش يم رازگرب وجشناد

ريخ
يلب

 زكرم يشزومآ يورين اي زكرم تسرپرس طسوت وجشناد
.دوش يم يفرعم هطوبرم دحاو هب

  دحاو لنسرپ تراظن و يراكمه اب وجشناد يزوما راك
 .دوش يم عورش

 اب زكرم شزومآ يورين و  تسرپرس بناج زا يهيجوت هسلج
.دوش يم رازگرب وجشناد يبرم

 زكرم يلصف رامآ رد وجشناد طسوت هدش رازگرب يشزومآ تاسلج
.دوش يم تبث

وجشناد شریذپ دنیآرف

 هب زكرم يشزومآ يورين اي زكرم تسرپرس طسوت وجشناد
.دوش يم يفرعم هطوبرم دحاو

 طسوت ،نامرد و تشادهب هكبش فرط زا هدش لاسرا يي وجشناد همان يفرعم 
 فياظو حرش و همانرب هارمه هب دوش يم تفايرد زكرم تسرپرس

 شزومآ لوئسم اي زكرم تسرپرس طسوت رمتسم روط هب
.دوش يم ماجنا تراظن

 زكرم تسرپرس طسوت يبايشزرا مرف يزروراك ناياپ  رد
 داتس هب يزوما راكماجنا همان هارمه هب و هدش  ليمكت

.دوش يم لاسرا هكبش

 طسوت ،نامرد و تشادهب هكبش فرط زا هدش لاسرا يي وجشناد همان يفرعم 
 فياظو حرش و همانرب هارمه هب دوش يم تفايرد زكرم تسرپرس

.دوش يم عورش وجشناد يزوما راك

 .دوش يم عورش  يبرم تراظن اب وجشناد يزومآراك

 يشزومآ يورين ، زكرم تسرپرس طسوت يلامتحا تالكشم
.ددرگ يم فرطرب دحاو لنسرپ اي

.دوش يم هئارا زكرم تسرپرس هب يزومآ راك شرازگ هصالخ

 .دوش يم ماجنا هطوبرم يبرم طسوت يياهن يبايشزرا



نازومآ شناد یرگلابرغ تانیاعم ماجنا رب تراظن دنیآرف

 شرورپو شزومآ نامزاس هيذغتو تشادهب ناسانشراك اب يگنهامه
تانياعم ماجنا هوحن صوصخ رد

 ماجنا تهج رصع تبون سرادم اب يگنهامه
تانياعم

تانياعم ماجنا هوحن صوصخ رد يطيحم ياهدحاو اب يگنهامه

 ، تانياعم تسيل ، يرامآ ياهمرف يروآ عمجو لاسراو هيهت
 زا لصف ره يادتبا رد تانياعم لمعلاروتسد عاجرا ، يدنبنامز

يطيحم ياهدحاو هيلك

تمالس تنواعم هب هدش هدامآ شرازگ لاسرا

 نامزاس اب يگنهامه
 تهج شرورپو شزومآ

 دروم همانسانش نيمات
زاين

 قباطم تمالس همانسانش فلتخم ياهتمسق ليمكت
لمعلاروتسد

 هدش يروآ عمج ياهرامآ ليلحت هيزجت

؟تسا دوجوم فده هورگ دادعت هب تمالس همانسانش ايآ

 يلب

 يتامدقم ، يكشزپ 1-109 ياهمرف يروآ عمجو لاسرا
حرط ناياپ رد تاعاجرا جياتن لودجو

ريخ

 شخب كشزپ نيمات
 هب كمك تهج يصوصخ

تانياعم ماجنا

 ار هقطنم سرادم مامت دناوت يم زكرم كشزپ ايآ
؟دهد ششوپ

دحاو رد يناگيابو هطوبرم ياهرادومنو لوادج نديشك

يلب

 شور هبو شيپ همانرب قباطم نازوما شناد تانياعم ايآ
؟ددرگ يم ماجنا حيحص

 عفرو للع يسررب
دوجوم عناوم

ريخ

 يلب

ريخ



 تانياعم عورش صوصخرد همان تفايرد
 تكرش اي نويساموتا همان قيرط زا شجنس

تشادهب تنواعم سرادم دحاو هسلجرد

 ناكشزپ طسوت نازومآون تانياعم ماجنا
يلاسرا لمعلاروتسد قباطم

 نواعمو ريدم اب يگنهامه هسلج ليكشت
هكبش

 اب سرادم تشادهب هتيمك ليكشت
شرورپو شزومآ قطانم ناسانشراكروضح

 تهج ينامرد يتشادهب زكارم تسيل هيهت
ششوپ تحت شجنس ياههاگياپ اب طابترا

دحاو رد تاعالطاو شرازگ يناگياب

 كشزپ ندرك رقتسم
 شجنس هاگياپرد

 همانسانشو هطوبرم ياهمرف رد جياتن تبث
تمالس

تانياعم جياتن لوادجو رادومنو شرازگ هيهت

 ينامرد يتشادهب زكرم هب راوناخ يسرتسد ايآ
؟تسا بسانم شجنس ماجنا تهج

 يلب

 هنياعم زا هدش يروآ عمج تاعالطا لاسرا
 تحت ياههاگياپ رد دورو ودب نازومآ شناد

يتشادهب زكارمو ششوپ

ريخ

 مدع للع يسررب
عناوم عفرو هعجارم

؟تسا هدش فرطرب لكشم ايآ يلب

ريخ

 رتفد هب اهتيلاعف جياتنو تاعالطا لاسرا
تشادهب تنواعمو تيريدم

 یاه هاگیاپ رد ناتسبد هب دورو ودب نازومآون یکشزپ تانیاعم ماجنا دنیآرف
تمالس شجنس



 عورش زا لبق يطيحم ياهدحاو زاديدزاب همانرب هيهت
حرط

هطوبرم رتفد رد ديدزاب شرازگ تبث

يتراظن تسيل كچ ددجم يسررب

 ليوحتو لبق زور زا همانرب قبطرب يرادا ساپ هيهت
يراداروما هب

اهتيلاعف ماجنا هوحن زا ديدزابو لحرد روضح

دحاو رد دناروخسپو ديدزاب شرازگ تشونور يناگياب

صقاون عفر تهج شزومآراكهار هئارا

تيريدم رتفد هب ديدزاب جياتنزا يبتك شرازگ هئارا

تشادهب تنواعم هب ديدزاب جياتن شرازگ لاسرا

؟دراد دوجو صقاون ايآ

ريخ

 يطيحم ياهدحاو هب نآ لاسراو دناروخسپ  هيهت
 هدش يبايشزرا

يلب

حرط یرجم ینامرد یتشادهب زکارم و شجنس یاه هاگیاپ زا یبایشزرا و تراظن دنیآرف



 تنواعمزا حرط يارجا عورش صوصخرد همان تفايرد
تشادهب

 ناتسرهش تشادهبزكرم يداتس ياضعا اب هرواشم
يرورض تالخادم صوصخ رد

 يناتسرهش هتيمك ليكشت

هسردم هتيمك ليكشت

هسردم يلخاد يزيمم ماجنا

تمالس جورم هسردم رارمتسا روظنم هب هنالاس يرگنزاب

لكشم عفرو تلع يسررب

هبتر نييعت

 ديياتو لوبق دروم يلخاد يزيمم هجيتن ايآ
؟تسا يناتسرهش هتيمك

 يلب

يجراخ يزيمم ماجنا

ريخ

شرورپو شزومآ نامزاس هب هبتر هجيتن مالعا

 يجراخ يزيمم ميت ليكشت
 ميت ياضعا يارب غالبا رودصو

 همانرب يارجا دنورو جياتن شرازگ
هام 2ره يناتسا هتيمك هب

 يلخاد يزيمم ميت ليكشت
 يارب غالبا رودصو هسردم

ميت ياضعا

ناتسرهشرد ارجا دنور رب تراظن

 تالكشم عفر يارب تصرف هام كي
 تراظن تحت اه قابطنا مدعو صقاون

يناتسرهش هتيمك

 مدعو صقاون تالكشم مالعا
 نامزاس ، هسردم هب اهقابطنا
 سرادم زيهجتو هعسوت يزاسون

....و ناتسرهش

؟تسا هدش ماجنا يرورض تالخادم ايآ

 ماجنا يشخب نورب نامزاس تكراشم بلج ايآ
؟تسا هدش

؟تسا هدش هداد يرورض  ياهشزومآ ايآ

يلب

يلب

يلب

ريخ

ريخ

 تمالس جورم حول دجاو هسردم ايآ
؟دشاب يم

يلب

ريخ

ريخ

 يناتسرهش هتيمك هب يلخاد يزيمم هجيتن مالعا
هتيمك نيا طسوت نآ يسرربو

تمالس جورم سرادم همانرب رب تراظن و یزیمم ،ارجا دنیآرف



 و لنسرپ زا هدش ماجنا ياه يجنس زاين هب هجوت اب يشزومآ عوضوم باختنا
يشزومآ ياهتيولوا

زاين تروص رد ديتاسا زا توعد

دحاو رد يبايشزرا جياتن و شرازگ تشونور يناگياب

يشزومآ هاگراك اي هسلج خيرات ندومن صخشم

نيوعدم تهج همانتوعد لاسرا

شزومآ ناكم ندومن هدامآ تهج يگنهامه

 زاين تروص رد يشزومآ ياهاوتحم وريرحتلا مزاول ندومن هدامآ

يياريذپ هيهت تهج يگنهامه

زاين دروم يرصب و يعمس لياسو ندومن هدامآ و يگنهامه

يشزومآ هسلجاي هاگراك يرازگرب

يشزومآ هسلجاي هاگراك يبايشزرا

يشزومآ هسلجاي هاگراك يرازگرب شرازگ و يبايشزرا جياتن هيهت

تمالس تنواعم و تيريدمرتفد هب شرازگ لاسرا

لنسرپ شزومآ دنیآرف



 رد يشزومآ تاسلج يرازگربو يبايراميبرب تراظن
 سرادم

 ره ناياپ رد هطوبرم يرامآ ياهمرف يروآ عمج و عيزوت
لصف

تمالس تنواعم و تيريدمرتفد هب جياتن لاسرا

هدش لاسرا ياهرامآ زا يدنب عمج

 هقيرط هب سرادم رد شزومآو يبايراميبايآ
؟ددرگ يم ماجنا حيحص

 تالخادم ماجنا و للع يسررب
زايندروم

ريخ

يلب

 و تاوزج لاسرا اي و يشزومآ تاسلج يرازگرب
 سرادم رد رس سيزولوكيدپ زا يريگشيپ ياهلمعلاوتسد

 شرورپ و شزومآ تشادهب نايبرمو لنسرپ يارب

دحاو رد رامآ يناگياب

سرادم رد سیزولوکیدپ یگدولآ زا یریگشیپ دنیآرف



نازومآ شناد تیتاپه نویسانیسکاو دنیآرف

 ناريدم هب ديكأت هنيمز رد شرورپ و شزومآاب يگنهامه
نازومآ شناد نويسانيسكاو دروم رد سرادم

 هدش ليمكت ياهمرف زا يدنب عمج و يروآ عمج

 هامرذآ ناياپرد هدش هنيسكاو نازومآ شناد دادعت رامآ تساوخرد
ششوپ تحت قطانم شرورپ و شزومآ زا

تمالس تنواعم هب تيتاپه نويسانيسكاو جياتن شرازگ لاسرا

دحاو رد شرازگ تشونور يناگياب

 رد يطيحم ياهدحاو هب نويسانيسكاو يرامآ ياهمرف لاسرا
لصف ره ناياپ

 نازومآ شناد هيلك ايآ
؟دنا هدش هنيسكاو

يلب

ريخ



نازومآ شناد یرگلابرغ تانیاعم ماجنا دنیآرف

 ماجنا هوحن صوصخ رد شرورپو شزومآ نامزاس هيذغتو تشادهب ناسانشراك اب يگنهامه
 فده هورگ و تانياعم

دوجوم عناوم عفر و للع يسررب

زكرم كشزپ ايآ
 ار هقطنم سرادم مامت دناوت يم 

؟دهد ششوپ

 يدنبنامز مرف، يدنبنامز، تانياعم تسيل، يرامآ ياهمرف يروآ عمج و لاسراو هيهت
يطيحم ياهدحاو هيلك زا لصف ره يادتبا رد  تانياعم لمعلاروتسد عاجرا،

ريخ
 ماجنا هب كمك تهج يصوصخ شخب كشزپ نيمأت

تانياعم

 ماجنا تهج رصع تبون سرادم اب يگنهامه
تانياعم

 رد تاعاجرا جياتن لودج و يتامدقم، يكشزپ 1-109 ياهمرف يروآ عمج و لاسرا
لصف ره ناياپ

 هدش يروآ عمج ياهرامآ زا يدنب عمج

هطوبرم ياهرادومن و لوادج نديشك

تمالس تنواعم هب هدش هدامآ شرازگ لاسرا

 دادعت هب تمالس همانسانش ايآ
؟تسادوجوم فده هورگ

 نيمات تهج شرورپو شزومآ نامزاس اب يگنهامه
زاين دروم همانسانش

ريخ

 همانرب قبط نازومآ شناد تانياعم ايآ
 يم ماجنا حيحص شور هب و ينيب شيپ

؟ددرگ

يلب

ريخ

 فده هورگ و تانياعم ماجنا هوحن صوصخ رد يطيحم ياهدحاو اب يگنهامه

يلب

يلب



يلب
 ايرتسوپ دننام يشزومآ كمك هليسو ايآ

؟  دراد دوجو تلفمپ

 هدش يجنسزاين يشزومآ تاعوضوم
.دوش يم گنهامه هسردمريدماب

 تحت سرادمريدم اب يگنهامه هسلجرد تكرش
شزومآ يدنبنامز همانرب هيهت تهج ششوپ

 ديآ يم لمع هب يگنهامه هسردمريدماب
.دوش هداد هسردم هب دوجوم هنومنو

 زا دعب هسردمزا يتشادهب لنسرپ جورخ
 هسلجتروص ءاضما و هدمآ لمع هب يگنهامه

هطوبرم

 لمع هب يگنهامهزا سپ هسردم هب يتشادهب لنسرپ دورو
)ينفلت سامت( لبق زا هدمآ

ريخ

یزیر همانرب تهج ششوپ تحت سرادم ناریدم اب یگنهامه هسلج یرازگرب دنیآرف



 نيرتكيدزن هب هدش ليمكت تمالس همانسانش اب شجنس هاگياپ زازومآون
. ديامن يم هعجارم يكشزپ هنياعم تهج ينامرد يتشادهب زكرم

ريخ

 ياهمرفو تمالس همانسانشرد تانياعم جياتن
.دوش يم تبث لمعلاروتسد قباطم هطوبرم

 ديامن يم هعجارم يكشزپنادنددحاو هبزومآون
  ماجنازايندروم تامدخ  كشزپنادند طسوت و

ددرگ يم تبث تمالس همانسانش رد و

 عاجرا نويسانيسكاو ليمكت تهج زومآون ايآ
؟تسا هدش

يلب
 تهج نويسانيسكاو دحاو هبزومآون

 ديامن يم هعجارم نسكاو ليمكت
.ددرگ يم حيقلت نسكاوو

 تمالس همانسانش لمعلاروتسد قباطم كشزپ طسوتزومآون
دوش يم هنياعم

 عاجرا يكشزپنادند تهج زومآونايآ
؟ تسا هدش

ريخ

 كشزپ اي هيذغت طبار طسوتزومآ شناد
 بسانم ياهنامرد اي مزال ياهشزومآزكرم

.دريگ يم ار

 هدوت هيامنرظنزا عاجرا هبزاين ايآ
 يالاباي کدص ريز BMI) يندب

؟ دراد(کدص

ريخ

 عاجرا مرف هارمه هبزومآ ون
 هب تمالس همانسانشو
عاجرا يصصختزكارم

.دوش يم هداد 

 هعجارمزكرم هب عاجرا هجيتن ابزومآ ون
.دنك يم

 زكرم رهم هب روهمم  هدش ليمكت تمالس همانسانش هارمه هب زومآون 
.ددرگ يم عاجرا هطوبرم شجنس هاگياپ هب ينامرد يتشادهب

يلب

يلب؟ دراد يصصخت عاجرا هبزاينزومآون ايآ

ريخ

يلب

ینامرد یتشادهب زکارم رد ناتسبد هب دورو دب نازومآون تانیاعم ماجنا دنیآرف



 حيقلت يراكمه مالعا هنيمز رد سرادم ناريدم اب يگنهامه
نازومآ شناد نويسانيسكاو

هكبش داتس هب سرادم نويسانيسكاو جياتن رامآ لاسرا

هاگياپ رد رامآ تشونور يناگياب

 تراك ياراد نازومآ شناد دادعت رامآ تساوخرد
ششوپ تحت سرادم زا نويسانيسكاو

يلب

ريخ

هطوبرم مرف رد هسردم هدنورپ رد نويسانيسكاو جياتن تبث

 نازومآ شناد هيلك ايآ
؟دنا هدش هنيسكاو

 ينازومآ شناد نويسانيسكاو ليمكت يريگيپ
تسا صقان اهنآ نويسانيسكاو هك

 نويسانيسكاو يرامآ ياهمرف ليمكت
لصف ره ناياپ رد

نازومآ شناد نویسانیسکاو یگنهامه و یریگیپ دنیآرف



 صوصخ رد  يليصحت لاس يادتبا رد هسردم ريدم اب يگنهامه
سيزولكيدپ يرگلابرغ

هكبش داتس و هسردم هب شرازگ هئارا تهج جياتن تبث

يدعب هعجارم زور نييعت

؟دراد دوجو يگدولآ ايآ

يلبق يگنهامهاب سيزولكيدپ يرگلابرغ تهج هسردم هب دورو

؟دراد تشادهب يبرم هسردم ايآ
يلب

ريخ

 حيحص ماجنا صوصخ رد تشادهب يبرمرب تراظن و شزومآ
سيزولكيدپ يرگلابرغ

نازومآ شناد هيلك رس يوم هنياعم ماجنا

 طسوت نازومآ شناد هيلك رس يوم هنياعم ماجنا
تشادهب يبرم

 شناد يروف هعجارم تهج عاجرا مرف ليوحت والتبم نازومآ شناد تاصخشم تبث
يلبتشادهب هاگياپ هب هداوناخ هارمه هبزومآ

تشادهب هاگياپ زكرم هب هنياعم هجيتن شرازگ

ريخ

تشادهب هاگياپرد هدولآدراوم هداوناخ يسررب

 تهج مزالدراوم تياعر و وپماش زا هدافتسا هوحن شزومآ ، هدولآدارفا دادعت هب نيرتم هرپ يوپماش ليوحت
يو هداوناخ و زومآ شناد هب  اه هفحلم و هسبلا ،يگدنز طيحم يزاسكاپ

 هدولآ دراوم ددجم هنياعم

؟دراد دوجو يگدولآ ايآ

ريخ

 نامرد عورش و نامرد تسكش للع يسرربيلب
ددجم

 نابيتشپ زكرم كشزپ عاجرا هب زاين يعطق صيخشت تهج ايآ
؟دراد

يلب
ريخ

 زكرم هب يو  هداوناخ هارمه هب زومآ شناد عاجرا
يعطق صيخشت تهج ينامرد يتشادهب

 يتشادهب زكرم زا عاجرا هجيتن يريگيپ
ينامرد

سرادم رد سیزولوکیدپ یرگلابرغ و یریگشیپ دنیآرف



 و هنياعم ماجنا تهج تشادهب هاگياپ هب تمالس همانسانش اب زومآ شناد
.ديامن يم هعجارم همانسانش ليمكت

 دروم سرادم تشادهب طبار طسوت زومآ شناد تمالس همانسانش
.دريگ يمرارق يسررب

 كشزپ اي هيذغت طبار هبزومآ شناد عاجرا
 ياهشزومآ تفايرد تهج نابيتشپزكرم

 بسانم ياهنامرد اي مزال
ريخ

زومآ شناد عاجرا هجيتن يريگيپ

     هاگياپ سرادم تشادهب طبار طسوت هدش ليمكت همانسانش
 هسردم هب هدش ليمكت همانسانش هارمه هبزومآ شنادو يسررب

.ددرگ يمزاب

يندب هدوت هيامنرظنزا عاجرا هبزاين ايآ
BMI( کدص يالاباي کدص ريز)دراد 

؟

 ماجنا تهج نابيتشپزكرم كشزپ هبزومآ شناد عاجرا
 لمعلاروتسد اب قباطم يكشزپ هنياعم

 كشزپ طسوتزومآ شناد ايآ
؟ تسا هدش يصصخت عاجرا

ريخ

يلب

يلب

 هاگياپ هب عاجرا هجيتن ابزومآ شناد
.دنك يم هعجارم

 لمعلاروتسد قباطم يتامدقم هنياعم ماجنا

هطوبرم ياهمرف و تمالس همانسانش رد هنياعم جياتن تبث  

 كشزپ رهم هبروهمم هدش ليمكت همانسانش
.ددرگ يم نابيتشپ تشادهبزكرم

نازومآ شناد تانیاعم ماجنا دنیآرف



 هدش ماجنا ياه يگنهامه اب شزومآ تهج هاگياپ زا جورخ 
 هسردم ريدم اب  لبقزا

ريخ

؟دنراد يلاوس نازومآ شناد ايآ
 نازومآ شناد تالاوس هب

دوش يم هداد خساپ

  طسوت يشزومآ سالك نييعتو  هسردم هب دورو
هسردم مظان اي ريدم

يلب

 عوضومو  دوخ يفرعمو  هسردم سالك هب دورو
يشزومآ

 صوصخ رد فده هورگ زا نومزآ شيپ يرازگرب
رظندروم يشزومآ عوضوم

 هيهت سرد حرط قبط يشزومآ هسلج  يرازگرب
هدش

سالك زا جورخ و نازومآ شناد هب شزومآ مامتا

يشزومآ يهاوگ يناگياب

 يشزوما  يهاوك تفايرد و ريدم هب شرازگ
 هسردم زا جورخو

 شزومآ ناياپ زا سپ نومزآ سپ يرازگرب

 هاگياپ تسرپرس هب شرازگو هاگياپ هب دورو
هطوبرم هسردم هدنورپ رد شزومآ تبث و

هسردم رد یشزومآ هسلج یرازگرب دنیآرف



 یاه هاگیاپ رد ناتسبد هب دورو ودب نازومآ شناد یکشزپ تانیاعم ماجنا دنیآرف
نازومآ شناد تمالس شجنس

روشك ييانثتسا نامزاس شجنس داتس يروشك هسلج رد تكرش

 و ناناوج تمالس رتفد زا تانياعم ماجنا همان مهافت تفايرد
نامزاس ود دييأت دروم عوبتم ترازو سرادم

شجنس تاسلج يدنب نامز همانرب تفايرد

 ودب نازومآ شناد تمالس شجنس داتس هيحاتتفا هسلج رد تكرش
ناتسبد هب دورو

شجنس يلام و ييارجا لمعلاروتسد تفايرد

 زاين روم ياه هاگياپ اب طابترا تهج يتشادهب زكارم تسيل ليوحت
ششوپ تحت هقطنم

 داتس سرادم تشادهب ناسانشراك اب يگنهامه تاسلج يرازگرب
نارهت بونج تشادهب زكرم و رهشمالسا و يررهش ياه هكبش

يكشزپ تمدخ ديرخ تهج دادرارق دقع

تاعالطا و شرازگ يناگياب

شجنس ياه هاگياپ رد كشزپ رارقتسا لحم نييعت

ينامرد يتشادهب زكارم و اه هاگياپ رد ناكشزپ تيلاعف رب تراظن

 ودب نازومآ شناد هنياعم زا هدمآ تسد هب تاعالطا يروآ عمج
يتشادهب زكارم و ششوپ تحت ياه هاگياپ رد دورو

شرازگ هيهت

 و ناناوج تمالس رتفد هب اه تيلاعف جياتن و تاعالطا لاسرا
عوبتم ترازو سرادم



يرامآ ياهمرف ليمكت هنيمزرد يطيحم لنسرپ شزومآ

يرامآ ياهمرف عيزوت

 ياهدحاوزا هدش ليمكت ياهمرف يروآ عمج
هطوبرم يطيحم

دحاورد يرامآ جياتن يناگياب

 هبو ليمكت عقوم هب ياهمرف ايآ
؟دندرگ يم لاسرا داتس

يلب

ريخ

 يرامآ ياهمرف يسررب

دوجوم عناوم عفرو للع يسررب

هكبش داتس هب هدش ليمكت يرامآ مرف لاسرا

 هدش ليمكت يتسردب ياهمرف ايآ
؟دنا

اهمرف حيحص ليمكت تهج مزال ياهشزومآ هئارا

تاعالطاورامآ جياتن يدنب عمجو جارختسا

ريخ

زکارمرد رامآ جارختسا رب تراظن دنیآرف



فده هورگ زا يشزومآ يجنسزاين

 اي تلفمپ اي نوتم يزاس هدامآ
هوزج اي تكارت

فده هورگ زا اهزاينو تارظن يدنب عمج

يشزومآ تيولا نييعت

فده هورگ هب يشزومآ بلطم عيزوت

؟دنك يم دييات هتيمك ايآ

يلب

ريخ

دوجوم تاوزجو تالاقم يسررب

يشزومآ بتك يسررب

تشادهب تنواعم سرادم دحاو هب لاسرا

پاچ يارب هجدوب تساوخرد

تنرتنيا رد تالاقم يسررب

يشزومآ ياه هناسر هيهت

يشزومآ هتيمك هب لاسرا

زاين دروم ژاريت هب هناسر پاچ

)یشزومآ هوزجو باتک،رتسوپ، تلفمپ ( یشزومآ بلاطم هیهت دنیآرف



لصفره عورش زا لبق يطيحم ياهدحاو زا ديدزاب همانرب هيهت

هطوبرم رتفد رد ديدزاب شرازگ تبث

 ليوحتو لبقزور زا همانرب قبطرب يرادا ساپ هيهت
يراداروما هب

اهتيلاعف ماجنا هوحن زا ديدزابو لحمردروضح

ديدزاب شرازگ تشونور يناگياب
دحاورد دناروخسپو

 لوئسم هب شرازگو صقاون عفر تهجراكهار هئارا
زكرم

؟دراددوجو صقاون ايآ

يلب

ريخ

 هب ديدزاب جياتن زا يبتك شرازگ هئارا
تيريدم رتفد

 يطيحم ياهدحاو هب نآ لاسراو دناروخسپ هيهت
هدش يبايشزراو

 هب ديدزاب جياتن زا يبتك شرازگ هئارا
تشادهب تنواعم

یطیحم یاهدحاو زا یبایشزرا و  تراظن دنیآرف



 ياه دحاو  هب تمدخ هدنريگ  هعجارم
 ياه تبقارم  ماجنا زا سپ يتشادهب

 نيتور

 اذغ تخپ يارب عيام نغور عاونا زا ايآ   
؟ديامن يم هدافتسا دالاس هيهت و

 عون دروم رد يبسانم تاعالطا ايآ  
 يرادهگن و فرصم هوحن ، نغور

؟دراد نآ

 هعجارم  جورخ
زكرم زا هدننك

ريخ

ريخ

 هدنورپ رد هدش هئارا ياه شزومآ تبث
راوناخ

يلب

 ان ياه نغور فرصم تارضم رب ديكات اب هرواشم
 برچ ديسا يواح دماج ياه نغور( بسانم

عيام ياه  نغور يايازم و )الاب سنارت
 ياهيراميب زورب لامتحا دماج ياه نغور فرصم
 يم شيازفا ار اه ناطرس عاونا و يقورع و يبلق

 دب لورتسلك و نوخ راشف شيازفا ببس و دهد
ددرگ يم قورع ندش تخس و ندب رد

 هيهت رد عيام ياه نغور زا هدافتسا هوحن دروم رد هرواشم
 تاكن نغور يرادهگن حيحص هقيرط و فرصم هوحن ، اذغ

اه نغور عاونا هيهت رد يساسا
 تخاس هناورپ هرامش ، هدروارف عون هب هجوت ، ديرخ ماگنه رد

 و ديلوت خيرات ، فرصم و يرادهگن طيارش ، هناخراك مان ،
 دماج ياه نغور سنارت برچ ديسا نازيم ، ءاضقنا

 مدع ، نغور يطارفا فرصم زا زيهرپ : فرصم ماگنه رد
 نغور ددجم فرصم زا زيهرپ ، الاب ترارح زا هدافتسا
 ياه اذغ فرصم زا يراددوخ ناكمالا يتح ، هديد ترارح
 يندرك خرس صوصخم عيام نغور زا هدافتسا ، هدرك خرس

 اذغ ندرك خرس يارب
 زا هدافتسا مدع ، نغور يطوق اي بلح نداد ترارح مدع

 داوم ندرك خرس يارب  نيراگرام ، هرك ، نوتيز نغور
 شيب يندرك خرس صوصخم نغور زا هدافتسا مدع ، يياذغ

راب هس زا
 ياه قشاق ندرب راكب زا زيهرپ ، يرادهگن ماگنه رد

 نغور نداد رارق زا يراددوخ ، نغور فرظ رد هدش هدافتسا
 نتسب ، رون ميقتسم ترواجم رد و مرگ و بوطرم طيحم رد

نغور فرظ برد

 يياذغ ميژر  تيعضو يسررب
يفرصم نغور  عون رظن زا راوناخ

یتشادهب تامدخ ناگدنریگ هب نغور فرصم حیحص یوگلا همانرب دنیآرف

يلب



 يسررب تهج يتشادهب لنسرپ هعجارم
 عيزوت و هيهت زكارم رد هضرع لباق  نغور

اذغ

 ياراد هدش هضرع نغور عاونا ايآ   
؟دشاب يم تخاس هناورپ

 هدش هضرع ياه نغور عاونا  ايآ   
؟تسا هدش يرادهگن حيحص

ريخ

ريخ

يلب

 لنسرپ جورخ
هنكما زا يتشادهب

 عاونا حيحص يرادهگن طيارش شزومآ
يياذغ داوم هضرع زكارم رد اه نغور
 هك يتروص رد نغور يرادهگن فورظ 
 كنخ لحم و رون زا رود هبدياب دشاب فافش
 يرادهگن زا تسياب يم و دوش يرادهگن
 رد فافش يدنب هتسب اب عيام ياه نغور
 يم نغور داسف بجوم هك هشيش تشپ

.دومن يراددوخ ٍ دوش

  بسچ رب  عون هب  هجوت شزومآ
 ياه نغور تارضم و اه نغور

دماج
 هرامش ، هدروارف عون و مان هب هجوت
 طيارش ، هناخراك مان ، تخاس هناورپ
 ديلوت و خيرات ، فرصم و يرادهگن

 ديسا يواح بسچرب ، ءاضقنا و
 برچ ديسا و هدش عابشا برچ

دماج نغور سنارت

 عيزوت و هيهت  مدع تلع يسررب
درادناتسا ريغ نغور

 هدنورپ رد تبث
يلبهنكما

ییاذغ داوم عیزوت و هضرع زکارم رد نغور فرصم حیحص یوگلا دنیآرف



اذغ عیزوت و هیهت یمومع نکاما رد هیذغت تیفیک ءاقترا همانرب دنیآرف

 هوحن يسررب تهج  هنكما هب يتشادهب لنسرپ هعجارم
  نكاما هيذغت  تيفيك  لمعلاروتسد  ساسا رب دركلمع

 يياذغ داوم عيزوت و هيهت

 فرصم يوگلا و تيفيك لملاروتسد ساسا رب  ايآ 
 يم ماجنا مزالل تامادقا  خبط نكاما رد نغور

؟دوش
يلب

ريخ

هنكما هدنورپ رد تبث

هنكما زا لنسرپ جورخ

 ییاذغ داوم عیزوت و هیهت نکاما هیذغت تیفیک لمعلاروتسد ساسا رب دركلمع هوحن یسررب
 رد هيذغت تيفيك ئاقترا لمعلاروتسد  صوصخ رد اذغ عيزوت و  هيهت نكاما لنسرپ  يهاگآ اقترا نازيم شجنس -
يياذغ خبط و هيهت يمومع نكاما

عيام ياه نغور زا هدافتسا -
 هدش خرس مك اي و يبابك ، زپ بآ خبط ياهشور باختنا رد حيجرت -
يندرك خرس دراوم رد نغور لقادح زا هدافتسا -
زمرق ياه تشوگ تيور لباق ياه يبرچ و خبط زا لبق غرم يبرچ و تسوپ ندومن ادج -
دودحم ناكما دح ات يبرچ اب هديبوك بابك تخپ زغم و تخاونكي تخپ

 كمن مك و هزيروتساپ غود ، برچ مك هزيروتساپ تسام هنازور ورس-
رادزاگ ياه هباشون ياج هب يتشادهب بآ و كمن مك و هزيروتساپ غود زا هدافتسا -
يرادهگن حيحص هقيرطاب راددي هدش هيفصت كمن زا هدافتسا و خبط رد كمن دودحم فرصم -
سرپ مين تروصب اذغ يزاس هدامآ -
هتفه رد راب 2 لقادح يهام ورس -
اهنآ يتشادهب يوشتسش و ينوفع دض و رسد و دالاس ناونع هب اه هويم و هزات يفيص و يزبس زا هدافتسا -
دالاس هارمه هب زنويام سس ياج هب نوتيز نغور و هكرس ، وميلبآ زا هدفتسا -
13 هدام يتشادهب تاررقم همان نيئآ تياعر -
اه اذغ رانك رد يهايگ و يناويح هرك نداد رارق زا زيهرپ - 

 یگنوگچ و نغور یرادهگن و فرصم حیحص هوحن  شزومآ
هیذغت تیفیک ءاقترا

 مك ينبل داوم زا و دوش زيهرپ نغور يطارفا فرصم زا ناكمالا يتح
.دوش هدافتسا برچ مك تشوگ و برچ
.تسا حجرا دماج نغور رب عيام ياه نغور فرصم -
 ترارح نغور ددجم فرصم زا و هدش هداد ترارح مك هلعش اب نغور -
.ددرگ زيهرپ هديد
 رد و ددرگ يراددوخ هدرك  خرس ياهاذغ فرصم زا ناكمالا يتح -
.دوش هدافتسا يندرك خرس صوصخم نغور زا موزل تروص
 هلصاف اب هن مهنآ راب 3-2 رثكادح يندرك خرس صوصخم نغور زا -
 زا سپ و هدش هدافتسا تعاس 24 ضرع رد ادودح هكلب ينالوط ينامز
.دوش هتخير رود هديد ترارح نغور ، نآ

. دشاب هتشاد عوبطم ان و دنت يوب يا هلحرم چيه رد ديابن نغور -
 بسانم يدنب هتسب اي هتسب فورظ رد يبرچ يواح يياذغ داوم -
.دوش يرادهگن

 يدنب هتسب رد و رون و تبوطر و امرگ زا رود يطيحم رد دياب اه نغور -
 .دنوش يرادهگن ذوفن لباق ريغ

 فونص نانكراك شزومآ
 رد يياذغ داوم هيهت و هضرع

 لمعلاروتسد دافم صوصخ
 يوگلا و هيذغت تيفيك ياه

نغور فرصم



 -1پ همیمض
ناردام تراچ تلکوب یرادراب تاقالم نیلوا

.دينك يريگ هزادنا
 نزو -
دق -

.دينك هبساحم
يندب هدوت هيامن -

:دينك نييعت

 نزو هدودحم -
ردام يريگ

.دينك تبث
 نزو لودج -
يريگ
 نزو ينحنم -
يريگ

 زا لبق هام3 رثكادح( ردام يرادراب زا لبق نزو رگا
 رفص ددع يور اقيقد ار نآ،دشاب صخشم)يرادراب
 ردبرض تمالع اجنآو تبث يريگ نزو رادومنرد
 نزو هك تسا انعم نيا هب ردبرض نيا.ديراذگب
 تبونره يط.تسا رفص يرادراب عورش رد يريگ
 ي هسياقمو وا نيزوت زا سپ رادراب ردام اب تاقالم
 نزو شيازفا رادقم،يلبق نزو اب ديدج نزو
 سپ.ديسيونب نزو تبث لودج ردو هبساحمار
 يدومع روحم يور نزو شيازفا رادقم نييعتزا
 هعجارم نامزرد ردام نزو،يريگ نزو رادومنرد انبم
 طخ يقالت لحم سپس.دينك تبث نآ رانكردار
 اديپ ار هطوبرم يرادراب ي هتفه طخو يريگ نزو
.ديراذگب ردبرض تمالعو دينك

 ناياپ ات بيترت نيمه هب هعجارم تبونرهرد
 تاقالم ره ردو هدرك لمع يرادراب ياه تاقالم
 مه هب،تسا هدش صخشم ردبرض اب هكار يطاقن،
.دينك لصو

 نزو باتك رد 8 ي هرامش لودج زا هدافتسااب
 يرادراب نيارد ردام نزو نازيمرادراب ناردام يريگ
 هدوت ي هيامن سپس؛هدرك مكوا يلعف نزو زاار
 تهج ناردام نيا.مينك يم هبساحم اروا يندب
 هبو رگيد ي هبترمود لقادح دياب نزو رتهب لرتنك
 زاين تروصرد.دنيامن هعجارم هام كي ي هلصاف

 اي هيذغت سانشراك هب ناردام نيا تسا يرورض
.دنوش هداد عاجرا نانز صصختم

 هس رد هك يردام يريگ نزو نازيم دروم نيارد
 يم راتفر)دنك يم هعجارم يرادراب لوا ي ههام
 هيبش ناردام هنوگ نيا رادومن ميسرت ي هوحن.دوش
 نيارد.تسا صخشم ردام يرادراب زا  لبق نزو
 رفص طخ روحم يور زاار يرادراب يادتبا تلاح
مينك يم عورش

 نزو هك يتروصرد
 ردام يرادراب زا لبق
 صخشم
 نزو تبث،رايعم(تسا
:)تسا هدنورپ رد

 نزو هك يتروصرد
 زا لبقرد ردام
 صخشم يرادراب
 هسرد نزو اما تسين
 يرادراب لوا ي ههام
تسا صخشم

 نيلوا هك يتروصرد
 ردام ي هعجارم
ات 13 ياه هتفهرد

 دشاب يرادراب 25
 يرادراب زا لبق نزوو
 ي ههام هس نزو ايو
 تبث يرادراب لوا
:دشاب هدشن

 يريگ نزو ي هدودحم ندش صخشم زا سپ
 رهرد تسا مزال يندب هدوت ي هيامن ساسارب
 ي همانرب قبط ،يرادراب لومعم تاقالم
 تمالس ي هتفاي ماغدا ياه تبقارم يروشك
دوش ميسرت يريگ نزو رادومن ناردام
 رادومن)ييولقود اي كت( نامياز عونره يارب
 كت يارب طقف( نزو مك ردام هب طوبرم
.دراد دوجو قاچو نزو هفاضا ،يعيبط،)ييولق

/BMI<18( نزو مك ردام هب طوبرم رادومنرد
 يريگ نزو طخ لصافدح رد هك يا هدودحم:)5

 هدش صخشم مرگوليك 18 طخات 12.5
 رادراب ردام يارب بسانم يريگ نزو ريداقم،تسا
تسا نزو مك

-BMI=18.5(يعيبط ردام هب طوبرم رادومنرد
 نزو طخ لصاف دح رد هك يا هدودحم :)24.9

 هدش صخشم مرگوليك 16 طخات 11.5 يريگ
 رادرابردام يارب بسانم يريگ نزو ريداقم،تسا
 تسا يعيبط نزواب

 هفاضا ياراد ردام هب طوبرم طوبرم رادومنرد
 دحرد هك يا هدودحم:)BMI=25-29.9(نزو
 مرگوليك 11.5 طخ ات7 يريگ نزو طخ لصاف
 بسانم يريگ نزو ريداقم،تسا هدش صخشم
.تسا نزو هفاضا ياراد رادراب ردام يارب

BMI>30(قاچردام هب طوبرم رادومنرد
5 يريگ نزو طخ لصاف دحرد هك يا هدودحم:)
 ريداقم، تسا هدش صخشم مرگوليك 9 طخ ات
.تسا قاچرادراب ردام يارب بسانم يريگ نزو

 قبط : دينك هيصوت
 هيذغت عماج يامنهار
 ،هدريشو رادراب ناردام
 يا هيذغت ياه هيصوت
 هدودحم رد رادراب مناخ

 يعيبط ، رغال يريگ نزو
قاچو نزو هفاضا ،

مادقاهدودحم نییعت ینحنم مسر



هیذغت یاه هیصوت و هرواشم14 -خ

 تلكوب   110 هحفص  هب
 ماغدا ياه تبقارم تراچ

 هفاضا ناردام تمالس هتفاي
دوش

یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
 تالغ و نان هورگ زا مهس 11-7 زا  هدافتسا  -
ولپ ایبول وولپ سدع نان اب یسدع ریظن تالغ اب تابوبح لثم طولخم یاهاذغ زا هدافتسا  -
 هتک تروص هب جنرب زا هدافتسا  -
تاجیزبس زا مهس 5-4 و هویم عاونا زا مهس 4-3 زا هدافتسا  -
رادزاگ یاه هباشون یاج هب یگناخ یاه تبرش عاونا ، هزات یاه هویمبا ، كمن مک غود ، بآ  زا هدافتسا  -
هتخپ تاجیزبس بآ نتخیر رود زا زیهرپ  -
اه هویم فرصم رد عونت داجیا یارب طولخم یاه یندیشون ای  هویم دالاس زا هدافتسا  -
 هدعو نایم ناونعب هگرب عاونا و كشخ یاه هویم و هزات یاه  هویم زا هدافتسا  -
هویم بآ یاج هب هویم فرصم رد حیجرت  -
هدرک خرس یاج هب یرونت ای زپ بآ ینیمز بیس زا هدافتسا  -
تاینبل و ریش هورگ زا مهس 4-3 زا هدافتسا  -
هدعو نایم ناونع هب جنرب ریش ، ینرف لخاد ای هداس تروص هب ریش فرصم  -
اه اذغ عاونا رد ندناشوج هقیقد 15 زا سپ هزیروتساپ كشک زا هدفتسا  -
ینوراکام و تلتک ،  هتفوک دننام ییاهاذغ هیهت رد ای و دالاس و یزبس هارمه هب و  اه هدعو نایم رد ای هناحبص رد رینپ زا هدافتسا  -
یبرچ مگ ریش و كمن مک رینپ زا هدافتسا  -
خفن ای یشراوگ تالكشم زورب تروص رد ریش یاج هب كمن مک غود ، رینپ ، تسام ندرک نیزگیاج  -
اه زغم و تابوبح ، غرم مخت ، تشوگ هورگ زا مهس 3 زا هدافتسا -
پوس تروص هب ای اه یزبس و جنرب هارمه هب یبابک ای زپ بآ و هتخپ تروصب هجوج اب غرم فرصم رد حیجرت  -
تخپ زا لبق غرم تسوپ ندرک ادج  -
هدش تفس زپ بآ  غرم مخت زا هدافتسا  -
یلصا یاه هدعو ای اه هدعو نایم رد زور رد راب كی لقادح هزادنا هب تابوبح فرصم  -
اهنآ  ندرک خرس زا زریهرپ و اه تشوگ ندرک تخپ زغم رد تقد  -
 هتفه رد یهام راب 2 لقادح فرصم  -
ینیمز ماداب و ولآ درز هتسه زغم ای هنادهاش ، دجنک لثم اهنآ  ماخ عون زا ییاذغ یاه هدعو نایم و  ه هدعو رد اه همخت و اه زغم عاونا فرصم  -
ااه  ینیریش عاونا و اه یبرچ ، یدنق داوم فرصم رد طارفا مدع   -
زنویام سس یاجب نوتیز نغور یمک اب كمن مک هروغبآ ، جنران بآ ،ومیلبآ ، یعیبط یاه سس فرصم  -
یاچ فرصم رد یورهدایز مدع   -
هدنام ییاذغ داوم فرصم زا زیهرپ  -
 رگربمه و ازتیپ و سابلاک ، سیسوس لثم  یگناخ ریغ یاهاذغ و ورسنک عاونا فرصم ندومن دودحم  -

.تسا  یندب هدوت هیامن یعیبط هدودحم رد ردام
19.8<BMI<26



راظتنا زا رتمک یریگ نزو   BMI<19.8  -رغال رادراب ردام

یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
هناحبص هارمه امرخ هریش ، روگنا هریش ، امرخ ، لسع ، ابرم زا هدافتسا  -
 هارمه ینغور نان ، امرخ و نان ، غرم مخت و نان ، ینیمز بیس و نان ، رینپ و نان ، هچولک ، كیک ، راد سوبس تیئوكسیب لثم هدع و نایم 2 لقادح زا هدافتسا  -
هویم عاونا و ریش ناویل كی اب

 اه هدعو نایم و اه اذغ عاونا رد ینیمز بیس زا رتشیب هدافتسا و مهس 11 ات هنازور جنرب و نانرتشیب رادقم فرصم  -
 ماش و راهان یاه هدعو رد جنرب دننام ییاذغ داوم ریاس اب هارمه نان فرصم -
اه هدعو نایم رد رابكشخ و ینیریش عاونا و امرخ ، توت ، ریجنا ، هزبرخ ، روگنا لثم نیریش یاه هویم و ینتسب زا هدافتسا -
برچرپ تاینبل زا هدافتسا -
ییاذغ هدعو ره رد اذغ هب هرک یرادقم ندرک هفاضا  -
دالاس لخاد  نوتیز نغور زا  هدافتسا  -
هناحبص رد هماخ ای و ریش رس فرصم  -
اه اذغ خبط رد واگ ای و دنفسوگ ملق زا هدافتسا  -
اه هدعو نایم رد...و ینرف ، جنرب ریش ، رینپ و نان ، تسام و نان ، ریش و تیوكسیب  تروصب ینتسب و  رینپ ، تسام ، ریش زا هدافتسا  -
ییاذغ یاه هدعو رد ظیلغ و كمن مک غود فرصم  -
(هنیگاخ اب ولپ هتشر ،ولپ سدع ) اذغ اب هارمه و هدعو نایم ای هناحبص رد غرم مخت زا هدافتسا ، یتشوگ یاهاذغ زا رتشیب هدافتسا  -
هدعو نایم ناونع هب رابكشخ عاونا فرصم و تابوبح اب هدش هیهت یاهاذغ زا هدافتسا  -
هدعو نایم رد ملک لگ و جیوه ، یگنرف هجوگ دننام ییاه یزبس و اه یزبس اب هدش هیهت یاهاذغ زا رتشیب  هدافتسا  -
رایخ و تسام ، تسام ، دالاس عاونا رد  تالغ هناوج ردوپ و اه شآ و اه پوس ، دالاس رد هدز هناوج تابوبح و تالغ زا هدافتسا  -
رتگرزب باقشب رد اذغ ندیشک -
 یا هملد لفلف و یگنرف هجوگ ، جیوه لثم روآ اهتشا و یگنر تاجیزیس زا هدافتسا  -
اذغ فرص زا سپ تحارتسا و زور لوط رد یفاک تحارتسا  -



BMI>26 / قاچ و نزو هفاضا هدودحم رد رادراب ردام
راظتنا زا شیب یریگ نزو

 یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
یبابک و زپ راخب ، زپ بآ لكش هب اه اذغ خبط ناكمالا یتح و اهاذغ ندرک خرس زا بانتجا  -
خبط زا لبق غرم تسوپ و زمرق تشوگ تیور لباق ی اهیبرچ ندرکادج و هیپ ، هبند ، ریشرس ، هماخ ، نیراگرام ، یناویح هرک  لماش اه یبرچ فذح  -
برچ مک تاینیبل و ریش زا هدافتسا  -
نیریش و برچرپ یاهرسد و یا هماخ كیک ، اه ینیریش فرصم ندرک دودحم   -
نغور  ندوزفا نودب میالم ترارح اب تشوگ و یهام ، غرم ندرک زپ بآ و اهنآ ندرک خرس یاجب غرم و یهام  ندرک یرونت  -
برچ یاه ازتیپ عاونا و سابلاک و سیسوس ، زغم و نابز ، رگج ، هولق ، لد ، هچاپ هلک فرصم ندرک دودحم  -
نغور یاجب یگنرف هجوگ بآ و یبرچ مک تشوگ بآ رد اه یزبس نداد تفت   -
دالاس صوصخم یاه سس و زنویام دننام برچ یاه سس فرصم  یراددوخ  -
زنویام سس  یاجب جنران بآ ای ومیل بآ و نوتیز نغور و برچ مک تسام زا هدافتسا  -
هدرک خرس یاجب زپ بآ ای یرونت ینیمز بیس زا هدافتسا  -
تالكش ، یكشاریپ ، سپیچ ریظن برچرپ   تالقنت عاونا زا ندركن هدافتسا  -
اه هدعو نایم رد كیک ای تیئوكسیب ، رینپ و نان، تالكش و ینیریش یاجب هزات یاه هویم زا هدافتسا  -
رادزاگ یاه هباشون یاجب یعیبط هزات یاه هویمبآ و بآ ، غود فرصم  -
اه هویم توپمک فرصم زا یراددوخ و ( یبالگ ، وله ، بیس )دنراد یرتمک دنق هک ییاه هویم زا هداافتسا  -
یاچ هارمه ركش و دنق فرصم ندرک مک  -
زور رد  مهس 7 ندرک دودح هب ینوراکام و جنرب فرصم ندرک دودحم  -
ماش  هدعو رد  نان یرادقم اب اه كاروخ عاونا زا هدافتسا و ماش هدعو ردینوراکام و  جنرب فرصم زا یراددوخ  -
یزتناف یاه نان یاج هبراد سوبس یاه نان زا  هدافتسا  -
جنرب اب هارمه نان فرصم زا یراددوخ  -
نان   اب ایبول كاروخ ، نان اب  یسدع ولپ ایبول -ولپ سدع لثم تالغ اب هارمه تابوبح عاونا زا  هدافتسا  -
هدش بابک ای زپ راخب ، زپ بآ یهام   و غرم زا   هدافتسا  -
دالاس ای یلحم یاه یزبس   ،  ندروخ یزبس هنازور فرصم  -



یرادراب یا هیذغت یاه هیصوت

:یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
.دوش هدروخ كبس یاذغ هدعو 5-4 ، دایز مجح اب و  یلصا یاذغ هدعو هس یاج هب -
هدش خرس یاذغ یاج هبزپ راخب و زپ بآ یاهاذغ زا هدافتسا  -

 اذغ بوخ و مارآ ندیوج  -
.دننكن فرصم پوس و شآ لثم عیام یاهاذغ  -
.دوش یراددوخ اذغ مامتا زا سپ هلصافالاب ای و یراددوخ اذغ نیح رد تاعیام و بآ ندیشون زا  -
.دشاب هداس یاهدنق نودب و نیئتورپرپ دیاب ییاذغ میژر -
هیودارپ و برچ یاهاذغ زا رتمک هدافتسا  -
بآ زا هدافتسا و نیئفاک یواح یاه یندیشون و رادزاگ یاه هباشون ، یاچ ، هوهق ، تالكش فرصم عطق  -
یا هتساشن یاهاذغ ای غرم مخت ، ریش زا رتشیب  هدافتسا و دالاس اب هارمه هکرس فرصم زا زیهرپ  -
ندیماشآ ای اذغ فرص زا دعب ندش مخ ای ندیشک زارد زا زیهرپ  -
تحارتسا ماگنه رد ندب حطس زا رتالاب رس نداد رارق  -
اذغ زا دعب یور هدایپ  -
.تشاد همادا لدرس شزوس نانچمه و هدرک یلمع ار اه هیصوت هک یتروص رد اهدیسا یتنآ زا هدافتسا  -

لد رس  شزوس

یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
باوختخر زا نتساخرب زا لبق تیوكسیب ای نان هكت كی ندرک لیم  -
.دننک یراددوخ مه هدعم ینیگنس و یرپ زا لاح نیع رد اما دنرادن هگن یلاخ ار هدعم  -
مجح رپ یاذغ هدعو 3 یاجب مک مجح رد هدعو 5-4 رد اذغ فرص   -
یزپشآ نامز رد هناخزپشآ هرجنپ نتشاذگ زاب  -
اذغ ندروخ زا دعب هلصافالب ندز كاوسم زا بانتجا  -
.دشاب دیفم تلاح نیا عفر رد دناوت یم زین لیبجنز معط اب تیوكسیب و نآ یاچ ،لیبجنز  -
 رجنم دسر یم رظن هب دیعب و دنوش یم مضه یناسآ هب اهنآ اریز،عوهت نامز یطرد)...و ینوراکام، جنرب،كشخ نان،اهرکارک( مرن و یا هتساشن یاهاذغ فرصم  -
.دوش عوهت هب

هیودارپ و هدرک خرس ، برچ یاهاذغ فرصم زا زیهرپ  -
اذغ هارمه هب ییاذغ یاه هدعو نیب تاعیام زا هدافتسا  -
درس یاهاذغ و تاعیام زا هدافتسا رد حیجرت  -
اذغ فرصم زا دعب تحارتسا و یمارآ هب اذغ ندروخ  -
ینالوط تدم هب یگنسرگ زا زیهرپ  -
هدنهد رازآ یاه هحیار و اهاذغ زا یخرب دنت یوب زا بانتجا  -
یگتسخ ساسحا ماگنه هب تحارتسا  -
.دیدرگن یدوبهب هب رجنم یاه هیصوت تیاعر رگا ینالضع شور هب B6 نیماتیو زیوجت اتیاهن  -
 

یهاگحبص عوهت

یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
روش هیذغا و كمن فرصم ندرک دودحم  -
اه اذغ هب یفاضا كمن ندوزفا زا زیهرپ  -
 تاجیشرت و اه روش ،روش یاه تیئوكسیب ، روش یهام ، روش لیجآ ، ینیمز بیس سپیچ لثم راد كمن یکاروخ داوم فرصم زا یراددوخ  -
زور رد راب 5-4 رادراب مناخ ندیشک زارد ولهپ هب  -
ینالوط تدم هب نازیوآ یاهاپ اب یلدنص یور نتسشن ای و نداتسیا زا یراددوخ  -
زور لوط رد دریگ رارق ندب زا رتالاب یحطس رد اهاپ هک یلاح رد بوانتم ندیشک زارد  -
كیتسالا ای سیراو یاه باروج ندیشوپ  -

مدا



)همادا( یرادراب یا هیذغت یاه هیصوت

ییاذغ داوم فرصم  رد لدعت و عونت تیاعر اب   هطبار رد مزال یاه شزومآ هئارا
تالغ و نان هورگ زا مهس  11-7 زا هدافتسا -
تاجیزبس مهس 5-4 و هویم مهس 4-3 زا هدفتسا -
تاینبل و ریش هورگ مهس 4-3 زا هدافتسا  -
اه زغم و تابوبح ، غرم مخت ، تشوگ هورگ زا مهس 3 زا هدافتسا  -

یگلماح رایو و اكیپ

یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
 نهآ لمكم مظنم  و هنازور فرصم رب دیکات   -
هنازور ییاذغ همانرب رد یرفعج لثم هریت زبس یاه یزبس و تابوبح ، رگج ، یهام ، غرم ، تشوگ لثم نهآ یواح ییاذغ عبانم زا هدافتسا  -
هدعو نایم رد( امرخ و شمشک ، كشخ توت ، اه هگرب ) رابكشخ عاونا و ( هتسپ ، ماداب ، ودرگ) اه زغم عاونا  زا هدافتسا  -
 دالاس و هزات یزبس  لثم ث نیماتیو یواح ییاذغ عبانم زا هدافتسا  -
اذغ زا سپ تعاس 2 لقادح و لبق تعاس كی  یهایگ یاه هدرک مد ، هوهق و یاچ فرصم مدع  -
.تسا نیرش شوج یاراد و هدماین رو نآ ریمخ هک ینان زا هدافتسا مدع  -
یهایگ نهآ رتشیب بذج شیازفا لیلد هب یهایگ یاهاذغ هب تشوگ یمک رادقم طولخم  -
.تسا باوخ زا لبق بش ای و اذغ زا سپ نهآ صرق فرصم نامز نیرت بسانم نهآ رتهب لمحت و بذج و یشراوگ تالالتخا شهاک یارب  -

یمنآ

یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
پوس و  هویمبآ ، بآ دننام یتاعیام دایز رادقم فرصم  -
هنازور ییاذغ همانرب رد ندروخ یزبس و دالاس ندناجنگ  -
دالاس و هزات یاه هویم، هتخپ و ماخ یاه  یزبس و ناوارف تاعیام هارمهب تالغ و تابوبح فرصم  -
ولآ بآ ای هگرب ، هزات یولآ ، وج نان و كگنس نان دننام راد سوبس یاه نان زا هدافتسا  -
 هناحبص هدعو رد لسع و نان فرصم  -
عیام یاه نغور ریاس ای نوتیز نغور زا هدافتسا  -
 یور هدایپ دننام كبس یاه شزرو ماجنا  -
یبرچ رد لولحم یاه نیماتیو بذج رد لالتخا لیلد هب كچرک نغور زا هدافتسا مدع  -
.دوش هدافتسا  میزیننم دیسکوردیه دننام ییوراد میالم یاه نیلم زا ناوت یم دوبن رثوم رگا ، اه هیصوت ماجنا اب دیدش تسوبی رد اتیاهن و

تسوبی



)همادا( یرادراب یا هیذغت یاه هیصوت

تباید

یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
.دوش لیم (زور رد هدعو )5 رتشیب تاعفد هب و مک مجح رد اذغ  -
.دوشن هدروخ اذغ دح زا شیب یا هدعو چیه رد  -
.دینک زیهرپ كفپ و سپیچ ،هدش ورسنک ییاذغ هدام عونرهای سیسوس ،سابلاک ریظن الاب میدس اب ییاذغداوم فرصم زا -
.دوش فرصم ییاذغ یاه هورگ مامت زا ییاذغ یاه هدعو مامت رد  -
)نیریش تالقنت، ركش و دنق ( هداس یاه ذنق و كمن و هدرک خرس و برچ یاهاذغ فرصم شهاک  -
كگنس دننام راد سوبس یاه نان و هویم ،؛ یزبس ، تابوبح دننام رادربیف ییاذغ داوم زا هدافتسا  -
.دیشاب هتشاد یور هدایپ یمک ییاذغ یاه هدعو زا دعب  -
.دینک هدافتسا لداعتم و عونتم لكش هب ییاذغ یاههورگ همه زا دوخ ییاذغ همانرب رد  -
 بیس ، جیوه ، ترذ ، زبس دوخن ، القاب ، ینیشام شاول نان اب شام و یتیچ ایبول ، زمرق ایبول ، سدع ، هپل ، ردنغچ، كگنس ، نوتفات نان ، یربرب نان ندرک نیزگیاج  -
ینیمز بیس هروپ و ینیمز

ª  و دشاب مرگولیک 9  دودح ات دیاب یرادراب نارود نزو هفاضا لک26  زارتالاب یندب هدوت هیامن  اب رادراب یاه مناخ رد 
  ییاذغ هدعو ره زا دعب یور هدایپ ریظن یاه هیصوت هئارا
 .دوش ماجنا نوخ دنق یگتفه لرتنک و ددعتم یاه هدعو نایم فرصم زا یراددوخ ،

یا هیذغت یاه هیصوت هئارا
 ، هبوچرام ، هدش ورسنک یاه تشوگ ، یباریس ، دوس كمن یتشوگ یاه هدروارف ، سابلاک و سیسوس ، لدرخ ، زمرق  لفلف ، زبس لفلف ،  اه هیودا فرصم زا یراددوخ  -
هوهق و زایپ و ریس ، هچبرت
زور رد تاعیام رتیل 2 لقادح فرصم   -
نان عاونا و جنرب ، تالكش ، رینپ ، غرم مخت ، یهام ، ( زمرق و دیفس) مخل تشوگ زا هدافتسا  -
هوهق دننام ییاه یندیشون فرصم زا یراددوخ  -

یراردا تنوفع



)همادا( یرادراب یا هیذغت یاه هیصوت

.دینک تیاعر ار دوخ ییاذغ میژررد نینالآ لینف یواح ییاذغداوم فرصم تیدودحمدیاب،یرادراب زا لبق هام3 زا لقادحدینک یم یراگنا لهس دوخ ییاذغ میژررد رگا
 هب هک تسا نینالآ لینف یواح دیتپپ ید كی ماتراپسآ.دینک طایتحا دیاب تسا هدش هدافتسا ماتراپسآ ای نینالآ لینف زا اهنآ بیکرت رد هک ییورادو ییاذغداوم فرصمرد

.دریگیمرارق هدافتسا دروم اهوراد ای ییاذغداوم زا یخربرد یعونصم هدننک نیریش ناونع
.دینک هدافتسا یفاک نازیم هب كیلوفدیساوB12 صوصخ هب اه نیماتیو فرصم تسا مزال دینک یمن هدافتسا بسانمرادقم هب یمیژر صوصخم یاهاذغرگا

.تسا یرورض نارامیب نیارد نیساینو، زنگنم،یور اصوصخ حالماو نیماتیو یاهلمكم عاونا فرصم
 ینوخ حطس شیازفاو نوخرد نینالآ لینف هلمجزا اهدیساونیمآ ندش اهر هجیتنردو ندب یاه نیئتورپ هیزجت هب تنوفعو یرامیبزا یشان همدصایو یژرنا یفاکان تفایرد

.دوش یم رجنم نآ
 مسیلوباتم هجیتنرد هک نوخ هنیمآ یاهدیسا ریاسو نینالآ لینف نازیماریزدینک لرتنک هتفهردراب2اردوخ نوخ نینالآ لینف نازیم ییاذغ میژر تیاعر زا نانیمطا روظنم هب

.دنک یم رییغت نزو هفاضا نازیمو یگلماح فلتخم یاه هامرد امش ییاذغ میژر ساسارب )نیزوریت دننام(دنیآ یم دوجو هب نینالآ لینف
.دوش نیمات دنتسه نینالآ لینف دقاف هک صوصخم ییاذغداومزا دیاب نیئتورپ نازیم نیاو تسا رتشیب هدش هیصوت نازیمزا یرامیب نیاردزایندروم نیئتورپ نازیم

یرونوتک لیف



هدریش و رادراب ناردام یا هیذغت تیامح تراچولف

زكرم زا ردام جورخ

 هيذغت تيامح همانرب يبايزرا و شياپ مرف رد تاعالطا تبث
 نانز هيذغت تيامح همانرب هشوپ رد يناگياب تهج رادراب ردام
 اي هكبش داتس هب رامآ لاسرا تهج هخسن كي ودنمزاين رادراب

زكرم

 زكرم هب دبس تفايرد مدع تروص رد دوش يرواداي ردام هب
.دهد عالطا  عوضوم يريگيپ تهج

 تروص هب دياب دبس تفايرد روظنم هب دوش يرواداي ردام هب
 نامز دعومرس و ديامن تكرش يشزومآ ياه سالك رد بترم

.ديامن هعجارم زكرم هب تبقارم

 ديناوت يم امش ،ردام  ليامت تروص رد هك دوش هتفگ ردام هب
 كي تدم هب  هام رد يياذغ دبس  كي تفايرد تهج ار يو

.دينك يفرعم دادما هتيمك هب  لاس

 هتيمك زا ناگيار دبس تفايرد هب ليام ردام ايآ
؟تسا دادما

همانرب زا جورخ

يلب

ريخ

 زكرم هب رادراب ردام هعجارم
ينامرد يتشادهب

  دنمزاين رادراب ناردام يياسانش

ليذ يتشادهب ياه صخاش ياراد
يفاكان يريگ نزو -

 45 زا رتمك نزو( ينزو مك -
)مرگوليك

 نيبولگومه( ديدش ينوخ مك  -
 اي رتيل يسد رد مرگ 7 زا رتمك
)دصرد 20 زا رتمك تيركوتامه

 ردام هدنورپ يسررب
 هب دورو تهج  رادراب
يا هيذغت تيامح همانرب

ريخ اي سا دادما هتيمك ششوپ تحت ايآ هك دوش لاوس ردام زا
.تسا دادما هتيمك ششوپ تحت ناردام اب تيولوا.

 دادما هتيمك هب دنمزاين رادراب ردام هنامرحم تسيل  ليمكت
)رادراب ردام يا هيذغت تيامح همانرب يبايشزرا و شياپ مرف(



یهدریش نارود هیذغت دنیآرف 

 هب هدريش نز هعجارم
زكرم

 ياراد هدريش ردام ايآ
؟تسا يا هيذغت لكشم

 ردام جورخ
 زا هدريش

زكرم

يلب

ريخ

هدريش ردام هيذغت تيعضو يسررب
 و يياذغ ياه هورگ دروم رد  ردام زا-

 . دوش لاوس نآ ياه نيزگياج

 هورگ زا كي ره فرصم  نازيم صوصخ رد-
 .دوش لاوس يياذغ ياه

.دوش لاوس  تاعيام تفايرد نازيم -
 رب راذگ ريثات يياذغ داوم ايآ ديسرپب ردام زا-

 .دسانش يم ار ريش

.دوش لاوس ردام يفرصم نغور و كمن عون-
 ياچ ( راد نيئفاك ياه هباشون فرصم نازيم

.دوش لاوس ردام زا الوكاكوك ، هوهق ، ظيلغ
 و كيلوف ، نهآ لمكم فرصم صوصخ رد -

.دوش لاوس نيماتيو يتلوم

هدنورپ رد تبث

دوجوم يا هيذغت لكشم بسح رب يا هيذغت ياه هيصوت هئارا
هويم عاونا زا مهس، 4-3 تالغ و نان هورگ زا مهس7-11 
 و ريش هورگ زا مهس ،4-3 اه يزبس عاونا زا مهس ،4-5

اهزغم و تابوبح ، تشوگ هورگ زا مهس، 3 تاينبل
 زور رد ناويل (10-8 يفاك هزادنا هب تاعيام تفايرد نازيم -

(

 هوهق ، ظيلغ ياچ ( راد نيئفاك ياه هباشون فرصم نازيم -
-.ددرگ دودحم الوكاكوك ،

 تافلوس ورف صرق فرصم نازيم و يگنوگچ -
 دنراذگ يم ريثات ريش معط رب هك يياذغ داوم فرصم نازيم -
 هيودا رپ ياهاذغ ، هچبرت ، ملك عاونا ، زايپ ، ريس زا دنترابع (

) هبوچرام ، ينشاچ رپ و

 و تخپ تهج عيام نغور و هيفصت راد دي كمن زا هدافتسا- 
  ندرك خرس تهج يندرك خرس صوصخم عيام نغور و زپ

 .دوش هيصوت

هدريش ردام اب يا هيذغت هرواشم هئارا
تاعيام فرصم هب هيصوت

راد نيئفاك ياه هباشون فرصم شهاك
 هام 3 ات تافلوسورف صرق فرصم تيمها 

نامياز زا دعب
 رثا ريش معط يور هك يياهاذغ زا زيهرپ 

دنراد
نزو يجيردت شهاك هب هيصوت

 ياه نيشناج و يياذغ ياه هورگ تخانش
هطوبرم

يهدريش نارود هيذغت تيمها تخانش
  و هدش هيفصت راد دي كمن فرصم هب هيصوت

 نآ يرادهگن    حيحص هقيرط  
 و    ديرخ ماگنه رد يساسا  تاكن هب هيصوت

 تخانش و  عيام ياه نغور عاونا فرصم
دماج نغور تارضم

 هزادنا هب دياب ندب يبآ مك زا يريگشيپ تهج
 اي  زور رد بآ ناويل هد ات تشه  يفاك

 داوم و هويمبآ ، ياچ غود ، ريش لماش تاعيام
دوش هدروخ اهشروخ عاونا دننام راد بآ يياذغ

.

 ببس الوكاكوك ، هوهق ، ظيلغ ياچ فرصم
 يباوخ مك و يياهتشا يب ، يريذپ كيرحت

.دباي شهاك دياب و دوش يم
 يساكعنا ، ردام ريش رد دوجوم نيماتيو رادقم

. تسا ردام يفرصم نيماتيو رادقم زا

 ، زايپ ، ملك عاونا ، ريس دننام يياهاذغ فرصم
 رپ و هيودا رپ ياهاذغ اي و هچبرت ، هبوچرام

 ريثات تسا نكمم ريش معط يور ينشاچ
.دراذگب

 ردام يجيردت نزو شهاك ببس دوخ يهدريش
 اب مزال يذغم داوم هكنيا طرشب دوش يم

 نيمات ردام يارب بسانم يياذغ داوم فرصم
.دوش

 ناربج تهج نهآ صرق ددع كي هنازور -
 ددع كي و نامياز نيح رد هتفر تسد زا نهآ

 سپ  هام 3  ات لارنيم نيماتيو يتلوم صرق
.دوش هيصوت  نامياز زا

 لكشم تلع يسررب
يا هيذغت



 قیرط زا یزور هنابش یئامنهار و یناتسریبد رتخد نازومآ شناد تمالس حطس ءاقترا دنیآرف
یرای نهآ و هیذغت شزومآ

 هب  يتشادهب لنسرپ هعجارم
 هوحن يسررب تهج سرادم

 يراي نهآ همانرب يارجا

 هوحن و موزل شزومآ
 يراي نهآ همانرب يارجا
 تهج هنارتخد سرادم رد

نيملعم و نيلوئسم

 هوحن و موزل شزومآ
 يراي نهآ همانرب ءارجا
 ياه شزومآ نيوانع و
 شناد تهج يا هيذغت

 هسلج رد نازومآ
 شناد ءايلوا يهيجوت

نازوماآ

 ءارجا هوحن و موزل شزومآ
 هيصوت هئارا و يراي نهآ همانرب

 تهج رد يا هيذغت ياه
 يذغم زير دوبمك زا يريگشيپ

 رد هيذغت لوصا ، عياش ياه
 و يناوجون و هسردم نينس
 يراتفر تالالتخا تخانش
 داوم تشادهب ، غولب نارود
 تهج دشر شياپ و يياذغ

نازومآ شناد

 كيلوف و نهآ ياه صرق هئارا
 تروصب نازومآ شناد هب ديسا

 يگتفه

 صرق رتخد زومآ شناد ايآ
 فرصم كيلوف ديسا و نهآ

؟ديامن يم

 مدع للع يسررب
فرصم

 و يراي نهآ تيمها شزومآ
 فرصم يبناج ضراوع تخانش

 زا يريگشيپ قرط و نهآ
يلامتحا ضراوع

ريخ

 يا هيذغت ياه شزومآ ايآ
 هئارا رتخد نازومآ شناد هب

؟دوش يم

يلب

 دركلمع هوحن يسررب
 رب ينبم سرادم يشزومآ
 يا هيذغت ياه هيصوت هءارا

هسردم ءايلوا طسوت

ريخ

 و نهآ رقف ينوخ مك زا يريگشيپ
 شناد يا هيذغت داوس حطس ءاقترا

نازومآ

 نارتخد  يا هيذغت  گنهرف ءاقترا
 زا يريگشيپ و هدنيآ لسن و ناوج

اهنآ رد نهآ رقف ينوخ مك

يلب

 و نهآ صرق فرصم يريگيپ
 شناد طسوت   كيلوفديسا

هدننك عانتما نازومآ

    تاسلجتروص ليمكت

 ءاضما اب سرادم تراظن
 هب روهمم و هسردم ريدم

هسردم رهم

 شرازگ لاسرا
 و يشزومآ تامادقا

 زكارم هب ييارجا
سرادم و رتالاب

 هئارا هوحن يريگيپ
 هيذغت ياه شزومآ
 نازومآ شناد هب يا
سرادم ءايلوا طسوت 



لاس19-7  نازومآ شناد رد نهآ رقف زا یشان ینوخ مک و نهآ دوبمک زا یریگشیپ دنیآرف

 سرادم هب يتشادهب لنسرپ هعجارم
 شناد هب يراي نهآ شزومآ تهج

 هلاس 19-7 نازومآ

 نهآ دوبمك مئالع ياراد زومآ شناد ايآ 
؟تسا نهآ رقف زا يشان ينوخ مك و 

هسردم زا جورخ

يلب

ريخ

: يا هيذغت ياهشزومآ و اه هيصوت هئارا

 يارب هيلوا هدام نيرت يساسا و تايح همادا يارب زاين دروم  يذغم هدام كي نهآ -
.تسا نوخ زمرق ياهلوبلگ ندش هتخاس

 دوبمك : لماش دنوش يم نهآ رقف ينوخ مك و نهآ دوبمك بجوم هك يلماوع -
 تابوبح لثم يهايگ ياهاذغ نهآ بذج ندوب نيياپ ، هنازور يياذغ ميژر رد نهآ

 ليلد هب نهآ دايز عفد ، دشر نارود رد نهآ هب ندب زاين شيازفا ، تاجيزبس و
 بسانمان تاداع و يلگنا ياهيگدولآ هب ءالتبا ، يگدعاق نارود رد ديدش يزيرنوخ

.دشاب يم اذغ زا دعب و لبق هلصافالب ياچ ندروخ لثم يياذغ
 يم سردوز يگتسخ و يريگداي تيفرظ و يراك  تردق شهاك ببس ينوخ مك -

دوش
 تشوگ لثم راد نهآ يياذغ داوم زا هدافتسا : يا هيذغت ياه هيصوت تياعرر اب

 يزبس و دالاس فرصم ، تابوبح و تاجيزبس غرم مخت ، يهام ، غرم ، زمرق
 ندرك هفاضا ، تابكرم صوصخب تاج هويم اذغ زا دعب و اذغ اب هارمه ندروخ
 ، هدعو نايم ناونعب رابكشخ زا دافتسا ، يهايگ ياه اذغ هب تشوگ يمكرادقم

 ياهتلاوت زا هدافتسا ، اذغ زا دعب تعاس ود و لبق تعاسكي ياچ فرصم زا بانتجا
 هدافتسا ، هدش ينوفع دض و هتسش الماك تاجيزبس فرصم ، ملاس بآ و يتشادهب

.دومن يريگشيپ نهآ رقف ينوخ مك زا ناوت يم ، اه هناوج زا
.دوش هدروخ زورنآ يادرف تسا رتهب نهآ صرق فرصم يشومارف تروص رد -
 اب هارمه راد ميسلك تابيكرت و رينپ و ريش نينچمه و وئاكاك ، هوهق فرصم -

دنك يم لتخم ارنآ بذج ، نهآ صرق
.دهد يم شيازفا ار نهآ بذج ، تسام فرصم -

.دهد يم شيازفا ار نهآ بذج ، تابكرم صوصصخب هويم اي هويمبآ ندروخ -

هسردم هدنورپ رد تبث

 ينوخ مك و نهآ دوبمك يسررب
 و نازومآ شناد رد نهآ رقف
: ليذ حرشب يمئالع نديد

 يعيبط دح زا رت گنر مك -
 كلپ و بل طاخم و نابز ندوب

مشچ
 اه نخان ندش دوگ -

 دعب سردوز يگتسخ ساسحا -
تيلاعف ره       زا

 راب كي نهآ صرق كي فرصم هب هيصوت
 رد ههام 4-3 هرود كي يط هتفه رد

 لاس
 لاس 14-19 و ههام هس لاس( 14-7

)ههام 4

كشزپ هب عاجرا



 دلوت ماگنه مک نزو اب ناکدوک رد نهآ رقف زا یشان ینوخ مک و نهآ دوبمک زا یریگشیپ دنیآرف
LBW

 دازون ياراد ردام هعجارم
LBW

كدوك نيزوت
 نزو ربارب 2 هب كدوك نزو ايآ

؟تسا هديسر شدلوت ماگنه

 دازون هب نهآ لمكم هئارا  هوحن شزومآ
LBW يعونصم ريش و راوخ ردام ريش زا معا 

 هب لاتنملا نهآ مرگ يليم 2 نازيم هب راوخ
 و هنازور راوخ ريش ندب نزو مرگوليك ره يازا

 لداعم لاتنملا نهآ مرگ يليم 15رثكادح
هرطق 15

 هك LBW دازون رد نآ هرطق هئارا
 هدش دلوت ماگنه نزو ربارب ود  شنزو

.تسا

 مامتا تروص رد ردام هعجارم هب ديكات
نهآ هرطق

نيتور تبقارم همادا

 صوصخ رد ردام هب شزومآ
كدوك عقوم هب هعجارم

ريخ

يلب

هدنورپ رد تبث

 مك يسررب تهج كشزپ هب عاجرا
كدوك ينوخ

.دوش هفاضا ردام يارب كدوك دشر ريسفت زا سپ ملاس كدوك تراچ تلكوب 4 هميمض هب



دلوت ماگنه مک نزو اب ناکدوک رد نهآ رقف زا یشان ینوخ مک و نهآ دوبمک زا یریگشیپ هوحن دنیارف

 رد هك  LBW كدوك ياراد ردام هعجارم
 عورش كدوك يارب نهآ هرطق  يلبق تبقارم

دوب هدش

 هب نهآ هرطق راوخريش هب هب ايآ
 ؟دوش يم هداد هنازور مزال رادقم

 تلع  صوصخ رد ردام زا
 لاوس نهآ هرطق هئارا مدع

.دوش

:شزومآ هئارا
 هلاس 9 ات ههام 6 ناكدوك و ناراوخريش رد نهآ رقف ينوخ مك

 ، يتكرح باصعا متسيس يگنهامه و لماكت رد لالتخا ببس
 تفا و يريگداي تردق شهاك ، يراتفگ لماكت رد لالتخا

 و يسح يب، يگتسخ ، يتوافت يب و يراتفر تارييغت ، يليصحت
 دوش يم اه تنوفع ربارب رد ندب تمواقم شهاك

 هدعو 2 نيب ار هرطق يلامتحا ضراوع زا يريگشيپ يارب
 نادند گنر رييغت زا يريگولج يارب و هداد راوخريش هب يهدريش
 كدوك ناهد بقع رد يروخياچ قشاق كي اب ار نهآ هرطق اه

.دوش هداد كدوك هب هويم بآ اي بآ يرادقم سپس و هتخير

 هب، هرطق هئارا صوصخ رد ردام زا
. دوش لاوس نآ نازيم هنازور تروص

 هئارا همادا صوصخ رد ردام هب هيصوت
ردام قيوشت وراوخريش هب لمكم

يلب

هدنورپ رد تبث

ملاس كدوك تبقارم همادا

ريخ



لاس19-7  نازومآ شناد رد نهآ رقف زا یشان ینوخ مک و نهآ دوبمک زا یریگشیپ دنیآرف

 تهج سرادم هب يتشادهب لنسرپ هعجارم
 19-7 نازومآ شناد هب يراي نهآ شزومآ

 هلاس

 شناد هب نهآ رقف ينوخ مك و نهآ دوبمك  مئالع ندناسانش
: ليذ حرشب  تشادهب نايبرم و نازومآ

مشچ كلپ و بل طاخم و نابز ندوب يعيبط دح زا رت گنر مك -
 اه نخان ندش دوگ -
تيلاعف رهزا دعب سردوز يگتسخ ساسحا -

: يا هيذغت ياهشزومآ و اه هيصوت هئارا

.تسا نوخ زمرق ياهلوبلگ ندش هتخاس يارب هيلوا هدام نيرت يساسا و تايح همادا يارب زاين دروم  يذغم هدام كي نهآ -
 ياهاذغ نهآ بذج ندوب نيياپ ، هنازور يياذغ ميژر رد نهآ دوبمك : لماش دنوش يم نهآ رقف ينوخ مك و نهآ دوبمك بجوم هك يلماوع -
 هب ءالتبا ، يگدعاق نارود رد ديدش يزيرنوخ ليلد هب نهآ دايز عفد ، دشر نارود رد نهآ هب ندب زاين شيازفا ، تاجيزبس و تابوبح لثم يهايگ
.دشاب يم اذغ زا دعب و لبق هلصافالب ياچ ندروخ لثم يياذغ بسانمان تاداع و يلگنا ياهيگدولآ

دوش يم سردوز يگتسخ و يريگداي تيفرظ و يراك  تردق شهاك ببس ينوخ مك -
 فرصم ، تابوبح و تاجيزبس غرم مخت ، يهام ، غرم ، زمرق تشوگ لثم راد نهآ يياذغ داوم زا هدافتسا : يا هيذغت ياه هيصوت تياعرر اب

 زا دافتسا ، يهايگ ياه اذغ هب تشوگ يمكرادقم ندرك هفاضا ، تابكرم صوصخب تاج هويم اذغ زا دعب و اذغ اب هارمه ندروخ يزبس و دالاس
 فرصم ، ملاس بآ و يتشادهب ياهتلاوت زا هدافتسا ، اذغ زا دعب تعاس ود و لبق تعاسكي ياچ فرصم زا بانتجا ، هدعو نايم ناونعب رابكشخ
دومن يريگشيپ نهآ رقف ينوخ مك زا ناوت يم ، اه هناوج زا هدافتسا ، هدش ينوفع دض و هتسش الماك تاجيزبس
.دوش هدروخ زورنآ يادرف تسا رتهب نهآ صرق فرصم يشومارف تروص رد -
دنك يم لتخم ارنآ بذج ، نهآ صرق اب هارمه راد ميسلك تابيكرت و رينپ و ريش نينچمه و وئاكاك ، هوهق فرصم -
.دهد يم شيازفا ار نهآ بذج ، تسام فرصم -
 .دهد يم شيازفا ار نهآ بذج ، تابكرم صوصصخب هويم اي هويمبآ ندروخ -

 4-3 هرود كي يط هتفه رد راب كي نهآ صرق كي فرصم هب هيصوت

 لاس رد ههام
)ههام 4 لاس 14-19 و ههام هس لاس( 14-7

 رد ينوخ مك مئالع  هدهاشم تروص رد دوش هتساوخ هسردم تشادهب يبرم زا
.دهد رارق نايرج رد يريگيپ تهج ار اهنآ نيدلاوزومآ شناد

هسردم هدنورپ رد تبث

هسردم زا يتشادهب لنسرپ جورخ



اه دهم اتسور رد مرگ یاذغ هدعو كی نیمات حرط تراچولف

 ششوپ تحت دارفا هعجارم
تشادهب هناخ هب دهم اتسور

 دشر تيعضو نييعت – 1 هرامش مرف ليمكت
دهم اتسور ششوپ تحت  6-3 ناكدوك

 دق و نزو يريگ هزادنا
 كدوك

:ينعيدراد دشر لالتخا كدوك ايآ دينك يسررب
.دراد يفاكان يريگ نزو تبقارم ود يط -

 عطق ار هناگ تفه ياه كدص زا ينحنم ود و هدش يقفا كدوك ينزو  دشر ينحنم  -
 هدرك
 يدوعص و يزاوم يلو تسا رايعم فارحنا 3-زمرق ينحنم يالاب كدوك نزو ينحنم -
.دشاب يمن دشر ينحنم اب

. تسا رايعم فارحنا 3- زمرق ينحنم ريز كدوك نزو ينحنم  -

 يسررب و كدوك هدنورپ هدهاشم
يلبق ياه تبقارم رد دشر دنور

ينس ياه هورگ بسحرب ردام هب هيذغت شزومآ هئارا

هناخ زا ردام جورخ

ردام هب يدعب هعجارم خيرات  يرواداي



نادنملاس هیذغت

 زا سپ  دنملاس درف هعجارم
نيتور ياه تبقارم  ماجنا

 لكشم ياراد دنملاس ايآ
؟تسا يا هيذغت

دنملاس درف تبقارم همادا

يلب

ريخ

:دوجوم يا هيذغت لكشم بسح رب هيذغت ياه هيصوت هئارا
 تشوگ هدهاشم لباق  ياه يبرچ ندومن ادج ( برچ مك يياذغ ميژر فرصم -
 ، نغور فرصم شهاك ، برچ مك تاينبل فرصم ، غرم تسوپ ندومن ادج ،
 نغور ياج هب عيام ياه نغور ندومن نيزگياج ، دماج ياه نغور فرصم مدع
.دماج ياه
 هب راد سوبس و  كگنس نان ندومن نيزگياج ( ربيف رپ يياذغ ميژر فرصم -
تابوبح زا رتشيب هدافتسا، سوبس مك و ديفس اه نان عاونا  ياج

زاين دروم رادقم هب يزبس و هويم عاونا فرصم  -
 هداس ياه دنق و تاج ينيريش فرصم شهاك -
 يياذغ داوم ، روش ياه ورسنك ، روش عاونا ، روش ياهاذغ فرصم شهاك -
دوس كمنو يدود

:رظن زادنملاس هيذغت تيعضو يسررب
برچرپ يياذغ ميژر -
تارديهوبرك مك وربيف مك يياذغ ميژر -
حالما و نيماتيو مك فرصم -
ركش و نيريش يياذغ  داوم دايز فرصم -
كمن رپ و روش ياهاذغ دايز فرصم -
 تهج عيام نغور و هيفصت راد دي كمن زا هدافتسا- 
 تهج يندرك خرس صوصخم عيام نغور و زپ و تخپ

 ندرك خرس

 هدنورپ رد هدش هئارا ياه شزومآ تبث

 لكشم تلع يسررب
يا هيذغت

 :دنملاس درف اب يا هيذغت هرواشم هئارا

هطوبرم ياه نيشناج و يياذغ ياه هورگ تخانش -
 هزات تروصب هزات ياه يزبس و اه هويم فرصم هب هيصوت -
كشخ ياه هويم و راد سوبس ياه نان و تالغ ،ماخ اي

 رد بآ احيجرت و تاعيام ناويل 8-4 فرصم هب هيصوت -
ملاس دارفا

زور لوط رد يفاك يندب كرحت و تيلاعف -
 ابرم قشاق فصن لداعم ادودح( كمن فرصم شهاك -
)يروخ
 و تشوگ رد يفخم ياه يبرچ( اه يبرچ فرصم شهاك -
)دماج ياه نغور و غرم تسوپ

يعيبط هدودحم رد ندب نزو ظفح -
) زور رد هدعو 5 ( دايز تاعفد و مك مجح رد اذغ فرصم -
زمرق تشوگ ياج هب يهام و غرم تشوگ فرصم -
برچ مك تاينبل زا مهس 2 لقادح هنازور فرصم -
يهام هتفه رد راب 2 لقادح فرصم -
 مخت 4-5  نازيم هب غرم مخت  فرصم ندومن دودحم  -

هتفه رد غرم
 برچ ياه سس و هدرك خرس ياهاذغ فرصم تيدودحم -
 دالاس
 ياه هدروارف و يا هماخ ياه ينيريش فرصم زا بانتجا -
)سابلاك و سيسوس( يتشوگ
 حيحص هقيرط و هدش هيفصت راد دي كمن فرصم هب هيصوت-
 نآ يرادهگن 
 عاونا فرصم و ديرخ ماگنه رد يساسا  تاكن هب هيصوت
دماج نغور تارضم تخانش و عيام ياه نغور



)دوش هفاضا ملاس كدوک تراچ تلکوب  4 هحفص هب( ردام یارب كدوک دشر تیعضو ریسفت

 دوش يم هتفگ ردام هب و دوش يم مسر الاب هبور يطخ دشر دنور و هدش رتشيب يلبق نزو اب  هسياقم رد كدوك نزو  ينعي كدوك بولطم دشر
.دوش يم قيوشت هداد ماجنا هك يبوخ ياهراك  يارب و تسا بوخ كدوك دشر

.دشاب كانرطخ دنااوت يم  تيعضو نيا دوش يم هداد حيضوت ، هدش رتمك لبق هعفد زا  كدوك نزو ينعي نزو شهاك

 و هدركن دشر  كدوك ارچ وا رظن هب هك دوش يم هتساوخ ردام زا تسا هدركن يرييغت يلبق تبقارم هب تبسن كدوك نزو ينعي دشر فقوت
.دوش يم هداد صيخشت ردام كمك اب  دشر فقوت تلع

 اب يزاوم يلو الاب هب ور ينحنم  ، تسين يفاك نآ شيازفا نازيم يلو هدش رتشيب يلبق نزو اب هسياقم رد كدوك نزو ينعي دشر يدنك
.تسا هدركن دشر بوخ كدوك ارچ هك دوش يم هتساوخ حيضوت ردام زا ، تسين هطوبرم كدص

 يارب كدوك دشر ينحنم
.دوش ريسفت ردام



.دوش هفاضا ملاس كدوک تراچ تلکوب 8 هحفص هب 5-1 هحفص زا

 يدنب هقبط رد كدوك ايآ
) دراد  يا هيذغت تالكشم

 دراد رارق(2

 تالكشم يدنب هقبط تبث
 مرف رد (3) درادن يا هيذغت
 قيوشت و ملاس كدوك تبث

كدوك هيذغت هب ردام

 كمك اب كدوك حيحص ان هيذغت ياه تلع نييعت
 نيب ياه توافت ندروآ  تسدب و ردام يراكمه و 
 رد دوجوم ياه هيصوت و كدوك يلعف هيذغت هوحن

 يطابترا ياه تراهم زا هدافتسا اب هرواشم تراچ
:بسانم

 ردام هچنآ و كدوك تالكشم هب ندرب يپ يارب  -
.دينك شوگ و دينك لاوس تسا هداد ماجنا البق

 هداد ماجنا هك يبوخ ياهراك رطاخ هب ار ردام  -
.دينك قيوشت تسا

 لزنم رد ار كدوك هنوگچ هكنيا دروم رد  -
.دينك هيصوت ، دنك تبقارم

 لرتنك هدش كرد بلاطم زا ار ردام كرد نازيم  -
.دينك

 4 زا رتمك كدوك ايآ

؟دراد نس هام

:كدوك نس ساسا رب ردام يا هيذغت هرواشم
 شوغآ رد قيرط و يهدريش تيعضو هدهاشم 1-   

:نتفرگ
 بقع هب يردق اي ندب دادتما رد ميقتسم ندرگ -
 ردام  ندب فرط هب راوخريش ندب – تسا  ليامتم
 ،دشاب ردام ناتسپ هب هديبسچ هناچ ،تسا هتشگرب
 ،تسا ردام ندب هب كيدزن و هديبسچ راخريش ندب
 اب راوخريش ندب مامت ،دشاب زاب الماك دازون ناهد
 ينيياپ بل ،دوش يم تيامح ردام ياه تسد
 تمسق و كون ، تسا هتشگرب نوريب هب راوخريش
.دشاب راوخريش ناهد رد ناتسپ هلاه زا يرتشيب

 هنابش رد راب 8 لقادح و بش و زور رد يهدريش  2-
زور

 و اه اذغ رياس ندرك عورش رتدوز تارطخ  3-
تاعيام

 يياه اذغ شريذپ يارب راوخريش شراوگ هاگتسد -
 زورب لامنحا -    تسين هدامآ ردام ريش زا ريغ هب
 سردوز عورش – دوش يم رتشيب )تياسح( يژرلآ
 و ردام ناتسپ نديكم رتمك  ببس يليمكت هيذغت
 مك شياجنك – دوش يم  ردام ريش ديلوت شهاك
 هدعو كي نيزگياج و هدش رپ اذغ اب راوخريش هدعم
 ريش ياج هب هك يياهاذغ بلغا  -دوش يم ردام ريش
 ياه هروپ اي پوس( دوش يم هداد  كدوك هب ردام
 كدوك يياذغ ياه زاين دنناوت يمن )يكبآ  و قيقر
.دننك نيمات ار

يلب

يلب

ريخ

ريخ

 ياه هيصوت هيارا
 هعجارم يا هيذغت

دوش

 يا هيذغت هرواشم هئارا
: كدوك نس ساسا رب



 :یا هیذغت یاه هیصوت هئارا

 نس لاس 2  زا رتمك كدوك ايآ
؟دراد

:یگدنز مود لاس رد هیذغت ترورض و یگهام 6 نایاپ ات یراصحنا هیذغت همادا 1-
 ، يفاضا ياذغ چيه ودروخ يم ردام ريش طقف كدوك هك تسا ينعم نيا هب و تسا  ردام ريش اب يراصحنا هيذغت يگهام 6نس ات دلوت ودب زا كدوك هيذغت هار نيرتهب-
دنك يمن تفايرد زاين تروص رد اهوراد و اه نيماتيو زجب رگيد تاعيام اي بآ

 شخب ينميا داوم – دنك يم نيمات ار وا زاين دروم يژرنا موس كي و هدوب كدوك يارب نيئتورپ نيمات عبنم نيرتهب و تسا ترورض كي يگدنز مود لاس رد ردام ريش -
 يراميب رياس و لاهسا هب التبا زا ار وا دهد يم رارق يراميب ضرعم رد ار دوخ زيچ همه و اج همه هب ندز تسد اب و تسا لاعف و كرختم رايسب هك اپون كدوك يارب نآ
 ريش هب اهنت تسا اهتشا يب كدوك بلغا هك يراميب مايا رد و دوش يم لماك مود لاس رد رد ردام ريش رارمتسا و موتدت كدوك يناور و يبصع لماكت -دنك يم ظفح اه
تسين لمحت لباق كدوك يارب ردام ريش هزادنا هب زيچ چيه و دنك يم اديپ ليم ردام
كدوک یفاکان یریگ نزو تروص رد یلیمكت هیذغت  سر دوز عورش هب مادقا 2-
یلیمكت هیذغت تاكنو لوصا3-
:دنك رييغت اذغ عون  دنچ زا يطولخم هب جيردت هب و عورش هداس ياذغ عون كي زا و دوش هفاضا  راوخريش ياذغ هب جيردت هب دياب عون و رادقم رظن زا يياذغ داوم- فلا

 تظلغ و قيقر اتبسن عورش رد اهاذغ -دوش هتشاذگ هلصاف   زور 3-2 فلتخم يياذغ داوم ندرك هفاضا نيب -دوش هفاضا نآ رادقم هب جيردت هب و عورش مك رادقم زا -
 هتفه 2-1    يارب هكلب دوش يراشفاپ ديابن يصوصخب ياذغ هب     كدوك يليم يب تروص رد -دوش هفاضا اهنآ تظلغ رب اجيردت و دشاب ردام ريش زا رتشيب يمك اهنآ
 كي زا لبق -دوش يم هداد كدوك هب هقالع دروم مجح و تاعفد هب كنخ هديشوج بآ ، يكمك ياذغ عورش اب نامزمه -مينك يم هئارا وا هب هرابود و فذح ار اذغ نآ

دباي يم شيازفا كدوك ياهتشا هب هجوت اب اذغ رادقم -دوش زيهرپ دياب كدوك ياذغ هب هيودا هنوگ ره وكمن ، ركش ندرك هفاضا زا يگلاس
كدوک یگدنز لوا  لاس یط یلیمكت هیذغت  سپس و اضاقت بسح رب یهدریش ادتبا 4-
اه اذغ هیهت زرط و یلیمكت هیذغت عورش هوحن 5-
 اب بسانتم نآ رادقم رب جيردت هب و هدش عورش يروخ ابرم قشاق 1-2 هزادنا هب زور رد رابكي زا يليمكت هيذغت زاغآ رد اذغ نيرتهب ناونع هب ينرف متفه هام يادتبا رد -
 موس هتفه رد داد كدوك هب ار هدش هل و هتخپ الماك جنرب ريش و ماداب هريرح، ينرف رب هوالع ناوت يم يكمك ياذغ عورش مود هتفه زا -دوش يم هدوزفا كدوك ياهتشا
 هب كت هب كت زين تاجيزبس تسا رتهب .درك هيهت پوس كدوك يارب ناوت يم جنرب طولخم اب زبس ايبول ، ودك ، زينشگ ، جيوه، ينيمز بيس لثم تاجيزبس عاونا زا
 .دييامن هفاضا كدوك پوس هب زور 2-3 هلصاف
 .تسا ديفم ناتراوخريش يارب زين هرك اي مغور يمك اب هارمه مرن و هدش هتخپ تروصب زبس دوخن هروپ ، جيوه هروپ ، ينيمز بيس هروپ دننام تاجيزبس هروپ هيهت
 ميسقت كچوك تاعطق هب ار اه تشوگ عاونا ديشاب هتشاد هجوت طقف .دينك هدافتسا ناتراوخريش يارب پوس هيهت رد تشوگ عاونا زا ديناوت يم امش مه مراهچ هتفه رد
دينك هدافتسا پوس هيهت رد هدرك خرچ ياه تشوگ زا اي و دينك
.داد وا هب راوخريش ليامت بسح رب هدعو نايم 2 ات1 و يكمك ياذغ هدعو 3 ات2 هنازور ناوت يم،ردامريش رب هوالع هام نيا رد
 هل ردام ريش يتح و ريش اي بآ رد يروخياچ قشاق كي هزادنا هب دشاب تفس و زپ بآ الماك هك ار غرم مخت هدرز ناتراوخريش يگدنز متشه هام يادتبا زا ديناوت يم امش
 اي و لماك هدرز كي نايم رد زور كي ديناوت يم هاگنآ دسرب غرم مخت لماك هدرز كي هب هتفه 1 فرظ رد ات ديهد شيازفا ارنآ رادقم اجيردت و ديهدب راوخريش هب و هدرك
.دينك يراددوخ غرم مخت هديفس هئارا زا يگلاسكي ناياپ ات ديشاب هتشاد هجوت . ديهدب ناتكدوك هب غرم مخت هدرز فصن زور ره
 راوخريش رد نديوج لمع هك دينك ليدبت رت تفس ياهاذغ هب ار مرن ياهاذغ و پوس ناتراوخريش رتشيب شريذپ و نس شيازفا اب متشه هام طساوا زا ديناوت يم امش
 راوخريش زاين دروم حالما و نيئت ورپ زا يشخب نيمات يارب ، متشه هام مود هتفهرد.دشاب  هدننك كمك رايسب دناوت يم تيوكسيب و نان ياه هكت نداد ، دوش تيوقت
.دوش يم هيصوت راوخريش پوس رد شام و سدع دننام مضه ناسآ تابوبح زا هدافتسا
 اب هك يعيبط هويمبآ نداد نينچمه.دومن هفاضا كدوك يياذغ همانرب رد ار وله و ولآ ، ولآدرز فزوم ،يبالگ ،بيس دننام مرن و هديسر ياه هويم ناوت يم هام نيا طساوا زا
 رد تسام نداد.دسرب يروخابرم قشاق 12ات6 نازيم هب جيردت هب و عورش زور رد يروخابرم قشاق3 زا دياب  هويمبآ.دوش يم هيصوت ددرگ يم هيهت يتشادهب تاكن تياعر
.دوش يم هيصوت هام نيا

 تروص ردو تسا زور رد هدعو 4ات3 نينس نيارد راوخريش هيذغت تاعفد دادعت.داد كدوك هب ناوت يم زين ولپ و ميلح دننام رتشيب تظلغ اب يياهاذغ ،مهد و مهن هام رد
 نامز نيا رد.دروخب مارآ مارا ودريگب تسد رد ار مرن يياذغداوم ياه هكت دناوت يم كدوك نس نيارد.درك هفاضا نآ هب ناوتيم زين هدعو نايم ود ات كي راوخريش تيامت
 يم عورش اههام نيا رد )هپل و دوخن زج هب( تابوبح رياس فرصم.دومن هفاضا راوخريش يياذغ همانرب هب ار هدش مرن و هتخپ ينوراكام و هداس تيوكسيب ،نان ناوت يم
.دوش

تسا زاجم دعب هب مهدزاي هام زا جانفسا و مغلش ،ردنغچ فرصم.درك هدافتسا كاروخ و ولپ ،هتك عاونا زا ناوت يم مهدزاود و مهدزاي ياه هام رد

دیهدب كدوک هب اذغ هدعو 5 زور لوط  رد  6-
لاس كی زا رتمک ناکدوک رد بسانم یا هیذغت یاهراتفر تخانش 7- 
دنك ديلقت اه رتگرزب زا دراد تسود  يگهام 9 ات 6 نينس رد كدوك -
.درك راركت راب دنچ ار راكنيا و هدومن زاب ار ناهد وا هارمه كدوك هب نداد اذغ ماگنه - 
.دوش انشآ نآ مان اب يياذغ معط رب هوالع كدوك ات دوش راركت راب نيدنج تسياب يم دوش يم هداد وا هب هك يياذغ هدام ره مان -
.دريگب داي وا ات هدروخ اذغ اهتشا اب ردام اي .دوش هتشاذگ وا لباقم رد دروخ يم اذغ اهتشا اب هك يرگيد كدوك ناكما تروص رد ، كدوك ندروخ اذغ رتهب يارب -
 و هدرك دروخرب هناروبص دياب اذغ نتخير و ندنادرگرب رس ، ن درك فت ، قشاق ود يكي ندروخ زا دعب ناهد نتسب لثم راوخريش لمعلا سكع عون ره اب نيدلاو -
.دنيامن ظفح ار دوخ يدرسنوخ
 دش دهاوخ هدنيآ رد ندروخ زا كدوك عانتما بجوم و تسين يحيحص راك ، دشاب هك يوحن ره هب نداد اذغ روز هب اي و دايز رارصا -
 يلاخ فرظ نتشاذگ اي و فرظ ندرك هنوراو ، سابل و تروص هب پوس و تسام نديلام ، نيمز يور اذغ نتخير دننام كدوك ياه راتفر ربارب رد تسياب يم نيدلاو -
.دنهدن ناشن يلمعلا سكع رس يور
.دوش قيوشت ندروخ هب وا هك دوش هدز يياهفرح كدوك اب -
.دريگب ميمصت شدوخ شندروخ ادغ تعرس دروم رد و دروخب دراد ليم ردق ره ات هك دوش هداد هزاجا كدوك هب -
 دشاب لوغشم هك داد كدوك هب زين قشاق كي ناوت يم  كدوك هب نداد اذغ ماگنه رد -
دنك يم رييغت رگيد زور هب زوركي زا كدوك يتفايرد ياذغ رادقم -
.دهدن ناشن نآ ندروخ هب يليامت الصا رگيد زور و دروخب اهتشا اب ارنآ و هدوب كدوك عبط باب زور كي اه اذغ زا يضعب تسا نكمم -

يلب

ريخ

 هيذغت هرواشم هئارا هب
 نس ساسا رب يا
دوش هعجارم كدوك

a



)همادا( یا هیذغت یاه هیصوت

 كدوك ياذغ تشادهب هيصوت هد  8- 
دنوش هتسش كدوك هب نداد اذغ زا لبق و اذغ هيهت زا دعب و لبق اهتسد -

. دوش هتشادهگن زيمت اذغ تخپ و هيهت لحم -

.تخپ سپس و هدومن خرچ اي هدرك ميسقت كچوك تاعطق هب ادتبا دياب ار يتشوگ داوم صوصخب دوش هتخپ الماك دياب كدوك ياذغ -

. دشابن ينالوط كدوك هب نآ نداد و اذغ ندش هتخپ نيب هلصاف هك يروط دوش فرصم اذغ تخپ زا سپ هلصافالب -

 زا سپ هلصاف الب ار يفاضا ياذغ تسياب يم ، دوش يم هييهت رتشيب اي هدعو ود يارب اذغ رابجا هب هك يتروص رد و دنوش يرادهگن حيحص روطب هدش هتخپ ياهاذغ -

.دومن يرادهگن لاچخي رد هتسب برد فرظ رد و هدرك كنخ ، تخپ

.دومن غاد رابكي زا شيب ديابن ار هدناميقاب ياذغو .داد ترارح لماك روطب تسياب يم فرصم زا لبق ار هدش يرادهگن ياذغ -

 دنوش يرادهگن مه زا ادج هتخپ و ماخ ياهاذغ -

 دنوش هتشاد هگن رود تاناويح رگيد و ناگدنوج ، تارشح سرتسد زا اهاذغ -

. ددرگ هدافتسا ملاس و هزيكاپ بآ زا -

.ددرگ هدافتسا هزيروتساپ ينبل ياه هدروارف و ريش زا ناكمالا يتح -

 دشر ريخات ماگنه هب يا هيذغت ياه هيصوت  9 -  
 كدوك ياذغ تاعفد دادعت شيازفا -

 زور و بش رد ردام ريش اب هيذغت موادت  -

 يليمكت هيذغت هوحن و كدوك نس ساسا رب يكمك ياذغ نداد -

 كدوك هب ردام رتشيب هجوت -

 تالغ هناوج اي عيام نغور اي درآ ندوزفا اب كدوك يكمك ياذغ يژرنا شيازفا

 كدوك ياذغ هدعو ره هب يروخ ابرم قشاق 2-1 دودح هدش بآ هرك اي عيام نغور يمك ندوزفا -

 كدوك پوس رد اه هناوج نيا ردوپ اي مدنگ هناوج اي شام هناوج ندوزفا -

 كدوك پوس هب ( ديفس سس تروصب ) هرك و ريش ، درآ يمك ندوزفا -

 يگهام 11 دودح رد كدوك پوس هب هزيروتساپ هماخ يمك ندرك هفاضا -

 كدوك پوس هب غرم بآ و هرك يمك اب هدش مرن غرم مخت ندرك هفاضا -

 هتك اي پوس هيهت يارب ناوختسا اب تشوگ زا هدافتسا -

 يروخ اذغ قشاق 2 نازيم هب كدوك ياذغ هدعو ره يارب هلاسوگ اي دنفسوگ ملق هراصع زا هدافتسا -

 يگهام 10 زا دعب ات كدوك ياذغ هب تابوبح ندوزفا نتخادنا قيوعت هب -

 ياذغ هب نادرگ باتفآ همخت زغم ، دجنك ، ماخ ماداب ردوپ اي درآ ، مدنگ هناوج نينچمه هدش هل و هدش هتخپ نار زا يياه هكت اي غرم نار هدش ظيلغ بآ ندرك هفاضا -

 كدوك

 تشوگ اي غرم بآ اب هتك هيهت -

 زور طسو ياذغ زا دعب زور رد راب 2 كدوك هب مك مجح اب هويمبآ اي هويم هئارا -

 يا هيذغت ياه هيصوت زا ردام كرد نازيم لرتنك
هدش هئارا

 هئارا هب هعجارم
 رب يا هيذغت هرواشم
كدوك نس ساسا

a



(هدعو نايم 2 و يلصا ياذغ هدعو3 هئارا) زور رد يياذغ هدعو 5 هئارا 1- 

هطوبرم ياه نيشناج و يياذغ ياه هورگ تخانش 2-

 هك تسا  مهس 3 لاس  3-2 ناكدوك رد هنازور مهس دادعت ،دهد يم ليكشت ار كدوك ياذغ زا يرتشيب مهس و تسا كدوك يژرنا  هدننك نيمات )  و ينوراكام ، جنرب ، نان( تالغ و نان هورگ -

 ره هك تسا مهس 3 هورگ نيا هب زاين هلاس 5 -4 ناكدوك رد و تسا هتخپ ينوراكام ناويل  مراهچ کي اي هتخپ جنرب ناويل مراهچ کي اي نان تسد فك مود كي اي نان مرگ 15 لداعم مهس ره

تسا هتخپ ينوراكام ناويل  مود کي اي هتخپ جنرب ناويل  مود کي اي نان تسد فك  كي اي نان مرگ 30 لداعم مهس

 و زوم لاقترپ ،بيس ددع فصن لداعم هک تسا مهس 4-5  لاس 3-2 ناكدوك رد اه هويم واه يزبس هنازور مهس دادعت  ،تسا  اه نيماتيو و حالما هدننك نيمات هك اه هويم و اه يزبس هورگ -

-5 ناکدوک رد اه یزبسو اه هويم هنازور مهس دادعت .تسا هتخپ یزبس ناويل مراهچ کي و ماخ یزبس ناويل مود کي و یعيبط هويم بآ ناويل فصن و هدش کشخ یاه هويم یروخاذغ قشاق1

 ناويل مود کي و ماخ یزبس ناويل کي و یعيبط هويم بآ ناويل مراهچ هس و هدش کشخ یاه هويم یروخاذغ قشاق 2 و زوم، لاقترپ،بيس ددع کي لداعم هک دشاب یم مهس 4-5 لاس 4

تسا هتخپ یزبس

 كي اي مرگ  45 ايريش ناويل  مود كي  مهس 4-5 لاس 3-2 ناكدوك رد هنازور مهس دادعت ، تسا  نيئتورپ و رفسف ، ميسلك هدننك نيمات هك ) ينتسب، رينپ ،  تسام ، ريش ( تاينبل و ريش هورگ -

-4 لاس  6 ات 4 ناكدوك ياربو تسام ناويل مود كي ، رينپ تيربك  يطوق  مين و

.تسا تسام ناويل فصن و رينپ تيربک یطوق مين و کي اي مرگ 45 ،ريش ناويل مراهچ هس ات فصن لداعم هک دشاب یم مهس 3

 مک زمرق اي ديفس تشوگ مرگ 60-30 لداعم مهس 2 ،لاس 4-5 و لاس 3 ات 2 ناكدوك رد هنازور مهس دادعت .تسا نيئتورپ هدننك نيمات هك اه زغم و  غرم مخت < تابوبح < تشوگ هورگ -

.دشاب یم اهزغم یروخاذغ قشاق 2-4 و تابوبح ناويل فصن ،غرم مخت ددع 1-2،یبرچ

( اه هدعو نايم رد يياذغ هورگ 2 لقادح و يياذغ يلصا ياه هدعو رد يياذغ ياههورگ يمامت دوجو ) يياذغ داوم عونت رب ديكات 3-

.دشاب يياذغ يلصا ياههورگ رد فلتخم ياهاذغ زا يبيكرت لماش دياب وا يياذغ همانرب < كدوك زاين دروم يياذغ داوم هيلك نيمات يارب -

نتفرگ ريش زا هوحن 4-

( يياذغ يلصا هدعو نايم 2 ) .دوش هداد زور رد اذغ تبون 5 كدوك هب -

.دوش هداد شيازفا يياذغ ياه هدعو دادعت و اذغ نازيم < زاين تروص رد -

.ديامن عطق زين رهظ زا دعب لوط رد ار يهدريش < هتفه ود ات كي زا سپ و دنك عطق ار يهدريش حبص لوط رد ردام لاثم ناونعب < دباي شيازفا يهدريش نيب لصاوف -

.دشاب هتشاد ردام اب يكيدزن ساسحا هك دوش هداد هزاجا كدوك هب و دوش تبحم رتشيب كدوك هب -

.ديامن عطق ار بش لوط رد يهدريش ماجنا رس -

 كدوك ياذغ ندرك يوقم هقيرط 5 -

. دومن هفاضا عيام نغور اي درآ كدوك ياذغ هب ناوت يم ندرك يوقم يارب -

.دوش يم هفاضا هدش بآ هرك اي عيام نغور يروخ ابرم قشاق 2-1 دودح ) ماش ؛ راهان ٍ؛ هناحبص ( كدوك ياذغ هدعو ره هب -

.دومن هدافتسا دنفسوگ هچيهام اي غرم نار لثم ناوختسا اب تشوگ زا ناوت يم هتك اي پوس هيهت يارب -

.دوش يم نآ ندش يوقم ببس پوس هب ندومن هفاضا تج هرك و ريش و درآ  زا دافتسا اب ديفس سس هيهت

 كدوك ياذغ ندرك يذغم هقيرط 6-

. دوش يم هفاضا كدوك ياذغ هب يهام < دنفسوگ ؛ غرم دننام يياهتشوگ ناكمالا يتح -

.درك هفاضا كدوك هروپ اي  پوس هب ناوت يم ار ريش -

.درك هدافتسا هرك اي نوتيز نغور و ينيمز بيس اب طولخم تروصب ار هدش هل و هتخپ الماك سدع <  ايبول < دوخن-

اهاذغ رياس و پوس اي هروپ لخاد رد هدش هدنر تروصب تفس و زپبآ غرم مخت ندوزفا -

 اهاذغ رد .. و ماداب < ودرگ دننام اه زغم عاونا زا هدافتسا -

 كدوك ياذغ هيهت يارب جيوه و يياولح ودك لثم يجنران و درز تاجيزبس و زينشگ < ديوش < يرفعج لثم زبس گرب تاجيزبس زا هدافتسا -

 كدوك ياذغ رد ندرك كشخ زا سپ ردوپ تروصب اي هدرك هل و هزات تروصب سدع هناوج < شام هناوج دننام تابوبح و تالغ هناوج زا هدافتسا -

.كدوك ياهاذغ هيهت رد ناوختسا هراصع زا هدافتسا -

-

a

كدوک نس ساسا رب یا هیذغت هرواشم هئارا



a

ناكدوك هب هدعو نايم هئارا ماگنه رد هجوت دروم تاكن 6 --

.دنوش باختنا يياذغ يلصا هورگ 5 نايم زا اه هدعو نايم  -

 ريش اب وج روغلب ، هدش هدنر رينپ اب هداد وب ترذ ،ينيمز ماداب و هرك اب نان ريش و هويم اب تالغ دننام ) دنشاب هارمه يرگيد داوم اب هك ينامز تالغ ياه هدروارف -

. دنتسه هدننك ريس (

 رينپ اب جيوه و ملك لگ ، يلكورب ملك ، ينيمز ماداب هرك اب سفرك دننام اههورگ رياس زا يياهاذغ اب هارمه اي يياهنت هب ماخ يزبس ياه هكت -

 همخت  شمشك طولخم ، تسام اب وله ، ينيمز ماداب هرك و زوم ، رينپ و بيس دننام اهاذغ رياس اب هارمه اي و هويمبآ تروصب اي هدش كشخ اي هزات تروصب اه هويم -

 اه ليج آ اي نادرگباتفآ

.دوش هتشاذگ هلصاف تعاس 3-2 لقادح ، هدعو نايم و يلصا ياه هدعو نيب -

.دوش يراددوخ ، تسا يژرنا يواح طقف هك سپپيچ و ينيريش ،تابن بآ ، تالكش ريظن يياه هدعو نايم نداد زا -

 هويمبآ عاونا ، ريش ،غود ، غرم مخت ،رينپ و رايخ و هجوگ ، ودرگ و رينپ جيودناس ، اه هويم و اه زغم ، كمن مك يگناخ هداد وب ترذ لماش بسانم ياه هدعو نايم -

. رابكشخ و ولآ و هويم يا هگرب عاونا و ينتسب ، يعيبط ياه

 يياذغ بوخ تاداع داجيا تهج رد لاس 6-3 ناكدوك اب راتفر لوصا  7-

. دد شهاك ار ناكدوك ) زيمآ رفنت ( يفنم ياه لمعلا سكع دناوت يم اذغ كي فرصم راركت مدع -

.دننك يم لوبق يناسآ هب ار ديدج ياهاذغ ،راوخ يعونصم ريش ناكدوك اب هسياقم رد ردام ريش اب هدش هيذغت ناكدوك -

.ددرگ نيدلاو ينارگن ثعاب ديابن هلئسم نيا نياربانب ،دباي يم شهاك زين اهتشا و دوش يم دنك يناتسب د شيپ نينس رد دشر تعرس -

.دباي رييغت رگيد هتفه هب يا هتفه اي و رگيد زور هب يزور زا تسا نكمم اهاذغ هب تبسن ناكدوك ليامت مدع اي ليامت -

.جيودناس مراهچ كي هب تبسن هدش فصن جيودناس ندرك لوبق : لثم دننك يراددوخ اذغ ندروخ زا فلتخم ياه هناهب هب ناكدوك تسا نكمم تاقوا يضعب -

.درك ندروخ اذغ هب راداو روز اب ناوت يمن ار يكدوك چيه -

.دنك يراددوخ اذغ فرص زا،دعب هدعو رد هك يلاح رد دروخب اذغ اهتشا و علو اب هدعو كي رد تسا نكمم كدوك -

. تسا كدوك شريذپ دروم رگيد ياه هدعو زا رتهب اذغ امومع رهظ زا دعب ياه هدعو رد -

      .دوش يم اذغ فرصم ندش مظنمان و اهتشا شهاك ببس ناكدوك رد يزابجل

.دنراد تسود ار مرلو ياذغ ناكدوك زا يرايسب و .تسين ناكدوك شريذپ دروم غاد ياذغ -

.دنشاب يم ناكدوك شريذپ دروم رتمك ينوراكام زا ريغ هب طولخم ياهاذغ فرصم و.دنتسين لوبق دروم اهنآ يوب ليلدب هكلب ناش معط ليلد هب هن اهاذغ يضعب -

.داد كدوك هب انشآ و يلومعم ياهاذغ اب ار اهنآ زا يكچوك تاعطق ناوت يم ديدج ياه اذغ اب كدوك ندش انشآ يارب -

) ايبول اي و زپ بآ ينيمز بيس اب تشوگ هكت كي هئارا : لاثم روطب  ( دومن رارق رب بوطرم و كشخ ياهاذغ نايم يلداعت تسياب يم بلغا -

 .دوش هداد كدوك هب هدش هعطق هعطق و هدنك تسوپ تروصب تسا رتهب لاقترپ دننام يياه هويم -

 هيذغت ياه هيصوت زا ردام ياه هتخومآ نازيم لرتنك
 يا

 تلكوب همادا
تراچ

)همادا( كدوک نس ساسا رب یا هیذغت هرواشم هئارا



نازومآ شناد قیرط زا  اه راوناخ یفرصم  كمن یسررب تهج یتشادهب لنسرپ هعجارم دنیآرف

 يسررب تهج يتشادهب لنسرپ هعجارم
 شناد قيرط زا اهراوناخ يفرصم كمن

 سرادم نازومآ

 راوناخ يفرصم كمن ايآ
 ؟تسا راد دي نازومآ شناد

يلب

ريخ

هسردم زا لنسرپ جورخ

 يفرصم كمن شيامزآ جياتن تبث
 هدنورپ رد نازومآ شناد ياهراوناخ

 هسردم

 كمن شجنس لولحم زا هدافتسا
 يفرصم كمن يسررب و راددي
  سرادم نازومآ شناد ياهراوناخ

 شناد دشر رد لالتخا و يريگداي ناوت شهاك رد دي دوبمك زا يشان ضراوع شزومآ
:دي دوبمك زا يشان ضراوع رياس ندناسانش  و نازومآ

.دهد يم شهاك زايتما 13.5 ار يشوه بيرض دي دوبمك  -
.ددرگ يم دشر لالتخا و يريگداي ناوت شهاك ببس دي دوبمك  -
.تسا دي دوبمك زا يريگشيپ يارب هار نيرتهب هيفصت راد دي كمن  -

.دسر يم شورف هب تخاس هناورپ ياراد ياه يدنب هتسب رد هيفصت راد دي كمن  -
 هيفصت راد دي كمن فرصم هنيمز رد نيدلاو هب هيصوت  -

.درك فرصم دايز ديابن ار هيفصت راد دي كمن يتح  -

 زا مزال ياه هيصوت لاقتنا شزومآ
 هب سرادم نازومآ شناد قيرط
 حيحص زرط  ليبق زا دوخ نيدلاو
 و راد دي كمن فرصم و يرادهگن
 زا راوناخ دارفا همه فرصم رب ديكات

 هيفصت  راد دي كمن

  كمن شجنس مرف لاسرا و ليمكت

 5 هرامش  مرف( سرادم رد راد دي
)فلا

 راد دي كمن فرصم مدع تلع يسررب
)دوش لاوس زومآ شناد زا(



لاس یادتبا یرامش رس رد اه راوناخ یفرصم كمن یسررب تهج زروهب هعجارم دنیآرف

 يفرصم كمن يسررب تهج زروهب هعجارم
 رد اهراوناخ  يرامشرس نامز رد اه راوناخ

 لاس ره يادتبا

 طقف اهراوناخ يفرصم كمن ايآ
؟تسا رادددي هدش هيفصت  كمن

 زا رويط و ماد هيذغت رد ايآ
 يم هدافتسا راد دي كمن

؟دوش

يلب

يلب

ريخ

 كمن شجنس لولحم زا هدافتسا و يسررب
 اهراوناخ تهج راد دي

 دي دوبمك زا يشان تالالتخا ندناسانششزومآ
 شور نيرتهب ناونع هب  رويط و ماد رد

 فرصم هقيرط و تالالتخا نيا زا يريگشيپ
: رويط و ماد تهج راد دي كمن

 يفاك دي زين هفولع دي دوبمك قطانم رد -
.دنرادن

، ييازان ، نينج طقس دي دوبمك ضراوع -
 و تسا هدرم دازون دلوت و لثم ديلوت شهاك
 هب هعماج رد يريذپان ناربج يداصتقا تامدص

 .دروآ يم راب

 نتشادن ليلد هب كمن گنس زا هدافتسا مدع  -
ماد زاين هب هجوت اب راد دي كمن زا هدافتسا و دي

.

 دي كمن  گنر درز لودج ليمكت
 يتايح جيز يور رب راد

ريخ

 صاوخ و لكش يياسانش و راد دي كمن فرصم و يرادهگن يگنوگچ ياهشزومآ
 و راوناخ ءاضعا همه طسوت راد دي كمن فرصم رب ديكات و راد دي كمن يرهاظ
 ريغ كمن تارضم و هرفس رس مه و اذغ تخپ رد مه راد دي كمن زا هدافتسا

:هيفصت كمن زا هدافتسا يايازم و هيفصت
 تسا نيگنس تازلف زا هك تسا سم و برس مويمداك ياراد هيفصت ريغ كمن -
 ببس هك دراد دوجو نآ رد زين هويج . دوش يم اه ناطرس عاونا زورب بجوم و
 ، نخان و وم هب بيسآ ،ينوخ مك ، يدق هاتوك ، نينج رد يدازردام ياه صقن

 معط زين نآ رد دوجوم ميزينم .ددرگ يم لاحط و دبك و باصعا ، ناوختسا
 يم داجيا للتخا اه هيلك دركلمع رد داوم نيا عمجت .دهد يم كمن هب يخلت
 يفنم ريثات دارفا يروراب يور زين و دوش يم نهآ بذج رد لالتخا ببس و دنك

. تسا تازلف نيا و هسام و نش دقاف هيفصت كمن.دراد

 ياراد تابيكرت و چگ ، كاخ ، نش دننام يياه يصلاخان يواح كمن گنس -
 رياس و اهتافلوس ، ميزينم ، روئولف ، سم ، مويمداك ، هويج ، كينسرآ ، برس

.تسا نيگنس تازلف و حالما
 رد ات دوش يرادهگن گنر هريت و رادبرد فورظ رد دياب هدش هيفصت راددي كمن -

.دورن تسد زا نآ دي اوه نايرج و رون رثا
.دومن هفاضا اذغ هب فرصم ماگنه و تخپ زا سپ دياب ار راددي كمن -

 ترازو زا تخاس هناورپ دوجو ، كمن فرصم خيرات هب دياب ديرخ ماگنه رد -
 تقد كمن يدنب هتسب يور رب هدش هيفصت راددي كمن ترابع ديق و تشادهب

.دوش
 ياهيراميب هب ءالتبا ببس هيفصت ريغ و هدي ريغ ياه كمن ياه يصلاخان

.دننك يم هيلك ياه گنس داجيا و يشراوگ ، يويلك ، يلخاد

 ندناسانشصوصخ رد اهراوناخ هب شزومآ
 ناسآ و نيرتهب و دي دوبمك زا يشان تالالتخا
: تالالتخا نيا زا يريگشيپ  يارب شور نيرت

 طقس ببس يرادراب نارود رد: دي دوبمك  -
 ،هدرم دازون دلوت ، سر دوز نامياز ، نينج

 هب التبم دازون دلوت ، نينج يزغم دشر لالتخا
 و رك و يمسج و ينهذ ديدش يگدنام بقع
 يگدنام بقع ببس يكدوك نارود رد و يلال

 يياسران ، يتكرح ياه مادنا دشر ريخات ، ينهذ
 ، باصعا جلف ، يمسج يناوتان ، دشر فقوت اي
 .دوش يم ديئوريت يراك مك و يياوش لالتخا

 يراك مك ، رتاوگ ببس يناوجون نارود رد
 و يمسج و يناور دشر يگدنام بقع ، ديئوريت

 ، سردوز يگتسخ رتاوگ ببس نيغلاب رد
.ددرگ يم يياراك شهاك

 يريگشيپ شور نيرت ناسآ و نيرتهب  -
.تسا هيفصت راد دي كمن زا هدافتسا
 زايتما 13.5 ار يشوه بيرض دي دوبمك  -
 هيفصت راد دي كمن زا هتبلا.دهد يم شهاك

 .دوش هدافتسا لداعتم رادقم هبزين

 موس هحفص 15 دنب ليمكت
 صوصخ رد راوناخ هدنورپ
 دي كمن زا هدافتسا تيعضو

 راد

 فرصم تاعالطا يدنب عمج
اهراوناخ راددي كمن

فرصم مدع تلع يسررب
 رادي كمن 



 داوم عیزوت و هیهت زکارم قیرط زا هضرع لباق كمن یسررب تهج  یتشادهب لنسرپ تمدخ دنیارف
ییاذغ

 يسررب تهج يتشادهب لنسرپ هعجارم
 و هيهت زكارم قيرط زا هضرع لباق كمن

 يياذغ داوم عيزوت

 هيفصت راد دي هدش هضرع كمن ايآ
 ؟تسا

يلب

ريخ

 رد هدش هضرع كمن شيامزآ جياتن تبث
  نكاما  هدنورپ

 كمن زا يرادرب هنومن
 هب راد دي هدش هيفصت
 ياه كرام مامت يازا

دوجوم

هضرع زكرم زا جورخ

 تالالتخا و ضراوع و دي يياسانش شزومآ
 داوم ناگدنشورف هب دي دوبمك زا يشان
 شورف و هضرع زا يراد دوخ و يياذغ
 : يلومعم كمن

 زا دياب هك تسا يذغم هدام كي دي -
.دسرب ندب هب بآ و اذغ قيرط

 و ديلوت ندش رتمك ببس دي دوبمك  -
 يياراك زا هكيروطب دوش يم دارفا يهدزاب
.دنتسين رادروخرب يفاك

 و يريذپ شزومآ شهاك بجوم  -
.دوش يم ناكدوك يريگارف

 و هدنام  بقع دارفا دادعت شيازفا ثعاب  -
.دوش يم نارگيد هب هتسباو

 و راددي كمن شجنس لولحم زا هدافتسا
 و هيهت زكارم رد هدش هضرع كمن يسررب

   يياذغ داوم عيزوت

 يرادهگن شور،هيفصت ياه كمن يايازم ، زاجم اه كمن تخانش شزومآ
: يياذغ داوم عيزوت زكارم رد راد دي كمن حيحص

 رد و ديشروخ ميقتسم رون زا رود هب دياب هدش هيفصت كمن ياه هتسب  -
.دوش رابنا تلاپ يور و كشخ يلحم

ديلوت خيرات ساسا رب اهنآ شورف و اه كمن ءاضقنا خيرات هب هجوت  -
 صلاخ دنتسه  يفرصم كمن عون نيرتهب راد دي هدش هيفصت ياه كمن  -

.دننك يم ظفح يرتشيب تدم هب ار دي نازيم و هدوب
 تسا يرتشيب يروش ياراد و دزير يم نادكمن زا ناور  -
 هدافتسا ندعم زا جارختسا تهج هك هدننك هدولآ داوم . كاخ و نش ياراد  -

 تسين دوش يم
 ، برس( نيگنس تازلف و )تافلوسو ميزينم ، ميسلك( لولحم داوم ياراد  -
 بك هب بيسآ و اه ناطرس عاونا زورب ببس هك )مويمداك و كينسرا و هويج
 .تسين دوش يم لاحط و هيلك و د

 دي كمن  عيزوت و هيهت مدع تلع يسررب
 راد



ینامرد یتشادهب زکارم هب نیعجارم یفرصم كمن یسررب دنیآرف

 ريز كدوك ياراد ردام( تمدخ هدنريگ  هعجارم
 ياه دحاو  هب )نادنملاس و رادراب نز ، لاس 6
 نيتور ياه تبقارم  ماجنا زا سپ يتشادهب

راوناخ يفرصم كمن يسررب
 هدش هيفصت ياه كمن عاونا زا ايآ

؟دننك يم هدافتسا راد دي

 دي هدش هيفصت ياه كمن يايازم شزومآ
 : راد

 ار دي يرتشيب تدم هب و دنتسه صلاخ -
 .دننك يم ظفح

. دنوش يمن هخولك  بوطرم طيحم رد -

 و نش ، .دنتسه يرتشيب يروش ياراد
 ، برس لثم نيگنس تازلف و كاخ
 ياه يراميب زورب ثعاب هك ار كينسرآ
 يم يوير و يويلك و يدبك ، يشراوگ
 .دنرادن دنوش

 كمن فرصم و يرادهگن هقيرط شزومآ
: هيفصت راد دي

 فرظ رد دياب راد دي هدش هيفصت  كمن -
 ايرج و رون زا رود و گنر هريت و راد  برد
.دوش يرادهگن اوه ن
 ياهتنا رد دياب  هدش هيفصت راد دي كمن -
 .دوش هفاضا اذغ هب فرصم ماگنه و خبط

 راشف هب التبا رطخ كمن دايز فرصم -
 رد نياربانب دهد يم شيازفا ار نوخ
.دينك تياعر ار لادتعا نآ فرصم

: شزومآ هئارا

 و يمسج لماكت و دشر  يارب هك تسا يذغم هدام كي دي -
 ياه لولس و زغم يعيبط دركلمع ، يژرنا ديلوت ، يبصع
 . تسا يرورض يبصع

 )رتاوگ( ديئوريت هدغ يگرزب ثعاب دي دوبمك  -
 ، يلال ورك ، يريگداي ديلوت شهاك ، ينهذ يگدنام بقع ،
 رد لالتخا ، نتفر هار و  نداتسيا رد لالتخا ، مشچ يچول
 يم رادراب نانز رد يياز هدرم مو نينج طقس ، يمسج دشر
 .دوش

 دروم رتشيب  يهدريش و يگلماح ، يكدوك لئاوا رد دي هب زاين
 . تسا زاين

 هيفصت راد دي ي اه  كمن زا هدافتسا  يريگشيپ هار نيرتهب -
.تسا

 زكرم زا ردام جورخ

ريخ

يلب

 رد هدش هئارا ياه شزومآ تبث
راوناخ هدنورپ



 يدنك ياراد كدوك ايآ
؟تسا دشر

ريخ

يلب

 يراميب ياراد كدوك ايآ
؟تسا يا هنيمز

ريخ

يلب

ینامرد یتشادهب زکارم هب نیعجارم یفرصم كمن یسررب دنیآرف

 هب التبم كدوك هعجارم
دنمزاين هيذغت ءوس

 دشر لالتخا يباي تلع
كدوك

 يانبم رب هيذغت ياه هيصوت هئارا
دشر لالتخا يباي تلع

يريگيپ خيرات هئارا

يريگيپ تبقارم رد كدوك يجنس نت

 نييعت و يا هيذغت ياه هيصوت هئارا
يدعب تبقارم خيرات

زكرم كشزپ هب عاجرا

 هب دناروخ سپ هئارا و كدوك نامرد
هطوبرم زكرم

 نيرت كيدزن هيذغت سانشراك هب عاجرا
زكرم

 و هيذغت سانشراك دناروخ سپ تفايرد
دادما هتيمك هب يفرعم

 يا هيذغت ياه هيصوت و شزومآ هئارا
 و كدوك يجنس نت و رابكي هام ره

يتفايرد يياذغدبس يسررب

 هب شزومآ و يجنس نت شرازگ هئارا
رتالاب حطس زكرم



یکاروخ كمن یدنب هتسب و هدننکدیلوت یاهدحاو ینف لوئسم طسوت یکاروخ یاه كمن تیفیک لرتنک

 زا لبق رهب ره زا راب 3 لقادح يرادرب هنومن
كمن يدنب هتسب

 لبق رهب ره زا هنومن 1 لقادح يرادرب هنومن
يدنب هتسب زا

 رظن زا هدش هتشادرب كمن ياه هنومن لرتنك
دي نازيم

 رظن زا هدش تشادرب كمن ياه هنومن لرتنك
 نازيم ،لولحمان داوم ،تبوطر ،صولخ هجرد

نيگنس تازلف و تافلوس

يكاروخ ياه كمن تيفيك لرتنك

هاگشيامزآ شرازگ رتفد رد جياتن تبث



دیلوت حطس رد یتراظن تاراظتنا

 هيلوا داوم هيلك و ميساتپ تادي يرادهگن و هيهت هوحن يبايزرا
يفرصم

 زا يفداصت روطب رهب ره زا كمن هتسب 3 لقادح يرادرب هنومن
يديلوت دحاو ينف لوئسم يسررب دروم ياه كمن نامه

شرابنا يبايزرا
 يرادرب هنومن مرف(  1 هرامش مرف زا هخسن 2 ليمكت          

)هضرع و ديلوت حطس رد كمن

 زا هخسن 1 مامضنا هب يياذغ داوم هاگشيامزآ هب اه هنومن لاسرا
1 هرامش مرف

كمن يدنب هتسب و ديلوت طيارش يبايزرا

 هنومن نومزآ جياتن قباطت مدع تروص رد ينوناق تامادقا ماجنا
هاگشيامزآ هب يلاسرا كمن

 جياتن يسررب و هاگشيامزآ دركلمع و يطيحم طيارش يبايزرا
اهنآ تحص و نومزآ

 هدش ماجنا تامادقا شرازگ هئارا
 رب تراظن لك هرادا هب يلصف تروصب

يياذغ داوم

 هدش ماجنا تامادقا يلصف شرازگ هئارا
 اذغ لرتنك ياه هاگشيامزآ لك هرادا هب

تشونور تروصب وراد و

 هدش ماجنا تامادقا شرازگ هئارا
 IDD هتيمك هب يلصف تروصب

تشونور تروصب هاگشناد

 راب 1 لقادح يكاروخ ياه كمن يدنب هتسب و ديلوت ياهدحاو يبايزرا
لصف ره رد

)هاگشناد يياذغ داوم رب تراظن هرادا طسوت(



هاگشناد ییاذغ داوم لرتنک هاگشیامزآ زا تاراظتنا

 زا هدش يروآ عمج ياه هنومن يور رب شيامزآ ماجنا
ديلوت حطس

 رد هدش يروآ عمج ياه هنومن يور رب شيامزآ ماجنا
عيزوت حطس

 2 هرامش مرف رد جياتن هئارا        

 ياه كمن رد اه يگژيو رياس و دي نازيم يبايزرا مرف(
)يكاروخ

 2 هرامش مرف رد جياتن هئارا        

 ياه كمن رد اه يگژيو رياس و دي نازيم يبايزرا مرف(
)يكاروخ

هاگشناد هعبات ياه هكبش هب 2 هرامش مرف لاسرا
 يياذغ داوم رب تراظن هرادا هب 2 هرامش مرف لاسرا

هاگشناد

عيزوت و ديلوت حطس رد هدش يدنب هتسب و ديلوت ياه كمن يبايزرا
 )هاگشناد يياذغ داوم لرتنك هاگشيامزآ طسوت(



 هقطنم رد دوجوم يكاروخ ياه كمن عاونا زا يتسرهف هيهت
 3 هرامش مرف قباطم ششوپ تحت

)دوجوم هدش هيفصت راددي يكاروخ ياه كمن عاونا تسرهف(

 كمن ياه هنومن هيلك زا هنومن 1 لقادح يريگ هنومن
لاس لوط رد اه يشورف هدمع و هضرع زكارم رد دوجوم

 ياهدحاو تسرهف اب )3 هرامش مرف( تسرهف هسياقم
 ربتعم تخاس هناورپ ياراد كمن يدنب هتسب و ديلوت

 بناج زا هدش مالعا
هاگشناد يياذغ داوم رب تراظن هرادا

   1 هرامش مرف ليمكت          

هخسن 2 رد ) من يرادرب هنومن مرف( 

 رد هطوبرم هدنورپ رد 1 هرامش مرف زا هخسن كي يناگياب
 ينامرد يتشادهب زكرم

كمن هضرع ياه هاگشورف يسررب
 1 هرامش مرف مامضناب هدش هتفرگ كمن ياه هنومن لاسرا

 يياذغ داوم لرتنك هاگشيامزآ هب )كمن يرادرب هنومن مرف(

 ندومنن هضرع و هيهت مدع رب ينبم يبتك ركذت مالعا
 يدنب هتسب و ديلوت ياهدحاو تسرهف رد هك يياه كمن

 2 هرامش مرف شرازگ تفايرد.دنتسين ربتعم تخاس هناورپ ياراد كمن

 رياس و دي نازيم يبايزرا مرف(
 )يكاروخ ياه كمن رد اه يگژيو
 تنواعم طسوتهاگشيامزآ زا يلاسرا

 هدش هضرع و دوجوم ياه كمن قباطت مدع دراوم مالعا هاگشناد تشادهب
يتشادهب تنواعم هب

 2 هرامش مرف شرازگ تفايرد

 رياس و دي نازيم يبايزرا مرف(
 ياه كمن رد اه يگژيو

 زا يلاسرا )يكاروخ
 يتشادهب زكرم طسوتهاگشيامزآ

 ينامرد

 زا لصاح قابطنا مدع دراوم مالعا
 هرامش مرف زا يتفايرد جياتن يسررب

هاگشناد يوراد و اذغ تنواعم هب 2

 طسوت قابطنا مدع دراوم دييات مالعا
 هب لاسرا و وراد و اذغ تنواعم
يريگيپ تهج يتشادهب تنواعم

 طسوت يريگيپ جياتن مالعا
 زكرم هب طيحم تشادهب دحاو

 طسوت راك و طيحم تمالس
يتشادهب تنواعم

 طسوت يريگيپ جياتن مالعا
 هب طيحم تشادهب دحاو

IDD هتيمك هناخريبد

هاگشناد

عیزوت حطس رد یتراظن تاراظتنا

 كمن هضرع ياه هاگشورف يبايزرا



فرصم حطس رد شیاپ دنیآرف

 كمن زا لاس يادتبا يرامشرس رد يجنسدي ماجنا
جنسدي تيك زا هدافتسا اب زروهب طسوت اهراوناخ يفرصم

رابكي هام شش ره ششوپ تحت سرادم هب زروهب هعجارم

 تشادهب تيعضو مرف 15 دنب رد يجنسدي جياتن ليمكت
راوناخ ره هدنورپ رد راوناخ طيحم

 هارمهب تهج يلبق يگنهامه ماجنا
 كمن زا يروخياچ قشاق 1 ندروآ
نازومآ شناد طسوت راوناخ يفرصم

 نازومآ شناد كمن ياه هنومن يجنسدي
 جنسدي تيك زا هدافتسا اب

 ياهراوناخ راددي كمن فرصم ششوپ لودج ليمكت
يتايح جيز يور رب يياتسور

 ياه هنومن يجنسدي زا لصاح جياتن تبث
 مرف زا هخسن 2 رد نازومآ شناد كمن

 ياه كمن شجنس شرازگ( 6 هرامش
 حطس رد هدش هيفصت راددي يكاروخ

)يياتسور سرادم

 ياه كمن شجنس شرازگ( 5 هرامش مرف رد شرازگ جرد
 حطس رد هدش وشتسش اي هدش هيفصت راددي يكاروخ

يرامشرس ناياپ زا سپ )يياتسور ياهراوناخ

 6 هرامش مرف زا هخسن كي لاسرا

 ينامرد يتشادهب زكرم هب هدش ليمكت
رابكي هام شش ره

 هب ًاتياهن و ينامرد يتشادهب زكرم هب 5 هرامش مرف لاسرا
ناتسرهش تشادهب زكرم

 6 هرامش مرف زا هخسن كي  يناگياب

 هناخ رد سرادم هدنورپ رد هدش ليمكت
تشادهب

 هناخ زا يلاسرا 6 هرامش مرف يدنب عمج
 تشادهب زكرم طسوت تشادهب ياه

ناتسرهش

 يلاسرا 6 هرامش مرف يدنب عمج لاسرا
 ره يتشادهب تنواعم هب تشادهب هناخ زا

 تشادهب زكرم طسوت رابكي هام شش
ناتسرهش

 يتشادهب زكارم زا يلاسرا 5 هرامش ياه مرف يسررب
ناتسرهش تشادهب زكرم طسوت ينامرد

 5 هرامش ياه مرف يسررب اب طابترا رد دناروخ سپ لاسرا

ناتسرهش تشادهب زكرم طسوت تشادهب هناخ هب

 ياهراوناخ يكاروخ كمن فرصم ششوپ صخاش جارختسا
ناتسرهش تشادهب زكرم طسوت يياتسور

 ياهراوناخ يكاروخ كمن فرصم ششوپ صخاش مالعا
 تشادهب زكرم طسوت يتشادهب تنواعم هب يياتسور

ناتسرهش

 تخانش صوصخ رد شزومآ هئارا
 فرصم ،دي دوبمك زا يشان ضراوع
 شهاك ،هدش هيفصت راددي كمن

...و كمن فرصم

 رد هدش هيفصت راددي كمن فرصم ششوپ دصرد يبايزرا
يياتسور ياهراوناخ



 همانست یلک لدم

  ا  ه   ک ز   زا      همانست   س   دن ز ی ن    ی  س  
شز سخ   شش م  ینا سسهش   ینا س 

 یه     – یشش م   ا   ا زاک  ز ص ست 
سز دم    لعم   ن س دم ته 

   ک   اس          جا      د 
 ص ز   ث ک لس  ک    س    خ یشش م 

ح  ص ه رغ  ل ص    اه رغم

  زا      همانست  ا     م   دع   ز  ست
 ن ش م   ن     دع  زام  ساس  ست سز دم
 ی ا    ز ش  %10   اهنا سس ت  یما   س خ 

ا 

 لاسز    شا ن  ز م  ا     م   ما    ه ه 
  هعتا  نامز    تش دهت  ا  ه ثش هت

شز سخ   شش م  هت ا     م   ش   

 ته  یه    -یشش م   ا ل   ز ص ست 
   ه رغ   ا  همانست ص صخ ز  ن ش م   ن  

   ا     ته  یه    -یشش م   ا ل   ز ص ست 
  ک ش   س    خ ت     ص صخ ز  ن ش م   ن  

ین    ن ن ز   ز  ه رغ        سقف ین خ
سز دم ن ش م   ن   هت ا     م هئ ز 



 همانست یلک لدم

 ینا سسهش   ینا س   ا  ه   ک ز   زا      همانست   س   دن ز ی ن    ی  س  
شز سخ   شش م 

 ص ز   ث ک لس  ک    س    خ یشش م    ک   اس          جا      د 
ح  ص ه رغ  ل ص    اه رغم

   ه رغ   ا  همانست ص صخ ز  ن ش م   ن   هت ا     م       

 سز دم    لعم   ن س دم ته  یه     – یشش م   ا   ا زاک  ز ص ست 
هعتا   ا  ه ثش طس  

 همانست ص صخ ز  ن ش م   ن   ته  یه    -یشش م   ا ل   ز ص ست 
)هسزدم    س ز  ه رغ  با ک هنا    ل صف(    ه رغ   ا 

  ن     دع  زام  ساس  ست سز دم  زا      همانست  ا     م   دع   ز  ست
ا  ی ا    ز ش  %10   اهنا سس ت  یما   س خ  ن ش م 

  هعتا  نامز    تش دهت  ا  ه ثش هت لاسز    شا ن  ز م  ا     م   ما    ه ه 

 ص صخ ز  ن ش م   ن     ا     ته  یه    -یشش م   ا ل   ز ص ست 
ین    ن ن ز   ز  ه رغ        سقف ین خ  ک ش   س    خ ت    

  زا      همانست ی اهن شز ص  لاسز    ه ه  

 

یوابیتشپ

تمدخ هئارا

 



 ز  س  صاص خ  ته  سز دم تش دهت د    ش  تس  خز 
 زا      همانست هت شز سخ   شش م   ینا س  ه ل  زاک

 شز سخ   شش م   اهنامشاس هت همان لاسز    ی  ل   اث ز 
ینا س  ه   ک  ز ص ست خ زا     ع  ته 

 ه   ک ز   زا      همانست زا  ن   ز م  اه   اعف هئ ز 
 زا  یل ص   لاس ز  سز دم ینا س 

           ٌ   و  ّ   ً   ْه     ه َ ِ  ّ ي ّ  

َت ذ  یل صح  ل س یط َه ً   ی      ّ ی زْهآ   ه  ق 

 ی ن    ص صخ ز  ه   ک  ا    س ن ل اث      ت  ا ن 
 زا      همانست س ت لطم ه  س    س  

هیذغت شسًمآ ي یگتفه یرای ههآ قیزط سا ییامىهار ي یواتسزیبد زتخد ناسًمآ شواد تمالس حطس ءاقترا هماوزب

ینا س  ه   ک ه ل  ز ص تفا ز 

شريزپ ي شسًمآ یواتسزهش ي یواتسا یاه هتیمک رد یرای ههآ هماوزب یازجا دوير یگوًگچ یحازط -1

 ز  س  صاص خ  ته  سز دم تش دهت د    ش  تس  خز 
     همانست هت شز سخ   شش م   ینا سسهش ه ل  زاک

 زا 

 شز سخ   شش م   اهنامشاس هت همان لاسز    ی  ل   اث ز 
ینا سسهش ه   ک  ز ص ست خ زا     ع  ته 

 ه   ک ز   زا      همانست زا  ن   ز م  اه   اعف هئ ز 
 زا  یل ص   لاس ز  سز دم ینا سسهش

           ٌ   و  ّ   ً   ْه     ه َ ِ  ّ ي ّ  

َت ذ  یل صح  ل س یط َه ً   ی      ّ ی زْهآ   ه  ق 

 ی ن    ص صخ ز  ه   ک  ا    س ن ل اث      ت  ا ن 
 زا      همانست س ت لطم ه  س    س  

ینا سسهش ه   ک ه ل  ز ص تفا ز 

نامرد ي تشادهب هکبش رد ییازجا لدم        یتشادهب توياعم رد ییازجا لدم



 ساس  ست ی  ک   ی ک  ا          ا      ز      
 همانست ی  س     یشش م   اه   اعف ی   شز ص   اهمسف

ه شر  یل ص   لاس ز  هعتا   ا  ه ثش  زا     

 ش  یث ن  ز  ست   ی   شز ص   اهمسف  د ت     یسزست
صسق تفا ز  ط  سش د    ن ش م   ن     دع 

  ن   زام       ته  هعتا   ا  ه ثش هت همان لاسز 
 لاس ز  ی ا    ز   نا سس ت  سز دم س خ  ن ش م 

یلعف یل ص  

 %10 ّ  ًِ تس     یه و   تخ  ى زْهآ شً      ع    ّآ  

  ُ ی  وٌُ  

   نا سس ت  سز دم س خ  ن ش م   ن   زام   تف    
هعتا   ا  ه ثش ش   زا  یل ص   لاس ز  ی ا    ز

        یتشادهب توياعم رد ییازجا لدم

اه ییامىهار سا %10 ي اهواتسزیبد یمامت زتخد ناسًمآ شواد دادعت رامآ ساسا زب سرادم یرای ههآ هماوزب یاه لمکم دادعت دريآزب -2



  ز م    م   دع  د سخ   ست  ش    زاث    ن ص م  ز  ست
)    فسف ا  د س      ف       صسق( شا ن

 ز   زا      همانست هت ه فا    ص     زاث    یسزست
 ا     م ه ه  ته  شا ن  ز م ه  ص         30305 همانست

ی  س   ت س دم هت

ی  س   ت س دم هت ا     م د سخ تس  خز 

ز  ً   ْه لوکه    ع  مالع  ّ ی ّ     ح ّ    ٍ ّ شه
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 ّ ی ّ      ُ ت       ی ّ     ح ّ یٌ ل    و 

 ْت  ف ش پ ل س   تس ْخ  

ی  ه  ح ّ َ   ْت  ف ش پ   س        خ تس ْخ   ل س  

ی ّ      ُ ت    تِ  ی  ه  ح ّ طسْ  کچ  ّ ص

کچ  ّ ص صْصخ    ی ّ     ح ّ    گ پ م جً 

 هت ی  ز   د     د  ا ن طس   ا     م د سخ         
 ی  ز    ا  تکسش

       خ زا  ص صخ ز  ی  ز   تکسش ات ی  ل  سا  
 ا     م

    م تفا ز  ته  ه لقن هل س    ما  تس  خز  لاسز 
ی  ز    ا  تکسش ش  ا 

 ت    ز   ُ لوکه تف     ّ َع   ه  َ ل ً َل سّ ي ه  

 ی ّ   

 ی ّ    ت    ز   ُ لوکه تف     ّ َع   ه

 صْصخ    َع      ُ َک   ی ّ     ح ّ    یٌ ل    و 

 لوکه تف     خ     ي  ع 

َع      ُ َک   َ   ُ لوکه ل ْح 



 ی ش دهت تن اعم ش  ا     م تفا ز 

 ت     ا م شز سخ   شش م   اهنامشاس هت همان لاسز 
 شا ن  ز م  اهل  م تفا ز  ته   ش خ

   ا م شز سخ   شش م   اهنامشاس هت ا     م      
  ش خ ت  

     يُآ َه ً   ش ْپ تح      ه َ   ُ لوکه ل ْح 
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  دش یفسعم یشش م   ن سفز( هسزدم    س ز  ه رغ  با ک  ماک هع اطم
)نامز    تش دهت  ز ش  ةنا  ش 

 دش هص خ   م    س     ح ا 

َس  ه ي ٌس    َ ذغ  ب ت  ٍ   َصالخ يته َ ِ 

هعتا  نامز    تش دهت  ا  ه ثش هت  دش ه ه  هص خ لاسز 
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هناسز ه ه 
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 ی  زا  ن  تکسش ات    ز سق  اقعن 

شش م  ه   ک  ا    طس   یشش م    ک هل س  یسزست

)ن ز     ا د   ش  هناسز یتا شز ( 3  زا ش  سف      
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هن س خ   ا  ی ا    ز   اهنا سس ت  ز  ی اهن یتا ششز   ا ن 

 ت   شز سخ   شش م   اهنامشاس هت یشش م    ک   اس  لاسز 
 ش خ

  دش  ز  ست   دع  هت یشش م    ک   اس  جا 

 دش  ز  ست   دع  هت یشش م    ک   اس  جا 

   ث ک لس  ک    س    خ ه  مش ز  یشش م    ک   اس  ه ه 
ح  ص ه رغ  ل ص    اه رغمص ز

ی  زا  ن  تکسش ات    ز سق  اقعن 

 هت یشش م    ک   اس  جا    ه ه  ته  شا ن  ز م ه  ص   ز  ست
ی  س   ت س دم
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هعتا   ا  ه ثش هت یشش م    ک   اس  لاسز 



 ة اطم   زد  ز  ه رغ  ناسا شزاک  زا        
هعتا   ا  ه ثش هت  زا       ا زاک یشش م 

  ا زاک ز    ت  ز م یشش م     ا     همانست     

 ه ثش هت ن مش   خ   ن مش    خ     س لاسز    ه ه 
ا 

    ف  م ً َه ً      ق    ی زْهآ     ه َ ِ 

 یشش م  ة اطم   زد     زا       ا زاک ز  تکسش

َل 

سز دم    لعم   ن س دم ته  یه     – یشش م   ا   ا زاک  ز ص ست -5
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 ت   ی   ن شز سخ   شش م   ا  نامشاس ات هث ا م
 نا تسم ا       لعم ش  س ن      س دم یفسعم  ته   ش خ

 ز   زا      همانست   س   ل   م ن     هت ةل    
 زا       ا زاک ز  تکسش ات  اث ز 

 شا ن  ز م  اکز د      اس    ع  ته   ش   ام دق   ا ن 
   شش م   ا  نامشاس ات نا د  ک تکسش ی  س رخ ته 

 ش خ ت   ی   ن شز سخ

      ا زاک ز  هئ ز  ته  شا ن  ز م یشش م  ة اطم ه ه 
 زا 

 زا       ا زاک یشش م   ا  ج  خ ه ه 

     ه   س     ىْهزآ  پ ّ ىْهزآ ش پ    ْس َ ِ 

ی زْهآ

  زا      یه     -یشش م  ه ل   ز ص ست

 ی  س   دن ز   شا ن  ز م    ا   ساس  ست ة اطم شش م 
 زا      همانست

  د م ت اضز ن ص م    س    ا زاک یتا ششز   ا ن 
 دش هئ ز  یشش م  ة اطم   نان س  س ش  نا د  ک تکسش

   زد  ز   زا    ات نامز    تش دهت ه ثش ا  
؟ تس   ف  م تن اعم ناسا شزاک

 هب ها راک  ر س رب  ی و  م

  امرد و  ش د ب ه  ش هد  

.دوب ده وخ
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   م تفا ز 

 ز   زا      همانست   سش
   اقم هن س خ  سز دم
ی ا    ز   نا سس ت 
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    ز  )    فسف  د     ا (     ف د س 
   )1(  ش م   ن   س  هت   عم ت اس   ش ز

  ز صت ش م   ن   طس      م فسصم
ی    م  ام 4  د ت   ی    

  خ

ش م   ن    سس     سف س اخذ    صف 

   ش م   ن   تم س حطس  اق ز 
    سقف ین   ک ش   س    خ

  زاثم  ام ز  صسق هئ ز  ا  
َل ؟تس  نا مز

 شً   َ  ص ق   ع ک  َ    

ل ٌه    ف صه تِ  ى زْهآ

 صسق ن ز خ ش  ن ش م   ن   ا  
َل ؟د  ک یم      ا  م 

 یُّ   ی زْهآ    ل         

 ٍ ِچ َ  ٍ ِچ   ُ  زْهآ    ّ

   ٌته  زْهآ شً   َ  ْ  تِ 

 ٌٌ ٍ

  خ

   ش  هت  د  16   دع  هت ا     م تفا ز 
     همانست   س   ل   ز  ش م   ن   س 

 زا 

 صسق هئ ز  ش ز ز  ش م   ن   ا  
؟ ز   تث غ

 شً   َ  لوکه   ع ک  ل ْح 

 ع    ُزّ     زّ     زْهآ
هلب

 – ی زْهآ   ُ ت   عف       م ف ل وک 

 شً   تهالس   س        َه ً   ی     

      يُآ    ط ز  یً تس      تخ  ى زْهآ

 ًَ  تخ      ه    َ ذغ   زْهآ ّ یگت ُ

   ه رغ   ا  همانست ص صخ ز  ن ش م   ن   هت ا     م       
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 َه ً   ی      – ی زْهآ   ُ ت   عف       م ف ل وک 

 ز  یً تس      تخ  ى زْهآ شً   تهالس   س       

 ًَ  تخ      ه    َ ذغ   زْهآ ّ یگت ُ      يُآ    ط

 ز  ه رغ  با ک    ا   ساس  ست یشش م  ة اطم ه ه 
هسزدم    س

ن ش م   ن      ه رغ  ی ا   حطس  اق ز 

 طس   ی تاقز   ی    خ-یشش م   ا  ت  اعف   س  
 ش   س    خ ل ص    ح  ص ه رغ  ه  مش ز  ن ش م   ن  

اه رغمص ز   ث ک

 ست ن ش م   ن   ته  ه رغ  یشش م   ا ل   ز ص ست
هسزدم    س ز  با ک هنا    ل صف ساس 

 ین خ  ک ت     ص صخ ز  یه     ه ل      ز ص ست
 زا      همانست   س     ص        سقف

  ز ص ست ت اس     م  ز د  ته   ش   ام دق   ا ن 
یشش م   ا ل 

نان      ناخ   ن ش م   ن   ی دنش    ش س  غ 

ن ش م   ن      ه رغ  ح  ص  ا ز ات  ا   

ن ش م   ن   تم س حطس  اق ز 



 هن س خ  سز دم ز   زا      همانست   سش
ی ا    ز   نا سس ت    اقم

ه رغ     زا      همانست ت     ص صخ ز  یشش م  ة اطم ه ه 

   س ن هطقن ش    ا  س    ن ش م   ن    ا     تکزا م ةل 
نان    اه   خ

  ا ل   ز ص ست ت اس     م  ز د  ته   ش   ام دق   ا ن 
یشش م 

    زا      همانست   س   ت     یشش م -یه      ا ل   ز ص ست
ه رغ  ح  ص ل ص 

ن ش م   ن    ا        ه رغ  ی ا   حطس  اق ز 

ن ش م   ن    ا        ه رغ  ح  ص  ا ز ات  ا   

ن ش م   ن    ا     ی دنش    ش س  غ 

ن ش م   ن   تم س حطس  اق ز 
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   س        َه ً   ی      – ی زْهآ   ُ ت   عف       م ف ل وک 

  زْهآ ّ یگت ُ      يُآ    ط ز  یً تس      تخ  ى زْهآ شً   تهالس

 ًَ  تخ      ه    َ ذغ 
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 زا      همانست ی  س   – یشش م   ام دق   س   شز ص  تمسف ه ه 

  ا  ت  اعف ی   شز ص   سف ی  ک   ی ک  ا          ا      د ت    
هعتا   ا  ه ثش ش  ی اسز  ی  س     یشش م 

 زا      همانست ی  س     یشش م   ام دق  ی   شز ص   سف      

        ًّ      ْ ْه  ال عه ّ ٍ   م جً   الخ  ه ّ     ٌِش پ   ٌ   و 

َع      ُ َک   ز  ی  س   َه ً  

هعما  ه رغ    ثهت س ف  هت  زا      همانست ی   شز ص   سف لاسز 

 هت  زا      همانست ی  س   – یشش م   ام دق   س   شز ص   سف   همان لاسز 
هعتا   ا  ه ثش
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  تن اعم ش   زا      همانست ی  س   – یشش م   ام دق   س   شز ص   سف تفا ز 
ی ش دهت

  ا  ت  اعف ی   شز ص   سف ی  ک   ی ک  ا          ا      د ت    
 ش خ ت   ی   ن شز سخ   شش م   ا  نامشاس ش  ی اسز  ی  س     یشش م 

 زا      همانست ی  س     یشش م   ام دق  ی   شز ص   سف      

        ًّ      ْ ْه  ال عه ّ ٍ   م جً   الخ  ه ّ     ٌِش پ   ٌ   و 

 ش خ ت   ی   ن شز سخ   شش م   ا  نامشاس ز  ی  س   َه ً  

ی ش دهت تن اعم هت  زا      همانست ی   شز ص   سف لاسز 

 هت  زا      همانست ی  س   – یشش م   ام دق   س   شز ص   سف   لاسز 
 ش خ ت   ی   ن شز سخ   شش م   ا  نامشاس

     همانست ی  س   – یشش م   ام دق   ی   شز ص   دش        سف    تفا ز 
 ش خ ت   ی   ن شز سخ   شش م   ا  نامشاس  ش   زا 
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    گش پ ٌَ هز      ِشُّ پ ّ ی زْهآ
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 َ  َ ذغ   زْهآ      یص خ لحه   آ

 ٍ   ٍ    ص صتخ  ى زْهآ شً      ّ 

؟تس 

 َ  َ ذغ   زْهآ      یص خ ى هز   آ

 ٍ   َتف     ً    ى زْهآ شً      ّ 

؟تس 

 ت وُ  صْصخ    یِ  ْ  َ ل  ک    آ

 َه ً         مّ   ّ يُآ   ف یًْخ ن 

 ٍ          ى ْ ًْ ى  تخ       يُآ

؟تس 

هسزدم ش  د  شات شز ص  ه ه 

یلب

ریخ

ریخ

ریخ

 هت    اه   خ     س ن هطقن هئ ز 
هسزدم س دم

 هطقن هئ ز 
     س ن
    اه   خ
 س دم هت
هسزدم

ین    ن ن ز   ز  ه رغ        سقف ین خ  ک ش   س    خ ت     ص صخ ز  ن ش م   ن     ا     ته  یه    -یشش م   ا ل   ست  زا ن

ریخ



   ه رغ   ا  همانست ص صخ ز  ن ش م   ن   هت ا     م        ست  زا ن

 نا س  شز سخ   شش م  ینا س  ه   ک  ز ص ست

 سز        ته  هعتا   ا  ه ثش هت همان لاسز 
 هن س خ   ا  ی ا    ز   ا  نا سس ت 

 زا ن  ا ن  ته  ه لقن هل س    ما  تس  خز 

 ٍ  ي  ع  تِ  َع      ُ َک   َ  َه ً ل س  

     يُآ َه ً   ش ْپ تح    ُ ی  وٌُ    ص  

  دش    ع   ا  خ زا  ز  ه لقن هل س    ما 
 زا      همانست ست  زا ن  ا ن  ته 

     همانست  ش خ ت   سز دم ش  دصز  5    ع 
  زا 

        یتشادهب توياعم رد ییازجا لدم

 سز دم ی  س    س ل   ست  زا ن  ا  خ زا     ع 
 ینا س  ه   ک  ا    طس  

  زا ن  ا ن  ته  هسزدم هت   ز 

   ع 16    ع  َ   ْ ْه   ُ لوکه   آ

 َس  ه    زْهآ شً    ُ   ز  َ 

؟تس   ْ ْه

یلب

 ص ق   ع 1ّ يُآ ص ق   ع 1   آ

 زّ  ک     ک  ْف ف   ع 1   ( ک  ْف

 شً   َ  َت ُ ز  ي عه تع س ک  ّ

؟ ْ  یه َ      ال   ُ ى زْهآ

 َ  لوکه   زْ  م گٌُ    ى زْهآ شً     آ

؟ ً    یس تس  ى ْ   ّ بآ

 ف صه ز  ٍ ٌٌ    ٌته  ى زْهآ شً     آ

 َ  ْ  ص ق ف صه صْصخ    لوکه

؟ ً  ٍ  

 َ  ى  ه      ه ٍ ه    لوکه َ       آ

 م جً  ل ٌه    ف صه تِ  زْهآ شً  

؟ ْ  یه

 زّ          ى زْهآ شً   َ  لوکه   آ

؟تس  ٍ   َ      ع  زّ       ص ق   زْ 

هسزدم ش  د  شات شز ص  ه ه 

شز سخ   شش م  ینا س  ه   ک ز  شز ص      

   نامز    تش دهت ه ثش هت شز ص  لاسز 
شز سخ   شش م   اهنامشاس

یلب

یلب

یلب

یلب

یلب

   اه   خ     س ن هطقن هئ ز 
هسزدم س دم هت 

ریخ

 ّ ص ق 1 یگت ُ   ْص  ى زْهآ شً     آ

؟ ٌٌ  یه ف صه ی  ْته ٍ ه 4   ه َ 

هلب

 نا سسهش شز سخ   شش م  ینا س  ه   ک  ز ص ست

 ته   شز سخ   شش م   ا  نامشاس هت همان لاسز 
 هن س خ   ا  ی ا    ز   ا  نا سس ت  سز       

 زا ن  ا ن  ته  ه لقن هل س    ما  تس  خز 

 تِ  شز سخ   شش م   ا  نامشاس َ  َه ً ل س  
 َه ً   ش ْپ تح    ُ ی  وٌُ    ص   ٍ  ي  ع 

     يُآ

  دش    ع   ا  خ زا  ز  ه لقن هل س    ما 
 زا      همانست ست  زا ن  ا ن  ته 

 همانست  ش خ ت   سز دم ش  دصز  25    ع 
  زا     

        یتشادهب توياعم رد ییازجا لدم

 سز دم ی  س    س ل   ست  زا ن  ا  خ زا     ع 
 نا سسهش ه   ک  ا    طس  

  زا ن  ا ن  ته  هسزدم هت   ز 

   ع 16    ع  َ   ْ ْه   ُ لوکه   آ

 َس  ه    زْهآ شً    ُ   ز  َ 

؟تس   ْ ْه

یلب

 ص ق   ع 1ّ يُآ ص ق   ع 1   آ

 زّ  ک     ک  ْف ف   ع 1   ( ک  ْف

 شً   َ  َت ُ ز  ي عه تع س ک  ّ

؟ ْ  یه َ      ال   ُ ى زْهآ

 َ  لوکه   زْ  م گٌُ    ى زْهآ شً     آ

؟ ً    یس تس  ى ْ   ّ بآ

 ف صه ز  ٍ ٌٌ    ٌته  ى زْهآ شً     آ

 َ  ْ  ص ق ف صه صْصخ    لوکه

؟ ً  ٍ  

 َ  ى  ه      ه ٍ ه    لوکه َ       آ

 م جً  ل ٌه    ف صه تِ  زْهآ شً  

؟ ْ  یه

 زّ          ى زْهآ شً   َ  لوکه   آ

؟تس  ٍ   َ      ع  زّ       ص ق   زْ 

هسزدم ش  د  شات شز ص  ه ه 

   شش م  نا سسهش ه   ک ز  شز ص      
شز سخ

  اهنامشاس    ی ش دهت تن اعم هت شز ص  لاسز 
شز سخ   شش م 

یلب

یلب

یلب

یلب

یلب

   اه   خ     س ن هطقن هئ ز 
هسزدم س دم هت 

ریخ

 ّ ص ق 1 یگت ُ   ْص  ى زْهآ شً     آ

؟ ٌٌ  یه ف صه ی  ْته ٍ ه 4   ه َ 

هلب

ریخ
ریخ



 تسیل ردوا مان و ماجنا وا یارب راوناخ یگدامآ یبایزرا
دوش یم تبث یطخ

 خیرات.تشادن ناکما طیارش هب هجوت اب شزومآ ماجنا
دش نییعت شزومآ

 لماک یطخ تسیل رد وا تاعالطا
دوش یم

 دهاوخ هدنیآ لاس رد وا یگدامآ و یبایزرا خیرات
دوب

 تهج هدنیآ لاس ات همانرب مامتا
ددجم شزومآ و یبایزرا

 ماجنا راوناخ یگدامآ شزوما
دوش یم

 توعد و یریگیپ رابکی ماجنا
شزومآ تهج هب ددجم

لزنم برد هب یتشادهب طبار هعجارم

هلبریخ

؟تسا هدش ماجنا وا یارب راوناخ یگدامآ یبایزرا ایآ

ایالب رد راوناخ یگدامآ نزومآ و یبایزرا همانرب دنیآرف

تشادهب هناخ ای هاگیاپ ،زکرم هب درف هعجارم

 هدرک هعجارم رظن دروم خیرات رد هدننک هعجارم ایآ
؟تسا

 هعجارم زکرم هب یریگیپ اب وج ددم ایآ
؟تسا هدرک

یلب ریخ

؟تسا هدش ماجنا وا یارب راوناخ یگدامآ شزومآ ایآ

یلبریخ

یلب

ریخ



ایالب رطخ شهاک تشادهب تیریدم یارجا دنیآرف

یریگشیپ یگدامآ خساپ یبایزاب

یا هزاس یبایزرا

یا هزاسریغ یبایزرا

 و تشادهب هتیمک لیکشت
ایالب رد نامرد

 یگدامآ همانرب نیودت
EOP

 روظنم هب نانکراک شزومآ
ایالب رد خساپ ناوت ءاقترا

 متسیس ندش لاعف
ICS هثداح یهدنامرف

رطخ شهاک تامادقا

رونام و نیرمت

 زا سپ یاهدمایپ یسررب
DSS ایالب عوقو

یا هعسوت یاه همانرب

DART رداوناخ شزومآ



هنایهام تروص هب یشزومآ همانرب میظنت

هطوبرم فده یاه هورگ تهج یناسر عالطا

 کچ ساسارب هطوبرم فده یاه هورگ نییعت
دحاو تسیل

 زکرم تشادهب شزومآ لوئسم اب  هسلج یرازگرب
شزومآ یاه نامز نییعت تهج

 هب یشزومآ تاسلج ناكم و  تعاس، زور نییعت
 هنایهام تروص

هطوبرم یشزومآ هسلج سرد حرط میظنت

یشزومآ کمک لیاسو زا هدافتساو هسلج یرازگرب

هسلج سرد حرط  لیمكت
)یبایشزرا تمسق( 

 یجنسزاین ساسا رب یشزومآ تاعوضوم نییعت
هنایلاس فادهاو یشزومآ

 عوضوم هنیمز رد یشزومآ هناسر هنوگره ای تلفمپ ایآ
؟دشاب یم دوجوم یشزومآ

a

 هناسر هیهت تهج مادقا ای داهنشیپ
زاین تروصرد یشزومآ

...و لنسرپ ،نیطبار ،نیعجارم هب کشزپنادند طسوت شزومآ دنیآرف

ریخ

یلب



a

 شزومآ لوئسم هب هدشرازگرب هسلج جیاتن مالعا
زکرم

 ؟دراد دوجو یشزومآ عوضومراركت هب زاینایآ
 شزومآ لوئسم اب یگنهامه
دعب هسلج نییعت تهج زکرم

)همادا( ...و لنسرپ ،نیطبار ،نیعجارم هب کشزپنادند طسوت شزومآ دنیآرف

یلب

ریخ



ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب هعجارم

شریذپ هب رامیب هعجارم

کشزپنادند طسوت هنیاعم

؟دراد نامرد هب زاین رامیب ایآ

شریذپ رتفدردرامیب  مان تبث

شریذپ زا هرامش تفایرد

نادندو ناهد تشادهب دحاو هب هعجارم

هلب

ریخ

کشزپنادند طسوت نامرد حرط هئارا

a

 یكینیلکاراپ تامدخریاسو یفارگویدار هشیلک هیهت
زاین تروصرد

 تانیاعم ماجنا هب هیصوت
یا هرود

نادندو ناهد تشادهب تیاعر شزومآ

نادند و ناهد تشادهب دحاو رد تامدخ هیارا دنیآرف



 هتفای نایاپ رامیب ینامرد یاهزاین ایآ
؟تسا

هلب

ریخ

 تانیاعم ماجنا هب هیصوت
یا هرود

 تهج یدعب تقو نییعت
رامیب

ضبق تفایرد تهج قودنص هب عاجرا

تمدخ تفایرد

a

هنیزه نییعت

 نیارد نامرد ناكما ایآ
؟دراد دوجو زکرم

**رتالاب حطس هب عاجراریخ

 هئارازور نامهرد* تمدخ ایآ
؟دوش یم

هلب

رامیب تهج تقو نییعتریخ

*تمدخ لماش :
ندیشک نادند، یپارتدیارولف ، یریگمرج،میمرت ) GI  ، تیزوپماک ،ماگلامآ( ، تنالیسروشیف یموتوپلاپو

 ودنا شخبدننام)یكشزپنادند یاه هدكشناد یصصخت یاه شخب لماش رتالاب حطس**
اه ناتسرامیبو.......(زتورپ،یسندوترا،

)همادا( نادند و ناهد تشادهب دحاو رد تامدخ هیارا دنیآرف

یپارت  AB  هب زاین یسررب
 ویدار هیهت هب زاین یسررب

یفارگ

یپارت  AB  هب زاین یسررب
 ویدار هیهت هب زاین یسررب

یفارگ



هنایهام دیدزاب یاه همانرب میظنت

 متسیس هعبات یاهدحاو زا رظندرومدحاوایآ
؟تسا هكبش

 هب یناسر عالطا
هدنوشدیدزابدحاو

 هسردمزا دیدزاب ماجنا
....و کدوکدهم،

 هلیسو نیماتو اه دیدزاب ماجنا تهج زکرم تسرپرس اب یگنهامه
هیلقن

 هب دیدزاب هجیتن مالعا
هطوبرم دحاو لوئسم

اهدیدزاب ماجنا تهج یناسر عالطاو یدنب نامز

یتشادهب هاگیاپو تشادهب هناخ زادیدزاب ماجنا

؟دوش یم لیمكت هطوبرم تسیل کچایآ

نآ یبایشزراو تسیل کچ لیمكت

یدعب دیدزاب رد صقاون یریگیپو طوبرم دحاو هب هجیتن مالعا

ریخ

ریخ

یلب

صقاون عفر یریگیپ

 تشادهب اب طابترارد دحاو دركلمع  یسررب
دیدزاب شرازگ رتفد لیمكت و نادندو ناهد

نآ عفر تهج هطوبرم دحاو هب صئافن مالعا

یلب

 هب عاجرازاین تروصردو نیعجارم نادندو ناهد هنیاعم ماجنا
نابیتشپزکرم

کشزپنادند طسوت اه دیدزاب همانرب دنیآرف



ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب هعجارم

شریذپ هب رامیب هعجارم

شریذپ زا هرامش تفایرد

 دوجو زکرم نیارد رظن دروم نادند ندیشک  ناكما ایآ
؟دراد

 هدش هئارا نامرد حرط ماجنا هب هیصوت
کشزپنادند طسوت

*رتالاب حطس هب عاجراریخ

ریخ

کشزپنادند طسوت رامیبرظندروم نادندو ناهد هنیاعم

هلب

هلب

 یفارگویدار هب زاین رامیب نادند ندیشک تهجایآ
؟دراد دوجو

؟دراد ندیشک هب زاین رظن دروم نادند ایآ

هلب

ریخ

رامیب یارب یفارگویدار  هخسن زیوجت

رامیب طسوت یفارگویدار ماجنا

کشزپنادند طسوت یفارگویدار هشیلک یسررب

a

نادند ندیشک تمدخ دنیآرف

  زتورپ ،يسندوتاه ،تروص و ناهد و کف يحارج ،ودنا شخب دننام( يكشزپنادند ياه هدكشناد يصصخت ياه شخب لماش رتالاب حطس *
اه ناتسرامیب و )...و



رامیب یكشزپنادندو یكشزپ هچخیرات نتفرگ

- ملاس یكشزپنادند تینوی لماشزایندروم یفرصم  داوم و لیاسو  ندرک هدامآ
- لیاسو ینیس-هنیئآ-دنوس-روتاولا عاونا-سپسروف عاونا-یكشزپنادند گنرس
 لوپراک- لیرتسازاگ-کسام-شكتسد-دنب شیپ -نشکاسرس- سنپ- کنیع

تروک-نزوسرس-یسحیب

نادند ندیشک تهج یسح یب قیرزت

نادند ندیشک

:رامیب هب ریز تاروتسد هئارا
 دوخ یاجرد تعاس کی ات،هدادرارق هدش هدیشک نادند لحم رد هک یزاگ

.دییامن یراددوخ ییاجباجزاو هتشاد هگن مكحم
.دییامن یراددوخ هدش  هدیشک نادند لحم کیرحتو ندز نابززا

.دییامن یراددوخدوخ ناهد بآ نتخیر نوریبزا
.دییامن یراددوخدوخ ناهد نتسشزا تعاس دنچ ات ناكمالا یتح 

.دییامن یراددوخدوخ هدش هدیشک نادند یلاخ لحم ندیكمزا
 )تعاسدنچات(  مرگ تاعیامو اهاذغ ندیماشآو ندروخزا ناكمالا یتح

.دییامن هدافتسا درس تاعیام نآ یاج هبو دییامن یراددوخدوخ
 رد )...و یاچ، ینیمز بیسدننام( ییاذغریغو ییاذغ داوم هنوگره نداد رارقزا

.دییامن زیهرپ هدش هدیشک نادند لحم
 کی هک هدش مرلو هدیشوج بآ ای یژولویزیف مرس زور هس تدم هب دعب زور زا

.دییامن هرغرغ هدش لح نآ رد کمن  یروخیاچ قشاق
.دییامن هدافتسا )کشزپنادند هیصوت قبط( نكسمزا درد تروص رد

 یعنم  یكشزپ رظنزارامیب نادند  ندیشکایآ
 ؟درادن

ریخ

هلب
 لكشم ندرک فرطرب ناكما ایآ

؟دراد دوجو زکرمرد رامیب

هلب

ریخ

؟تسا هدیدرگ جراخ لماک روط هب نادند ایآ

هلب

 صصختم هب عاجرا
هرواشم تهج هطوبرم

 هعجارم یرامیب ساسارب  لكشم ندرک فرطرب
Citanest( قیرزت،یسکالیفورپ)هدننک

ریخ

).... ندرک هسکول ،ندرک هلوکد( نادند ندیشک هب مادقا

 زاین هدنامیقاب هعطق ندرک جراخ تهج ایآ
؟تسه یفارگویدار هب

هلب

ریخ
 هعطق ندروآ نوریب
 کمک هب هدنامیقاب
سپسروفو روتاولا

رامیب یارب یفارگویدار هخسن زیوجت

رامیب طسوت یفارگویدار ماجنا

کشزپنادند طسوت یفارگویدار هشیلک یسررب

 ندرک جراخ هب زاین هدنامیقاب هعطق ایآ
؟دراد

هلب

ریخ
Follow up نادند 

رظن دروم

a

a

)همادا( نادند ندیشک تمدخ دنیآرف



 دض داوم لخاد رد لیاسو هیلک نداد رارق
هدننک ینوفع

 هلابز لطس رد فرصم رابكی لیاسو نداد رارق
safety boxرد نزوسرسو راد برد

زاین تروصرد وراد زیوجت

هنیزه نییعت

 همیب  ششوپ تحت رامیب ایآ
؟تسا

رامیب همیب هچرتفدرد تمدخ تبث

تمدخ هنیزه دروآرب

 تفایرد تهج قودنص هب عاجرا
ضبق

 ناهد تشادهبدحاو هب ضبق هئارا
نادندو

هلب

ریخ

 تامدخ رتفد رد تمدخ تبث
هنازور

 flap هب زاین ایآ
  هعطق ندرک جراخ تهج 

؟دراد دوجو  هدنامیقاب
ریخ

هلب

 ندرک جراخ تهج مادقا
 روتاولا زا هدافتسا اب نادند

سپسروفو

 نزوس سنپ، یحارجزرف،یحارج  سیپدنه، روتوم ریا :لماش یحارج تس ندرک هدامآ
 تروک ،یروتسیب هتسد،لیاف نب ،روژنار، هنییآ سنپ،یچیق،ریگ

 نشکاس،ناگ،ناش، یحارج شكتسد، هیخب خن،یروتسیب هغیت،رویسر،سپسوف،روتاولا،
 شیپ، لیرتسازاگ یژولویزیف مرس،فرصم رابكی نزوس،نشکاسرس،

نشکاسرس شکور، تینوی غارچ  هتسد شکور،ظفاحم کنیع،فرصمرابكیدنب

هدنامیقاب هشیر ندرک جراخ 

هیخب ندز

 وراد زیوجت

هیخب ندرک جراخ تهج تقو نییعت

هیخب ندرک جراخ تهجرامیب هعجارم

هیخب ندرک جراخ

a

)همادا( نادند ندیشک تمدخ دنیآرف



ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب هعجارم

شریذپ هب رامیب هعجارم

؟دراد نامرد هب زاین رامیبایآ

شریذپ زا هرامش تفایرد

؟دراد دوجو زکرم نیارد نامرد ناكما ایآ

یا هرود تانیاعم ماجنا هب هیصوت

*رتالاب حطس هب عاجراریخ

 نامرد ناكما رامیب یكشزپ هچخیرات هب هجوتاب ایآ
؟دراد دوجو یو

ریخ

ریخ

a

کشزپنادند طسوت هنیاعم

کشزپنادند طسوت نامرد حرط هئارا

هلب

هلب

رامیب یكشزپنادندو یكشزپ هچخیرات نتفرگ

*رتالاب حطس هب عاجرا

 ودنا شخبدننام)یكشزپنادند یاه هدكشناد یصصخت یاه شخب لماش رتالاب حطس*
اه ناتسرامیبو.......(زتورپ،یسندوترا،

نادند میمرت تمدخ دنیآرف

اه ناتسرامیب و )...و زتورپ ،يسندوترا ،ودنا شخب دننام( يكشزپنادند ياه هدكشناد يصصخت ياه شخب لماش رتالاب حطس*



-(یمیمرت یاه ملق)- یمیمرت تس- یكشزپنادند گنرس-ملاس لگنآو نیبروت- ملاس یكشزپنادند تینوی لماشزایندروم یفرصم  داوم و لیاسو  ندرک هدامآ
—نامسناپ ریمخ-جو- هبنپ لور-نزوسرس-یسحیب لوپراک-کسام-شكتسد-دنب شیپ -نشکاسرس -سنپ-ظفاحم – کنیع- لیاسو ینیس-هنیئآ-دنوس

ناویل-نویسالوكیترآ ذغاک- لاكیاد
- هویجو ماگلامآ ردوپ- یزلف سكیرتامراون-ردلوه سكیرتام-نیبروتو لگنآ زایندروم یاهزرف-روتاماگلامآ-ریرک ماگلامآ-ردلوه سكیرتام:ماگلامآ میمرت تهج

نیلانوز-شینراو-یلوسپک ماگلامآ
 تیزوپماک تس—یدیئولولس سكیرتام راون-تخادرپ تلوم- تیزوپماک یمیمرت یاه ملق- رویک تیال هاگتسد:تیزوپماک میمرت تهج

رمونیا سالگ:رمونیا سالگ میمرت تهج

نادند میمرت تهج یسح یب قیرزت

)رمونیا سالگ،تیزوپماک، ماگلامآ( میمرت عون ندومن صخشم

زاین تروصرد یدنب قیاعو یدنب فک داوم زا هدافتسا

یمیمرت هدام ندادرارق تهج هرفح یزاس هدامآو نویسالوزیا

(گنرمهریغو گنرمه)یمیمرت هدام عون ساسارب هرفح شارت

زاین تروصرد جو ندادرارقو سكیرتام نتسب

رظندروم یمیمرت هدام زا هدافتسا

a

رامیب هب تمدخ هنیزه مالعاودروآرب

میمرت هب مادقا

a

)همادا( نادند میمرت تمدخ دنیآرف



رامیب هب مزال یاه هیصوتو تاروتسد هئارا

نادند میمرت

ضبق تفایرد تهج قودنص هب عاجرا

نادندو ناهد تشادهبدحاو هب ضبق هئارا

هنازور تامدخ رتفد رد تمدخ تبث

رامیب تیاب ندرک کچ

رد نزوسرسو راد برد هلابز لطس رد فرصم رابكی لیاسو ندادرارق
safety box

 هدننک ینوفع دض داوم لخاد رد لیاسو هیلک ندادرارق

a

)همادا( نادند میمرت تمدخ دنیآرف



ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب هعجارم

شریذپ هب رامیب هعجارم

؟دراد نامرد هب زاین رامیبایآ

شریذپ زا هرامش تفایرد

یا هرود تانیاعم ماجنا هب هیصوت

؟دوش یم هئارازور نامهرد تمدخ ایآ

هلب

ریخ

ریخ

رامیب یارب تقو نییعت

کشزپنادند طسوت هنیاعم

کشزپنادند طسوت نامرد حرط هئارا

هلب

a

 نادند يریگمرج تمدخ دنیآرف



رامیب یكشزپنادندو یكشزپ هچخیرات نتفرگ

 ملاس یكشزپنادند تینوی لماشزایندروم یفرصم  داوم و لیاسو  ندرک هدامآ
 ینیس-هنیئآ-دنوس-لیرتساو ملاس یریگمرج ملقو ملاس یریگمرج هاگتسد

 شیپ -نشکاسرس- سنپ-یریگمرج یاه ملق-دلیشای ظفاحم کنیع- لیاسو
ناویل-ژاسرب سرب-یسکالیفورپ ریمخ- لیرتسازاگ-کسام-شكتسد-دنب

یسکالیفورپ ریمخ زا هدافتسا اب اه نادند ژاسرب

  یكشزپ رظنزارامیب یاهنادند یریگمرجایآ
 ؟درادن یعنم

یلب
 ندرک فرطرب ناكما ایآ
 دوجو زکرمرد رامیب لكشم

؟دراد

یلب

 هعجارم یرامیب ساسارب  لكشم ندرک فرطرب
)یسکالیفورپ( هدننک

 هدافتسا یگنوگچو ندز کاوسم حیحص هوحن تیاعر هب هیصوت*
نادند خن زا

تایناخدزا هدافتسا مدع هب هیصوت*
زاین تروصرد هیوش ناهد زیوجت*

 زا سپ تیساسح دوجو تروصرد بسانم نادندریمخ زیوجت*
یریگمرج

ریخ
 هب هرواشم تهج عاجرا

هطوبرم صصختم

a

رامیب یاه نادند یریگمرج هب مادقا

a

 دوجو یدعب هسلجرد نامرد همادا هب زاین ایآ
؟دراد

ریخ

یدعب تقو  نییعتیلب

نامرد لیمكت

)همادا( نادند يریگمرج تمدخ دنیآرف



هنیزه نییعت

؟تسا همیب  ششوپ تحت رامیب ایآ

رامیب همیب هچرتفدرد تمدخ تبث

تمدخ هنیزه دروآرب

ضبق تفایرد تهج قودنص هب عاجرا

نادندو ناهد تشادهب دحاو هب ضبق هئارا

ریخ

هلب

هنازور تامدخ رتفد رد تمدخ تبث

a

Follow up زاین تروصرد(دعب هتفهودرامیب(

رد نزوسرس و راد برد هلابز لطس رد فرصم رابكی لیاسو ندادرارق
safety box

 هدننک ینوفع دض داوم لخاد رد لیاسو هیلک ندادرارق

 Follow up (زاین تروص رد )دعب هتفه ود رامیب

)همادا( نادند يریگمرج تمدخ دنیآرف



ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب هعجارم

شریذپ هب رامیب هعجارم

شریذپ زا هرامش تفایرد

 یكینیلک مئالع یسرربو یو نس هب هجوتاب رامیب نادندو ناهد  هنیاعم
.....و هنابش درد ،نادند لماكت دننام

رامیب یكشزپنادند و یكشزپ هچخیرات نتفرگ

هلب ؟درادن یعنم  یكشزپ رظنزارامیب نادند یموتوپلاپایآ
 ندرک فرطرب ناكما ایآ
 دوجو زکرمرد رامیب لكشم

؟دراد

 هب هرواشم تهج عاجرا
هطوبرم صصختم

ریخ

 ینیس-هنیئآ-دنوس- ملاس یكشزپنادند تینوی لماشزایندروم یفرصم  داوم و لیاسو  ندرک هدامآ
- سنپ- ظفاحم کنیع- - یكشزپنادند گنرس-نیبروتو لگنازرف-ملاس لگنآو نیبروت-لیاسو
-وشتشسش گنرس-یژولویزیف مرس-نامسناپریمخ-ناویل-کسام-شكتسد-دنب شیپ -نشکاسرس

  نزوسرس نیلانوز- نیلامرف-ناویل-نامسناپ ریمخ-جو- هبنپ لور-یسحیب لوپراک

ریخ

 هعجارم یرامیب ساسارب  لكشم ندرک فرطرب
.......(یسکالیفورپ)هدننک

هلب

رامیب نادند یموتوپلاپ هب مادقا

زاین تروصرد یفارگویدار هشیلک زیوجت

یقارگویدار هشیلک یسررب

کشزپنادند طسوت نامرد حرط هئارا

a

 نادند يموتوپلاپ تمدخ دنیآرف



یموتوپلاپ تهج یسح یب قیرزت

پلاپ فقسو اه یگدیسوپ نتشادرب

پلاپ یزیرنوخ لرتنک

تمدخ هنیزه دروآرب

ضبق تفایرد تهج قودنص هب عاجرا

نادندو ناهد تشادهبدحاو هب ضبق هئارا

هنازور تامدخ رتفد رد تمدخ تبث

a

 برد هلابز لطس رد فرصم رابكی لیاسو ندادرارق
safety boxرد نزوسرسو راد

 هدننک ینوفع دض داوم لخاد رد لیاسو هیلک ندادرارق

هرفح یزاس هدامآو نویسالوزیا

ربمچ پلاپ ندرکرپ

نادند جات میمرت هب مادقا

)همادا( نادند يموتوپلاپ تمدخ دنیآرف



ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب هعجارم

شریذپ هب رامیب هعجارم

؟دنرادار تنالیسروشیف طیارشدرف یاه نادند ایآ

 تنالیس روشیف هب مادقا

شریذپ زا هرامش تفایرد

 میمرتایو زاین تروص رد رامیب هب یتشادهب تاروتسد هئارا
نادند

ریخ

کشزپنادند طسوت هنیاعم

هلب

 تینوی لماشزایندروم یفرصم  داوم و لیاسو  ندرک هدامآ
-ظفاحم – کنیع- لیاسو ینیس-هنیئآ-دنوس -ملاس یكشزپنادند
 ذغاک- هبنپ لور-کسام-شكتسد-دنب شیپ -نشکاسرس -سنپ

 تس-رویک تیال هاگتسد-ژاسرب سرب-ناویل-نویسالوكیترآ
تنالیسروشیف

رظندروم نادندژاسرب

تنالیسروشیف هدام ندادرارق تهج نادند یزاس هدامآو نویسالوزیا

زاین تروصرد یتسالبولمانا

a

نادند تنالیسروشیف تمدخ دنیآرف



اه نیژرامو لاكیورس یحاون زا هفاضا هدام نتشادرب

رامیب تیاب ندرک کچ

نادند یوررب هدامریگ یسررب

تمدخ هنیزه دروآرب

ضبق تفایرد تهج قودنص هب عاجرا

هنازور تامدخ رتفد رد تمدخ تبث

نادندو ناهد تشادهبدحاو هب ضبق هئارا

a

 تنالیسروشیف ماجنا

 Follow up دعب هام شش(رامیب(

 راد برد هلابز لطس رد فرصم رابكی لیاسو ندادرارق

 هدننک ینوفع دض داوم لخاد رد لیاسو هیلک ندادرارق

)همادا( نادند تنالیسروشیف تمدخ دنیآرف



ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب هعجارم

شریذپ هب رامیب هعجارم

؟دنرادار یپارتدیارولف طیارشدرف یاه نادند ایآ

 یپارتدیارولف هب مادقا

شریذپ زا هرامش تفایرد

بسانم نامرد حرط هئارا ریخ

کشزپنادند طسوت هنیاعم

هلب

- ملاس یكشزپنادند تینوی لماشزایندروم یفرصم  داوم و لیاسو  ندرک هدامآ
 -نشکاسرس -سنپ-ظفاحم – کنیع- لیاسو ینیس-هنیئآ-دنوس -ملاس لگنآ
 خن-دیارولف لژ-ژاسرب سرب-ناویل- هبنپک- هبنپ لور-کسام-شكتسد-دنب شیپ

نادند

رظندروم نادندژاسرب

یپارتدیارولف ماجنا تهج نادند یزاس هدامآ

یپارتدیارولف ماجنا

a

نادند يپارتدیارولف تمدخ دنیآرف



ههام شش لصاوفرد یپارتدیارولف راركت هب هیصوت*
یپارت دیارولف زا سپ تعاس مین ات ندیماشآ و ندروخ زا زیهرپ*
یپارت دیارولف زا سپ تعاس مین ات ناهد بآ نداد تروق زا زیهرپ*

تمدخ هنیزه دروآرب

ضبق تفایرد تهج قودنص هب عاجرا

هنازور تامدخ رتفد رد تمدخ تبث

نادندو ناهد تشادهبدحاو هب ضبق هئارا

رد نزوسرسو راد برد هلابز لطس رد فرصم رابكی لیاسو ندادرارق
safety box

 هدننک ینوفع دض داوم لخاد رد لیاسو هیلک ندادرارق

a

)همادا( نادند يپارتدیارولف تمدخ دنیآرف



ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب هعجارم

شریذپ هب رامیب هعجارم

 تفایرد یارب شریذپ هب عاجرا
ضبق

شریذپ زا هرامش تفایرد

نادندو ناهد تشادهب دحاو هب رامیب هعجارم

شریذپ رتفد رد مان تبث

کشزپنادند طسوت هنیاعم

کشزپنادند طسوت نامرد حرط هئاراو صیخشت

 تامدخایوراد زیوجت هب زاینرامیبایآ
؟دراد کینیلکاراپ

رامیب یارب هخسن نتشون

هنیزه نییعت*

- ملاس یكشزپنادند تینوی لماشزایندروم یفرصم  داوم و لیاسو  ندرک هدامآ
-کسام-شكتسد- سنپ-دلیشای ظفاحم کنیع- لیاسو ینیس-هنیئآ-دنوس

کاوسمو  نادند تکام-ناویل-لیرتسازاگ

یلب

ریخ

تمدخ هئارا یارب تقو نییعت
یا هرود تانیاعم ماجنا هب  هیصوتو رامیب هب شزومآ

؟درادار زکرم رد تمدخ تفایرد هب زاینرامیب ایآ

ریخ

یلب

نادند و ناهد هنیاعم دنیارف

هنازور تامدخرتفدرد تبث

نادندو ناهد تشادهبدحاو هب ضبق هئارا

.دشاب يم ناگیار )نامیاززا سپ لاسكی هدریش-رادرابردام-لاس-12-6-لاس6ریز لماش( فده هورگ هنیاعم هنیزه* 



 یا هرود تانیاعم تهج هداوناخ تشادهبدحاو هب فده هورگ هعجارم
نادندو ناهد

هداوناخ تشادهب هب رامیب هعجارم

هدننک هعجارم طسوت راوناخ هرامش هئارا

هداوناخ تشادهب نادراک طسوت هدنورپ یسررب

؟تسا نادندو ناهد یا هرود هنیاعم نامز ایآ

نادندو ناهد تشادهب دحاو هب عاجرا

ریخ

یلب

شریذپزا هدنورپ نتفرگ

هداوناخ تشادهب دحاو زاین دروم تامدخ ریاس ماجنا

؟دراد نادندو ناهد  تشادهب دحاو زکرم ایآ

یلب

هدش نییعت نابیتشپ زکرم هب عاجراریخ

)هداوناخ تشادهب دحاو زا يعاجرا( فده هورگ هنیاعم دنیآرف

- ملاس یكشزپنادند تینوی لماشزایندروم یفرصم  داوم و لیاسو  ندرک هدامآ
-کسام-شكتسد- سنپ-دلیشای ظفاحم کنیع- لیاسو ینیس-هنیئآ-دنوس

کاوسمو  نادند تکام-ناویل-لیرتسازاگ

تامدخ ماجنا هب زاین تروصرد تقو نییعت

هنازور تامدخرتفدرد تبث

کشزپنادند طسوت هنیاعمو شزومآ

 یفارگویدار هشیلک ای وراد زیوجت

رامیب عاجرا هگرب ای هدنورپرد دناروخ سپ مرف لیمكت



تشلدهب هناخ هب رامیب  هعجارم

زروهب طسوترامیب نادندو ناهد هنیاعم

 ینامرد یتشادهبزکرم هب عاجرا هبزاینرامیب ایآ
؟درادار

 اب* نابیتشپ ینامرد یتشادهب زکرم هب عاجرا
عاجرا هگرب

ریخ

یلب

تشادهب هناخ هب عاجرا هگرب لیوحت

رتفد رد تبثو مزال یاه هیصوت ماجنا

کشزپنادند طسوت هنیاعم

ینامرد یتشادهبزکرم هب رامیب  هعجارم

عاجرا هگرب لیمكت

زروهب طسوت تمدخ هیارا دنیآرف

 هب دوب نادندو ناهد تشادهبدحاو دقاف نابیتشپ ينامرد يتشادهب زکرمرگا*
.ددرگ يم عاجرا هدش میظنت همانرب قبط زکرم نیرتكیدزن



زکرمرد کشزپنادندروضح

 عاونا ،دنب شیپ ،نشکاسرس( فرصم رابكی و لیرتسا لیاسوزا هدافتسا
تنوفع لرتنک تهج )فرصمرابكی یاه نشکور

زیمتدیفس شوپور ندیشوپ

دوخ یاجرد بترمروط هب هدش لیرتسا لیاسو ندیچ

 مدلیش ای کنیع ،کسام ،شكتسد( یصخش تظافح لیاسو زا هدافتسا
رامیب هنیاعم تهج )ظفاح

رامیب هنیاعم

رامیب هب زاین دروم تمدخ هئارا

:دازام داوم حیحص عفدو  هدش هدافتسا  لیاسو یروآ عمج
ینوفعدض لولحمرد هدش هدافتسا لیاسو ندادرارق*

 Saftey Boxرد نزوسرس عفد*
)ناكما تروصرد( توبث لولحمرد یفاضا ماگلامآ نتخیررود*

راد برد هلابز لطسرد فرصمرابكی لیاسو عفد*

لیاسو  ندرک کشخو نتسش هوحن رب تراظن

تنوفع لرتنک دنیآرف

)تست اب ارمه( والکوتا ای روف لخاد هدش هدافتسا لیاسو هیلک ندادرارق

 ،راوشارک لیبق زا( نادندو ناهد تشادهب دحاو تفاظن هوحنرب تراظن
)اه تنیباک،قاتا فک، تینوی

OFF تلاحرد لیاسو هیلک ندادرارق

هدش هدافتسا یشخرچ یاه تنمورتسنیا یراک نغور



 لوئسم هب زکرم کشزپنادند تساوخرد هئارا
)رابكی هام هسره( هطوبرمزکرم

 رتویپماک لوئسم طسوت یرتویپماک هلاوحرودص
 یئوراددحاو

زکرم لوئسم طسوت هكبش هب تساوخرد لاسرا

 ناهد تشادهبدحاو هب اه  تساوخرد لاسرا 
نادندو

 تامدخ نازیم ساساربدحاورد اه تساوخرد لرتنک
 هدش هئارا

یلب

 دحاو لوئسم  سانشراک طسوت هلاوح اضماو دییات
 هكبش تیریدمو یئورادروما،نادندو ناهد تشادهب

 تشادهب یاهدحاو نیلوئسم یرورض یاه تساوخرد ایآ
؟تسا دوجوم رابنارد نادندو ناهد

ریخ

 تروص رد زاین دروم مالقا دیرخ تهج مزال مادقا
 رابتعا نیمات

يفرصم داوم و تازیهجت عیزوت دنیآرف

.دوش یم عاجرا لاوما دحاو هب تساوخردزا یتشونور

.ددرگ یم لاسرا رابنا هب هلاوح

یلب

؟دراد دوجو روخ کالپ تازیهجت هلاوحرد ایآ

ریخ  ددرگ یم لیمكت و هیهت لاوما صوصخم مرف
 هلاوحرد لاوما دحاو طسوت رظن دروم کالپ هرامشو

.دوش یم هتشون

 و کشزپنادند هب ییوراد رابنا لوئسم طسوت هلاوح مالقا
.دوش یم لیوحت زکرم هدنیامن ای



 رایتخا رد و  لاسكی تهج زاین دروم یاه مرف ریثكت
 دحاو هب اه مرف نداد رارق

اهدحاو هناهام رامآ یدنب عمج

 هام مجنپ ات اهدحاو هدش لیمكت رامآ یروآ عمج
دعب

ریخ

 ،تمدخ عون کیكفت هب اهدحاو دركلمع یدنب هقبط
....و هدش هداد شزومآ ،دمآرد نازیم

یلب؟دراد لاكشا اهدحاو زا هدش لاسرا یرامآ یاه مرف ایآ

  لاكشا عفر تهج هطوبرم دحاو اب سامت

 تفا للع یسررب
دحاو دركلمع

 ؟تسا بسانم اهدحاو دركلمع نازیم ایآ
)تسیل کچ ساسارب(

یلب

ریخ

 تمدخ ماجنا دوبهب تهج رد هلخادم
دركلمع تفا ندرک فرطرب و

 زکارم ،تمدخ عون ساسارب اهدحاو رامآ یدنب عمج
 لاسرا و ...و تشادهب هناخ و هاگیاپ ،یئاتسور ،یرهش

تنواعم هب

تاعالطا و رامآ يروآ عمج دنیآرف



ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب هعجارم

شریذپ هب رامیب هعجارم

شریذپ زا هرامش تفایرد

 ناكما یكینیلکاراپ و یكینیلک تانیاعم هب هجوت اب ایآ 
؟دراد دوجو هدنز پلاپ نامرد

ریخ

کشزپنادند طسوت هنیاعم

کشزپنادند طسوت نامرد حرط هئارا

هلب

 یعنم  یكشزپ رظنزارامیب هدنز پلاپ نامرد ماجناایآ
 ؟درادن

 ندرک فرطرب ناكما ایآ
 دوجو زکرمرد رامیب لكشم

؟دراد

ریخ

ریخهلب

*رتالاب حطس هب عاجرا

*رتالاب حطس هب عاجرا

هدنز پلاپ نامرد ماجنا هب مادقا

- ملاس یكشزپنادند تینوی لماشزایندروم یفرصم  داوم و لیاسو  ندرک هدامآ
 گنرس-نیبروتو لگنازرف-ملاس لگنآو نیبروت-لیاسو ینیس-هنیئآ-دنوس

-کسام-شكتسد-دنب شیپ -نشکاسرس- سنپ- ظفاحم کنیع- - یكشزپنادند
-وشتشسش گنرس-یژولویزیف مرس-نامسناپریمخ-نیدیزگه رلک هیوشناهد-ناویل

- نزوسرس  CEM-  عیام و ردوپ—هدامآ هبنپ هلولگ- هبنپ لور-یسحیب لوپراک
- مادربار پمالک سپسروف-پمالک- تیشربار – مادربمار: ناكما تروصرد

مادربار   میرف- مادرباررچناپ

 ساسارب  لكشم ندرک فرطرب
 هدننک هعجارم یرامیب

)یسکالیفورپ(

هلب

a

هدنز پلاپ نامرد تمدخ دنیآرف

)ودنا شخب( يكشزپنادند ياه هدكشناد يصصخت ياه شخب لماش رتالاب حطس*



یموتوپلاپ تهج یسح یب قیرزت

)وم ملق تکرح دننام( یمارآ هب پلاپ فقسو اه یگدیسوپ نتشادرب

 هبنپ هكت کی میالم راشف طسوت اه هراوید اب نامیس قابطنا
هدش لفق سنپ هب لصتم لیرتسا کشخ

تمدخ هنیزه دروآرب

ضبق تفایرد تهج قودنص هب عاجرا

نادندو ناهد تشادهبدحاو هب ضبق هئارا

هنازور تامدخ رتفد رد تمدخ تبث

 نزوسرسو راد برد هلابز لطس رد فرصم رابكی لیاسو ندادرارق
safety boxرد

 هدننک ینوفع دض داوم لخاد رد لیاسو هیلک ندادرارق

 و ربمچ پلاپ فقس لماک نتشادرب یارب لیرتسا زرف زا هدافتسا
دنور لیرتسا زرف اب ربمچ پلاپ نورد پلاپ لماک عطق

ربمچ پلاپ ندرکرپ

 دوجو مدع تروص رد تعاس 24 زا سپ نادند جات میمرت هب مادقا
نامیس ندش تخس لرتنک و )...و درد(  یكینیلک مئالع

 %0.2  نیدیزگهرلک اب رامیب ناهد یوشتسش 

)مدربار اب احیجرت(  نادند لماک ندرک هلوزیا

نیلاس لامرن اب ربمچ پلاپ یوشتسش

نیدیزگهرلک لولحم هب هتشغآ لیرتسا هبنپ نداد رارق

*یمیسلک هدش ینغ طولخم نامیس ندرک هدامآ

تقوم نامسناپ و هدام یور سیخ هبنپ هكت کی ندراذگ یقاب

 هكت کی اب نامیس تافاضا زا ربمچ پلاپ هرفح فارطا ندرک زیمت
زیمت و فاص یحطس داجیا و سیخ هبنپ

یمیسلک هدش ینغ نامیس ندرک طولخم هقیرط *

 رد ار ردوپ هشیش ).دیهد   رارق طالتخا فرظ یور رب ار ردوپ و عیام 1-
 تلاخد نودب ردوپ ات هداد تکرح میالم هیواز اب دوشیم هدناخرچ هكیلاح

(دریگ رارف کولب اب دح زا شیب  سامت و ندز هبرض ،لوتاپسا
.دییامن هفاضا ردوپ هب لوتاپسا طسوت یجیردت تروصب ار عیام 2-

دییامن طولخم هیناث30 تدم هب ار ردوپ و عیام 3- 
 هفاضا هدام هب یریمخ ماوق داجیا تهج دناوت یم عیام رتشیب رادقم 4- 

.دوش
 تخس ) دشاب یم هقیقد 5ً ابیرقت هدش طولخم هدام یارب درکراک نامز 5-

.(دماجنا یم لوط هب تعاس کی دودح لماک ندش
 یتسیاب هدش طولخم هدام رتشیب درکراک نامز هب زاین تروص رد 6- 

دوش هدناشوپ ریخبت زا یریگولج روظنم هب بوطرم زاگ طسوت

a

)همادا( هدنز پلاپ نامرد تمدخ دنیآرف



هکبش شرتسک یداتس دیدزاب دنیآرف

هنالاس دیدزاب همانرب هیهت

 هورگ ریدم دییات

همانرب حیحصت؟ددرگیم دییات ریخ
 تهج تنواعم یاهدحاو هب همان لاسرا

همانرب زا عالطا
یلب

 زا دیدزاب مالعاو هکبش اب ینفلت سامت
هطوبرم دحاو

 تنواعم یاه دحاو هب یگنهامه نفلت
هیلقن هلیسو یارب یگنهامه تهج

هیلقن هلیسو تساوخرد

 تهج اهدحاو اب دیدزاب زور رد سامت
 گنیکراپ رد روضح

دیدزاب ماجنا

دیدزاب شرازگ هیهت

دیما رازفا مرن هب شرازگ دورو

هطوبرم هکبش هب همان اب اهشرازگ لاسرااهدحاو همه شرازگ یروآ عمج

 شرازگ یناگیاب



هکبش شرتسگ هسلج یرازگرب دنیآرف

هسلج یرازگرب یجنس زاین

؟تسه همانتوعد لاسرا هب زاین یلبلاسراو توعد همان هیهت

ییاریذپ تساوخرد

هسلج یرازگرب

هسلج شرازگ هیهت

هسلج نیوعدم هب دناروخ سپ لاسرا

هسلجتروص یناگیاب

ینفلت توعد ریخ



   هکبش شرتسگ هاگراک یرازگرب دنیآرف

هاگراک عوضوم باختنا یجنس زاین

؟تسا زایتما یاراد  هاگراک ایآ
 دحاو زا زایتما تساوخرد

هطوبرم
 هاگراک نامز نییات

 هاگراک ناکم نییات

  نلاس ورزر

 دوجوم رظن دروم نامز رد یلاخ ناکم ایآ
تسا

 نیسردم توعد

نیوعدم توعد

ییاریذپ لیاسو تساوخرد

هاگراک یرازگربتامدخ دحاو اب یگنهامهتاناکما رظن زا نلاس کچ لیاسو تفایرد

 تکرش یارب یهاوگ رودص
 ناگدننک

هاگراک نامز رییغت ریخ

یلب

یلب

ریخ



   تاجن همانرب زا الاک تساوخرد دنیآرف

دحاو هناهام یاهزاین یروآ عمج

 تسیل اب اهزاین تسیل قیبطت
رابنا یدوجوم

؟ تسا دوجومرابنا رد  تسیل زا اهالاک دک ندرکادیپ

اهدک ندرک تسیل

هطوبرم رازفا مرن هب دورو

اهالاک تساوخرد

رابنا لوئسم اب دروم یسررب

 دباییم رییغت رظن دروم یالاک

الاک تفایرد

دیسر یناگیاب

 دروم هک ینامزات تساوخرد قیوعت
دوش یریگیپ لباق

ریخ یلب

ریخ

یلب



 تیریدم زکرم طسوت تاعالطا دورو مالعا
 هکبش

 صوصخ رد اه هکبش هب لاسراو همان هیهت
اه هداد دورو نامزو عون

 اه هکبش رد اه هداد ایآ
هدش یروآ عمج البق

 زکارم هب همان لاسرا
 تهجاه هناخو اههاگیاپ،

تاعالطا یروآ عمج

 طسوت تاعالطا تفایرد
اه هکبش

 تهج تاعالطا ینیب زاب
 یتسرد زا نانیمطا

 حیحص تاعالطا ایآ
تسا

 همانرب هب اه هداد دورو

 تهج هطوبرم دحاو هب لاسرا
 حیحصت

 زا دعب هکبش هب لاسرا
 حیحصت

 دورو مامتا همان لاسرا
تنواعم هب تاعالطا

 طسوت تاعالطا ندرک کچ
تنواعم سانشراک

 دورو مامتا همان لاسرا
تشادهب ترازو هب تاعالطا

 حیحص تاعالطا ایآ
؟هدش دراو

 یارب هکبش هب لاسرا
حیحصت

   همانرب هب هداد دورو دنیآرف

ریخ

یلب

ریخ

یلب

ریخ

یلب



 "فلوچارت برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان "

 رارداد همکاری ضبکه بهداضت و درمان با اداره کل بیمه سالمت استان تهرانق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ًظبرت ٍ تأییذ قزارداد ّوکبری ضبکِ /هزکش بْذاضت ٍ 

درهبى بب ادارُ کل بیوِ سالهت استبى تْزاى تَسط هؼبٍى 

هحتزم بْذاضت بؼٌَاى ًبظز فٌی ٍ اجزائی بزػولکزد 

 پیوبًکبر 

    اهضبء ٍ تأییذ قزارداد ّوکبری ضبکِ /هزکش بْذاضت ٍ درهبى بب ادارُ کل

 بیوِ سالهت استبى تْزاى تَسط هؼبٍى هحتزم بْذلطت

              هزکش بْذاضت ٍ درهبى بِ ادارُ کل تحَیل قزارداد ّوکبری ضبکِ /

 بیوِ سالهت استبى تْزاى

          تَسط هذیز کل اهضبء قزارداد ّوکبری ضبکِ /هزکش بْذاضت ٍ درهبى

 بیوِ سالهت استبى تْزاى

 

 تحَیل یک ًسخِ اس قزارداد بِ ضبکِ / هزکش بْذاضت ٍ درهبى 

اجزای تؼْذات تَسط ضبکِ/هزکش 

 بْذاضت ٍ درهبى طبق قزارداد ّوکبری 



 "فلوچارت برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان "

 و تفاهم نامه مطترک پسضک خانواده و بیمه روستائیان دستورالعمل برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ابالؽ دستَرالؼول جذیذ بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ             

  بیوِ رٍستبئیبى تَسط ٍسارت بْذاضت ٍ درهبى 

هکبتبِ ٍ ارسبل دستَرالؼول ٍ تفبّن ًبهِ جذیذ بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ          

 بیوِ رٍستبئیبى بِ ضبکِ /هزکش بْذاضت ٍ درهبى جْت اجزای هفبد آى

تطکیل جلسِ بِ حضَر هؼبٍى هحتزم بْذاضت داًطگبُ ٍ رؤسبی ضبکِ/هزکش بْذاضتی 

هذیز گزٍُ گستزش ضبکِ ٍ هسئَل گزٍُ گستزش در ضبکِ ّبی تحت پَضص  –درهبًی 

ٍ تَضیح هفبدد جذیذ ٍ تغییز یبفتِ دستَرالؼول ٍ ًحَُ اجزای آى تَسط هؼبٍى هحتزم 

هکبى اجزا ٍ یب هطکالت احتوبلی در اجزای بْذاضتی داًطگبُ ٍ اػالم ًظز در خصَظ ا

 بزخی هَارد

پیگیزی ٍ ّوبٌّگی ّبی السم بب ٍسارت بْذاضت ٍ درهبى ادارُ بیوِ استبى جْت 

  رفغ ابْبهبت ٍ هطکالت هطزح ضذُ در جلسِ 

 

سبسی ابْبهبت هَجَد در دستَرالؼول کِ در جلسبت هطزح ضذُ است ٍ ضفبف 

 ابالؽ آى بِ ضبکِ ّبی بْذاضت ٍ درهبى

دستَرالؼول جذیذ بزًبهِ        اجزای 

  پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى



 "فلوچارت برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان "

 پایص و نظارت برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان از ضبکه بهداضت و درمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى اس پبیص ٍ ًظبرت بزًبهِ پشضک 

  تحت پَضص ضبکِ بْذاضت ٍ درهبى

 

ضبکِ / هزکش بْذاضت ٍ بزًبهِ ریشی جْت اجزای ببسدیذ ٍ پبیص بزًبهِ اس 

 درهبى بِ صَرت فصلی یکببر

  ضبکِ /هزکش بْذاضت ٍ درهبى اػالم بزًبهِ تٌظین ضذُ جْت ببسدیذ بِ

 

 پبیص بزًبهِ بز اسبس چک لیست تْیِ ضذُ

 

اًتْبی سهبى پبیص طی جلسِ ای بب ارائِ گشارش ببسدیذ ٍ ًظبرت اس بزًبهِ در 

حضَر هؼبٍى هحتزم بْذاضت ،رؤسبی ضبکِ ٍ هذیز گزٍّْبی هختلف هؼبًٍت 

  بْذاضت

اجزای تؼْذات تَسط ضبکِ/هزکش 

 بْذاضت ٍ درهبى طبق قزارداد ّوکبری 

 ثبت گشارش ببسدیذ بزًبهِ ًزم افشار اهیذ

هزکش  سدیذ ٍ اػالم بِ ضبکِ/بتْیِ گشارش کتبی اس ب

 بْذاضت ٍ درهبى 

            پیگیزی هطکالت استخزاج ضذُ در ببسدیذ

اس بزًبهِ     



 "فلوچارت برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان "

  مراکس بهداضتی درمانی مجری برنامهپایص و نظارت برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى اس پبیص ٍ ًظبرت بزًبهِ پشضک 

 هزاکش بْذاضتی درهبًی هجزی بزًبهِ

% هزاکش بْذاضتی درهبًی هجزی بزًبهِ 10بزًبهِ ریشی جْت ببسدیذ اس 

 بصَرت فصلی

اػالم ٍ ّوبٌّگی جْت ببسدیذد اس هزاکش بْذاضتی درهبًی هجزی بزًبهِ بِ 

جْت اطالع ٍ حضَر کبرضٌبس بزًبهِ آى ضبکِ  زکش بْذاضت ٍ درهبىضبکِ/ ه  

% هزاکش بْذاضتی درهبًی هجزی بزًبهِ بب حضَر کبرضٌبس بزًبهِ 10پبیص اس 

 آى ضبکِ ٍ بزاسبس چک لیست تْیِ ضذُ

 

  ثبت گشارش ببسدیذ در بزًبهِ ًزم افشاری اهیذ

رفغ هطکالت ٍ اجزای صحیح بزًبهِ 

رٍستبئیبى در پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ 

  هزاکش هجزی ببسدیذ ضذُ

هزکش  سدیذ ٍ اػالم بِ ضبکِ/بگشارش کتبی اس ب ارائِ

جْت اطالع ٍ اًؼکبس بِ هزاکش  بْذاضت ٍ درهبى

  بْذاضتی درهبًی هجزی ببسدیذ ضذُ

  پیگیزی هطکالت استخزاج ضذُ اس ببسدبذ 



 "فلوچارت برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان "

 تهیه اطالعات و آمار نیروی انسانی برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان

 

 

 

 

 

 

  

 خیز  

 

 

 

 

  

 بلِ         

 

 

 

 

 خیز          

  

 

 

 بلِ       

پشضک خبًَادُ تْیِ اطالػبت ٍ آهبر ًیزٍی اًسبًی بزًبهِ 

جْت ارائِ بِ هزکش هذیزیت ضبکِ  ٍ بیوِ رٍستبئیبى

 ٍسارت بْذاضت ٍ درهبى 

 تْیِ جذٍل ًیزٍی اًسبًی پشضک ٍ هبهب خبًَادُ

جْت تکویل اطالػبت جذٍل ًیزٍی /هزکش بْذاضت ٍ درهبى هکبتبِ بب ضبکِ 

 اًسبًی هَرد ًیبس بصَرت هبّبًِ 

دریبفت اطالػبت ًیزٍی اًسبًی 

 اس ضبکِ ّبی تحت پَضص 

 درهبى 

ارسبل اطالػبت ٍ آهبر ًیزٍی اًسبًی 

  بصَرت هبّبًِ بِ هزکش هذیزیت ضبکِ

توبس تلفٌی 

سهبى تب 

دریبفت 

 اطالػبت اس

 ضبکِ

هزجَع اطالػبت 

بصَرت کتبی ٍٍ یب 

تلفٌی بِ ضبکِ ّب 

مشکالت جْت اصالح 

 موجود

رفغ اضکبالت ٍ تکویل 

هجذد جذٍل اطالػبت 

 ًیزٍی اًسبًی بطَر

 صحیح

جوغ بٌذی اطالػبت دریبفت 

اضذُ اس ضبکِ ُ  



 "فلوچارت برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان "

 برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیانریس هسینه کرد تهیه اطالعات و آمار 

 

 

 

 

 

 

  

 خیز               خیز  

 

 

 

 

  

 بلِ       

 

 

 

 

 خیر          

  

 

 

 بله       بلِ                              

بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ  ریشّشیٌِ کزدتْیِ اطالػبت ٍ آهبر

جْت ارائِ بِ ادراُ کل بیوِ استبى تْزاى  بیوِ رٍستبئیبى  

 تْیِ جذٍل ریشّشیٌِ کزدبزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى

        جذٍلجْت تکویل اطالػبت هزکش بْذاضت ٍ درهبى  /هکبتبِ بب ضبکِ 

هَرد ًیبس بصَرت فصلی بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى  ریشّشیٌِ کزد  

 ریش ّشیٌِ کزددریبفت اطالػبت 

 اس ضبکِ ّبی تحت پَضص 

 درهبى 

ارسبل اطالػبت ٍ آهبر ریش ّشیٌِ کزد 

بصَرت فصلی بِ ادارُ کل بیوِ سالهت 

  استبى تْزاى

توبس تلفٌی 

تب سهبى 

دریبفت 

 اطالػبت اس

 ضبکِ

هزجَع اطالػبت 

بصَرت کتبی ٍیب تلفٌی 

بِ ضبکِ ّب جْت 

 اصالح 

 

رفغ اضکبالت ٍ تکویل 

هجذد جذٍل اطالػبت 

 بطَرریش ّشیٌِ کزد 

 صحیح

جوغ بٌذی اطالػبت دریبفت 

 ضذُ اس ضبکِ ّب



 "فلوچارت برنامه پسضک خانواده و بیمه روستائیان "

 خانواده درسامانه گسارش عملکرد بودجه وزارت بهداضت و درمان ثبت گسارش عملکرد برنامه پسضک

 

 

 

 

 

 

  

 خیر            خیر  

 

 

 

 

  

 بله      

 

 

 

 

 خیر          

  

 

 

 بله       بله                              

بزًبهِ پشضک  هببلؾ دریبفتی ٍ ّشیٌِ کزدتْیِ اطالػبت ٍ 

جْت ثبت در سبهبًِ گشارش  خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى

ػولکزد بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى بصَرت 

 هبّبًِ 

اطالػبت دریبفت ٍ ّشیٌِ کزد بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ            "تْیِ جذٍل

"بیوِ رٍستبئیبى  

       اطالػبت جذٍلجْت تکویل هزکش بْذاضت ٍ درهبى  /هکبتبِ بب ضبکِ 

هَرد ًیبس بصَرت بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى دریبفت ٍ ّشیٌِ کزد 

 هبّبًِ 

اس  هَرد ًظز دریبفت اطالػبت

 ضبکِ ّبی تحت پَضص 

 درهبى 

ثبت ػولکزد بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ 

 گشارش بیوِ رٍستبئیبى در سبهبًِ

 ػولکزد بَدجِ ٍسارت بْذاضت ٍ درهبى

   

توبس تلفٌی 

تب سهبى 

دریبفت 

 اطالػبت اس

 ضبکِ

هزجَع اطالػبت 

بصَرت کتبی ٍیب تلفٌی 

بِ ضبکِ ّب جْت 

 اصالح 

 

رفغ اضکبالت ٍ تکویل 

هجذد جذٍل اطالػبت 

صحیح بطَر  

جوغ بٌذی اطالػبت دریبفت 

 ضذُ اس ضبکِ ّب



 "رٍستبئیبىفلَچبرت بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ  "

 ّوبٌّگی داًطگبّی بب ادارُ کل بیوِ سالهت استبى بصَرت فصلی تطکیل جلسِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیر 

  

 

 

 بله                      

 

تٌظین بزًبهِ تطکیل جلسبت ّوبٌّگی داًطگبّی  بب ادارُ 

  کل بیوِ سالهت استبى بصَرت فصلی

هحتزم بْذاضتی داًطگبُ جْت سهبى بزگشاری جلسِ بب ّوبٌّگی بب هؼبًٍت 

 ادارُ کل بیوِ سالهت استبى تْزاى

ّوبٌّگی بب ادارُ کل بیوِ سالهت استبى جْت هإافقت بب تبریخ ّبی اػالم ضذُ 

 تطکیل جلسِ ّوبٌّگی 

تٌظین ٍ ارسبل دػَتٌبهِ جْت 

 اػضبء جلسِ ّوبٌّگی داًطگبُ

ّوبٌّگی هجذد بب   

هؼبًٍت هحتزم بْذاضت 

تاریخ های  جْت تؼییي

  دیگر برگزاری جلسه

تطکیل فصلی جلسِ ّوبٌّگی 

 داًطگبّی 

تؼییي تبریخ ّبی جذیذ 

هطببق بب تبریخ ّبی 

اػالم ضذُ تَسط ادارُ 

 کل بوِ استبى تْزاى

هماهنگی با امور عمومی جهت 

 سالن کنفرانس تشکیل جلسه

پذیزائیدرخَاست تْیِ ٍسبیل   

تْیِ هطبلب ٍ اسالیذّبی هَردًیبس 

 جْت ارائِ در جلسِ



 " فلوچارت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائیان"

 مرکز بهداشت و درمان/  جلسه برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائیان با رؤسای شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

تٌظین بزًبهِ جلسبت فصلی بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ 

رٍستبئیبى، هؼبًٍت بْذاضت بب رؤسبی ضبکِ/ هزکش 

  بْذاضت ٍ درهبى ضْزستبى

ّوبٌّگی بب هؼبًٍت هحتزم بْذاضت جْت سهبى بزگشاری جلسِ بب رؤسبی 

 ضبکِ/ هزکش بْذاضت ٍ درهبى 

تؼییي سهبى تطکیل جلسِ ٍ اطالع بِ رؤسبی ضبکِ / هزکش بْذاضت ٍ درهبى در 

جلسِخصَظ سهبى ٍ هَضَع   

تؼییي هَضَع جلسِ هزتبط بب بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى ٍ تْیِ ٍ 

 تکثیز هطبلب هَرد ًیبس جْت ارائِ در جلسِ

 ّوبٌّگی بب اهَر ػوَهی هؼبًٍت جْت تأهیي سبلي کٌفزاًس 

تطکیل جلسِ فصلی هؼبًٍت 

/  بْذاضت بب رٍسبی ضبکِ

بْذاضت ٍ درهبى  هزکش  

درخَاست ٍ تْیِ ٍسبیل 

 پذیزائی در جلسِ



 " فلوچارت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائیان"

 هماهنگی دانشگاهی با اداره کل بیمه سالمت استان فصلی تشکیل جلسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

تٌظین بزًبهِ تطکیل جلسبت ستبد ّوبٌّگی استبًی بب 

 ادارُ کل بیوِ سالهت استبى بصَرت فصلی

تْزاى جْت سهبى بزگشاری ّوبٌّگی بب ریبست هحتزم داًطگبُ ػلَم پشضکی 

  جلسِ ستبد ّوبٌّگی استبًی

تؼییي دستَر جلسِ بب ّوبٌّگی هؼبًٍت بْذاضت ّبی سِ  داًطگبُ استبى        

) تْزاى ، ضْیذ بْطتی ، ایزاى (    

دػَت اس اػضبء ستبد ّوبٌّگی استبًی طی دػَتٌبهِ رسوی ٍ اػالم دستَر 

 جلسِ ٍ سهبى  بزگشاری

تْیِ گشارش ػولکزد ٍ هیشاى پیطزفت بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى 

 جْت ارائِ در جلسِ تَسط هؼبٍى هحتزم بْذاضت داًطگبُ

تطکیل جلسِ فصلی هؼبًٍت 

/  بْذاضت بب رٍسبی ضبکِ

بْذاضت ٍ درهبى  هزکش  

درخَاست ٍ تْیِ ٍسبیل 

 پذیزائی در جلسِ

ّوبٌّگی بب اهَر ػوَهی 

هؼبًٍت جْت تأهیي سبلي 

 کٌفزاًس 



 فلوچارت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائیان"" 

 تشکیل جلسه فصلی هماهنگی دانشگاهی با اداره کل بیمه سالمت استان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

ٍ ارسبل چک لیست پبیص ٍ ًظبرت اس بزًبهِ تٌظین 

پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى اس هزکش هذیزیت ضبکِ 

 ٍسارت هتبَع

تطکیل جلسِ بب کبرضٌبسبى بزًبهِ پشضک خبًَادُ ٍ بیوِ رٍستبئیبى در ضبکِ 

/ هزکش بْذاضت ٍ درهبى تحت پَضص جْت ارسیببی ٍ ببسًگزی چک لیست بب 

 رٍیکزد اجزائی 

ببسًگزی چک لیست ّب ٍ اػوبل تغییزات السم جْت ػولیبتی بَدى آى در سهبى 

 پبیص ٍ ارسضیببی 

در هؼبًٍت بْذاضت  بزًبهِ ًزم افشاری اهیذثبت چک لیست جذیذ تْیِ ضذُ در   

کش اخبًَادُ ٍ سبیز کبرکٌبى هز ّبیٍ هبهب بىپشضک توبماس پبیص ٍ ارسضیببی

، تَسط ضبکِ/هزکش بز اسبس چک لیست تْیِ ضذُ بصَرت فصلیهجزی بزًبهِ 

  بْذاضت ٍ  درهبى ٍ ٍرٍد اطالػبت در بزًبهِ ًزم افشاری اهیذ

پبیص ٍ ارسضیببی اس ضبکِ/هزکش 

پشضکبى ٍ  –بْذاضت ٍ درهبى 

هبهبّبی خبًَادُ ٍ سبیز کبرکٌبى 

تین سالهت ٍ ٍرٍد اطالػبت در 

  بزًبهِ ًزم افشاری اهیذ

% هزاکش 10پبیص ٍ ارسضیببی اس 

بْذاضتی درهبًی هجزی بزًبهِ پشضک 

بز اسبس چک لیست تْیِ ضذُ  خبًَادُ

ّز سِ هبُ یکببر تَسط هؼبًٍت 

 بْذاضت

ش پبیص ٍ ارسضیببی اس ضبکِ/هزک

بْذاضتی درهبًی بز اسبس چک لیست 

تْیِ ضذُ ّز سِ هبُ یکببر تَسط 

  هؼبًٍت بْذاضت



.دنك يم هعجارم تروص و كف هيحان رد ديدش درد اب راميب

 مروت اب هارمه و هدرك رييغت تروص لكش ايآ
 ؟تسا ناهد زا شزيربآ و يدوبك و

 *تسا كف يگتسكش لامتحا اب راميب
 يروف عاجرا و هدومن زابار يسفنت هار.

.ديهد

 رد ديدش دردو دراد لكشم ندرك تبحص رد ايآ
 ؟دراد شوگ يولج هيحان

 . دشابيم كف يگتفر رد لامتحا اب راميب
 و ديراذگب مرگ هلوح هتفررد هيحان رد

.ديهد يروف عاجرا

.ديهد يروف ريغ عاجرا

.تسين مزال يرگيد مادقا و دوش هدناباوخ ولهپ هب راميب تسا مزال طقف يياوه ياههار ندرك زاب يارب * 

 عاجرا كشزپ هب "اددجم دوبهب مدع تروصردو يريگيپ راميب لاح تسا هتشون عاجرا مرفرد هك كشزپ تاروتسد يريگيپ نمض ،   كشزپ  هب عاجرا دراومرد 
.دوش يم

يلب

تشادهب هناخ رد كف يگديد بيسآ يسررب دنيآرف

يلب

ريخ

ريخ

مركز آموزش بهورزي



تشادهب هناخ رد دردرس يسررب دنيآرف

دنكيم هعجارم تشادهب هناخ هب دردرس اب راميب

دوش يم يسررب ينيلاب مئالع و لاح حرش

 و رركم غارفتسا و عوهت اب دردرس ايآ
؟تسا هارمه ندرگ يتفس

؟دراد دوجو رس هب هبرض هقباس ايآ

؟تسالتبم يسفنت داح ياهتنوفع هب ايآ

؟دراد نوخراشف هقباس ايآ

 ادص و رس و سرتسا ، رون اب دردرس ايآ
؟دوش يم رتشيب

 نكسم همانوراد قبط
.ديهدب

 هتفاي دوبهب راميب زور هس زا دعب ايآ
؟تسا

.ديهد عاجرا كشزپ هب

.ديهدب ار مزال يتشادهب ياهشزوما

 يروف عاجا ارراميب
.ديهدب

 نامسناپ زاين تروص رد 
 عاجراارراميب و هداد ماجنا

.ديهد يروف

 نامرد همانوراد قبط
.دينك

 مزال ياهشزومآ نداد، نوخ راشف لرتنك
.ديهدب يروف عاجرا زاين تروص رد و

 و ديهدب نكسم همانوراد قبط
.ديهد يروف ريغ عاجرا

 دعب تعاس 24 
دينك يريگيپ

 دعب تعاس 24 
دينك يريگيپ

 يريگيپ دعب زور 3 
.دينك

دينك يريگيپ دعب تعاس 24 

.دينك يريگيپ دعب زور 3 

 عاجرا كشزپ هب ًاددجم دوبهب مدع تروص رد و يريگيپ راميب لاح تسا هتشون عاجرا مرف رد هك كشزپ تاروتسد يريگيپ نمض ،كشزپ هب عاجرا دراوم رد 
.دوش يم

ريخ

يلب

يلب

ريخ

يلب

ريخ

يلب

ريخ

يلب

ريخريخ

يلب

مركز آموزش بهورزي



يزروهب يشزومآ هرود دنيآرف

ناتسرهش شريذپ هتيمك ليكشت

يزروهب يدصتالب ياه تسپ يسررب

زروهب شريذپ قطانم تيولوا نييعت

هاگشناد زوحم تساوخرد يريگيپ

اتسور رد زروهب بذج صوصخ رد يناسر عالطا

 رد مان تبث تهج يزروهب شزومآ زكرم هب نابلطواد هعجارم
زروهب شريذپ نزومآ

اهنآ يسررب و بلطواد زا زاين دروم کرادم ذخا

هدنورپ ليكشت و کرادم ليمكت و مان تبث

تراك ليوحت و يبتك نزومآ خيرات مالعا

نومزآ تراك ليوحت

يبتك نومزآ يرازگرب جياتن نييعت و قاروا حيحصت

 رد تكرش تهج هدش هتفريذپ دارفا يماسا و جياتن مالعا
هبحاصم

هدش هتفريذپ دارفا هب هبحاصم ماجنا نامز و خيرات مالعا

)لاختنا تأيه( هتيمك ءاضعا روضح اب هبحاصم ماجنا

ناگدنوش هبحاصم تارمن يدنب عمج

زاتمم و رترب دارفا تسيل هيهت و ندرك صخشم

زايتما نيرتالاب ساسا رب شنيزگ هتسه هب يفرعم

شنيزگ هتسه طسوت يياهن ناگدش هتفريذپ يماسا مالعا

هدنورپ ليمكت تهج ناگدش هتفريذپ توعد

يليصحت هدنورپ ليمكت و تانياعم ماجنا

يزروهب شزومآ هرود عورش

مركز آموزش بهورزي



تشادهب هناخ رد يشزومآ هناسر دربراك دنيآرف

؟دراد يصاصتخا فادها هورگ ايآ

 ينامرد يتشادهب زكرم قيرط زا يشزومآ ياه هناسر
ددرگ يم ليوحت تشادهب هناخهب ،هكبش داتس اي نابيتشپ

 هناسر ،هناهام يشزومآ همانرب تاعوضوم هب هجوت اب
 دروم يشزومآ تاسلج رد و باختنا بسانم يشزومآ

.دريگ رارق هدافتسا

 راظتنا نلاس رد يشزومآ هناسر بصن تهج بسانم ياضف
.دوش صخشم )دشاب نيعجارم ديد ضرعم رد هك يروط(

.دوش بصن هدش باختنا يشزومآ هناسر

ریخ

 ناكم رد يگنهامه ماجنا زا سپ فده هورگ هب هجوت اب
.ددرگ عيزوت اي بصن يصاصتخا

یلب

 ييامنهار ديدج يشزومآ هناسر هدهاشم تهج نيعجارم
.دنوش

دوش يناگياب يلبق يشزومآ ياه هناسر

.دوش يراددوخ يشزومآ ولبات دح زا شيب ندوب غولش زا .2 .دشاب يم ...و تكارت ،تلفمپ ،رتسوپ لماش يشزومآ هناسر .1 :يديلك تاکن

مركز آموزش بهورزي



تشادهب هناخ رد يناهد تالکشم يسررب

.دنكيم هعجارم تشادهب هناخ هب يناهد لكشم اب راميب

 و  تالكشم يسررب و لاح حرش نتفرگ
يناهد عياش ياهيراميب

 هويم ندز زاگ اي ندز کاوسم نيح ايآ
؟دراد هثل يزيرنوخ

؟دراد  ناهد كفرب ايآ
 هام 2 ريز راوخ ريش راميب ايآ

؟تسا

 و حيحص ندز کاوسم شزومآ
 انام تلكوب قبط  عاجرا و نادند خن زا هدافتسا

.دينك نامرد

 و هزول رد كفرب ايآ
؟تسا قلح

 بت اب هارمه كفرب ايآ
 سفن يگنت و هفرس

؟تسا

 هك تسا يناوج راميب ايآ
 وراد و درادن يصاخ يراميب

؟دنكيمن فرصم

؟دراد يعونصم نادند  ايآ

؟دراد ناهد رد تفآ  ايآ
 رد يدوبهب مدع اي دايز درد تروص رد

.ديهد عاجرا تدمزارد

 دوجو لاخ بت نآ فارطا اي ناهد رد ايآ 
؟دراد

 گنر رييغت اي مخز اي يعيبط ريغ هدوت ايآ
؟دوش يم هدهاشم

؟دراد ناهد دب يوب  ايآ
 ، نابزو اهنادند حيحص ندز کاوسم شزومآ
كشزپ هب عاجرا و ينادند تالكشم يسررب

 تالكشم دراوم رياس
.دوش يسررب يناهد

يروف عاجرا

يروف عاجرا

يروف عاجرا

يروف ريغ عاجرا

كشزپ هب عاجرا

 کاوسم حيحص شور شزومآ
نادند خن زا هدافتسا و ندز

 تروص ردو تاعياض يراكتسد مدع شزومآ
 و نوباص و بآ اب وشتسش اهلوات ندش زاب

 هب عاجرا دايز درد نتشاد تروص رد و  نيداتب
كشزپ

 دوبهب مدع تروصردو يريگيپ راميب لاح تسا هتشون عاجرا مرفرد هك كشزپ تاروتسد يريگيپ نمض ،   كشزپ  هب عاجرا دراومرد 
.دوش يم عاجرا كشزپ هب "اددجم

يلب

ريخ يلب

يلب

ريخريخ

يلب

ريخ ريخ

يلب

يلبيلب

ريخ
ريخ

يلب

ريخ

ريخ

يلب

يلب

يلب

ريخ

ريخ

مركز آموزش بهورزي



تشادهب هناخ رد مشچ يتحاران يسررب دنيآرف

.دنك يم هعجارم تشادهب هناخ هب مشچ يتحاران اب راميب

.دوش  هنياعم يفاك رون رد ليرتسا زاگ زا هدافتسا ابو هدش هتسش ياهتسد اب و هدش هتفرگ لاح حرش

 تبايد هقباس راميب ايآ
؟دراد

 دراو هبرض مشچ هب ايآ
؟تسا هدش

 حشرت و يزمرق ايآ
؟دراد دوجو يكرچ

.ديهدب يروف عاجرا

 و مشچ رد يگدرمنوخ ايآ
؟دراد دوجو نآ فارطا

.ديهدب يروف عاجرا

 مشچ حشرت و  تنوفع ايآ
 ؟تساهكلپ مروت اب هارمه

 هام 2 ريز راميب ايآ
؟تسا

 .ديهد يروف عاجرا

 يروف ريغ عاجرا
 همانوراد قبط نامرد.ديهد

.دوش ماجنا
 رد  شراخ اب هارمه زير ياه هناد ايآ

؟دراد دوجو كلپ يلخاد حطس
.ديهد يروف عاجرا

 و هينرقو مشچ رد مخز ايآ
؟دراد دوجو كشا شزير

.ديهد يروف عاجرا

؟دراد يناهگان ديد لالتخا ايآ
 ديد لالتخا ايآ

؟دراد
.ديهد يروف عاجرا

.ديهد يروف ريغ عاجرا

؟دراد هژم لگ ايآ
 يجراخ مسج دوجو
 يسررب ار مشچ رد

.دينك

 و مرگ بآ اب
 ليرتسا زاگ
 دينك سرپمك
 هس زا دعب و
 يريگيپ زور

. ديئامن

 هتفاي دوبهب ايآ
 ؟تسا

 مزال يتشادهب تاكن شزومآ
.ديهد ار

 يروف ريغ عاجرا
.ديهد

 رد يجراخ مسج ايآ
 رابغ و درگ مشچ

؟تسا

 هشوگ زا ار مشچ
 جراخ  تمس هب يلخاد

 يژولويزيف مرس اب
 مسج ات ديهد وشتسش

.دوش جراخ يجراخ

 رد يجراخ مسج ايآ
 هدهاشم لباق مشچ

؟تسا
هيصوت راميب هبدوبن قوف دراوم زا كي چيه هكيتروصردديهد يروف عاجرا

.    دنك هعجارم عاجرا تهج لكشم همادا تروصرد دينك 

.دوش يم عاجرا كشزپ هب "اددجم دوبهب مدع تروصردو يريگيپ راميب لاح تسا هتشون عاجرا مرفرد هك كشزپ تاروتسد يريگيپ نمض ،   كشزپ  هب عاجرا دراومرد 

یلب

ریخ

یلب

ریخ
ریخ

یلب

یلب

ریخ

یلب

یلب

ریخریخ

یلب

ریخ

یلب

ریخ ریخ

یلبیلب

یلب

یلب ریخ یلب

ریخ

ریخیلب

یلب

ریخ
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تشادهب هناخ رد نادند يتحاران يسررب دنيآرف

.دنكيم هعجارم تشادهب هناخ هب نادند درد اب راميب

 هدننك هعجارم نادند
.دوش يم هنياعم

 خاروس اي انيم رد گنر رييغت ايآ
؟دوش يم هدهاشم يگدش

 اي درس و مرگ ياذغ ندروخ رد ايآ
؟تسا هدش ساسح نيريش و شرت

 هدرشف مهب اهنادند هك ينامز ايآ
؟دراد درد، دوش يم

 .دوش عاجرا و هدش هداد مزال ياهشزومآ

 .دوش عاجرا و هدش هداد مزال ياهشزومآ

 .دوش عاجرا و هدش هداد مزال ياهشزومآ

 هطوبرم تراچ قبط يناهد تالكشم رياس
.دوش يسررب

 ًًاددجم دوبهب مدع تروصردو يريگيپ راميب لاح تسا هتشون عاجرا مرفرد هك كشزپ تاروتسد يريگيپ نمض ،كشزپ  هب عاجرا دراوم رد 
.دوش يم عاجرا كشزپ هب

يلب

ريخ

يلب

ريخ

يلب

ريخ

مركز آموزش بهورزي



تشادهب هناخ رد يمکش يتحاران دنيآرف

 هعجارم تشادهب هناخ هب مكش يتحاران اب راميب
.دنك يم

 لاح حرش راميب زا
.دوش يم هتفرگ

 هارمه مكش درد ايآ
؟تسا لاهسا اب

؟تسا رادراب راميب ايآ

 يگدئاق نارود رد راميب ايآ
؟تسا

 حشرت و زرل و بت مناخ راميب ايآ
؟دراد محر زا يكرچ

 عفد مدع و مكش تيساسح و عاستا اب هارمه درد ايآ
؟تسا هارمه عوفدم و زاگ

 يب و غارفتسا هارمه مكش درد ايآ
؟تسا يياهتشا

 راردا رركت و شزوس اب هارمه درد ايآ
؟تسا

 سابتحا اب هارمه مكش ريز درد ايآ
؟تسا

 5 ريز راميب ايآ
؟تسا لاس

 تلكوب قبط
 نامرد انام

دينك

 نداد ORS ، زيوجت
 يريگيپ و مزال ياهشزومآ

راميب يدوبهب

.ديهد يروف عاجرا

 لزنم رد نامرد شزومآ
يروف ريغ عاجرا و

.ديهد يروف عاجرا

.ديهد يروف عاجرا

.ديهد يروف عاجرا

.ديهد يروف عاجرا

 يروف عاجرا؟دراد تبايد هقباس راميب ايآ.ديهد يروف عاجرا

 اب و تسا مكش تسار يالاب تمسق رد درد ايآ
؟دوشيم رتشيب برچ ياذغ ندروخ

 لاح و زرل و بت اب ايآ
؟تسا هارمه دب يمومع

 يروف عاجرا

يروف ريغ عاجرا

؟ تسا هارمه تسوبي اب  ايآ
 راد ربيف ياهاذغ زا هدافتسا شزومآ
 تروص رد و ناوارف تاعيام و نيلمو

كشزپ هب عاجرا يدوبهب مدع

 يم هدهاشم مرك عوفدم رد ايآ
؟دوش

 نامرد همانوراد قبط
.دوش

 شرت اب هارمه و مكش يالاب تمسق رد درد ايآ
؟دنكيم رييغت اذغ ندروخ اب و تسا ندرك

 غارفتسا اب هارمه  مكش درد ايآ
؟تسا عوفدم رد نوخ ايو ينوخ

 تفا و يگديرپ گنر اب هارمه مكش درد ايآ
؟تسا نوخراشف

يروف ريغ عاجرا

يروف عاجرا

يروف عاجرا

 قبط و هداد شزومآ ار مزال دراوم*
 زور هس زا دعب و  نامرد همانوراد

. دينك يريگيپ

 هتفاي دوبهب ايآ
؟تسا

 مزال دراوم
دوش هداد شزومآ

دينك نامرد همانوراد قبط

 نديوج بوخ و ندروخ اذغ عقوم هب، ندروخ اذغ نيح تينابصع مدعو، اذغ اب بآ ندروخن، مجح رپ ياهاذغ ندروخ زا زيهرپ، كرحم و دنت ياهاذغ ندروخ و يياذغ ياه هدعو نيب تالقنت ندروخ زا زيهرپ*

.دوش يم عاجرا كشزپ هب ًاددجم دوبهب مدع تروصردو يريگيپ راميب لاح تسا هتشون عاجرا مرفرد هك كشزپ تاروتسد يريگيپ نمض ،كشزپ  هب عاجرا دراومرد 

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

ريخ

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب

يلب يلب

ريخ

ريخ

يلب

يلب

ريخ
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 نارهت بطق تمالس نابلطواد یروشک لاتیجید همانلصف دیلوت و راشتنا دنیآرف

 اب همانلصف هيريرحت تئيه یاضعا اب هسلج یرازگرب*
راکمه یاه هاگشناد

 یارب اه هاگشناد  بلاطم لاسرا یاه خيرات نييعت
 لصفره

 اه هاگشناد  هدش نييعت بلاطم  یروآ عمج و یريگيپ

  اه هاگشناد یوس زا یلاسرا بلاطم و تالاقم یسررب
 ريبدرس و لوئسمريدم طسوت

 همانلصف  زا هرامش ره یارب  یشزومآ یاه تيولا نييعت
هاگشنادره هيمهس نييعت و

 هئارا و هدش یحارط بلاطم ددجم ینيبزاب و حالصا
 زاين دروم تاحالصا یارب حارط هب دروخزاب

 رد یناسر عالطا یارب روشک یاه هاگشناد هب همان لاسرا
 نآ زا یرادرب هرهب و همانلصف ره راشتنا صوصخ

 کارا-مق-لباب-ناردنزام-نالیگ-ناشاک-زربلا-نانمس-ناریا- یتشهب دیهش یاه هاگشناد :راکمه یاه هاگشناد*

 تهج  حارط یارب لاسرا و بلاطم یياهن شياريو
 نآ ندومن لاتيجيد و یحارط

 یصصخت یاهدحاو اب  طبترم  تالاقم عوضوم لاسرا
یکينکت و ینف ظاحل هب هلاقم یاوتحم دييأت یارب



 هعبات یاهدحاو یبایشزرا یاه تسیل کچ یرگنزاب دنیآرف

 رد یسررب لباق و ديدج تاعوضوم و لئاسم یسررب
 اهديدزاب

   همانرب ره اب طبترم ناسانشراک اب هسلج یرازگرب

 یفيک تالاوس هب تالکشم و لئاسم ليدبت

  هلئسم تيمها نازيم ساسا رب تالاوس هب یهد نزو

 اه هکبش  تاداهنشيپ و تارظن یروآ عمج

 اه هکبش هب لاسرا و تسيل کچ نيودت



   بلطواد یناهج زور تشادگرزب دنیآرف

 ییاناوت و تقو نتشاد 5- ،یلو ای رسمه تیاضر بسک4- ،یعامتجا تیلوبقم3- ،نتشون و ندناوخ ییاناوت2-،رظن دروم یاتسو ر رد نکاس-1: باختنا طیارش*
 هلوحم یاهتیلاعف ماجنا و یشزومآ یاهسالک رد تکرش تهج
 یاراد یاهاتسور -ب یرایس- رمق یاهاتسور-فلا :اب تیولوا دنریگب رارق همانرب ششوپ تحت دنناوت یم مزال تاناکما دوجو تروص رد  اهاتسور هیلک**
الاب تیعمج ای و تیعکج یگدنکارپ

 نابلطواد شزومآ- دشاب اتسور رد هدافتسا لباق یمومع ناکم ره ای و هسردم- تشادهب هناخ – یئاتسور ینامرد یتشادهب زکرم دناوت یم یشزومآ ناکم-***
 سانشراک – نادراک طسوت دناوتیم یئاتسور نابلطواد شزومآ- ددرگ یم رازگرب یگتفه تروصب تمالس نابلطواد یشزومآ یهباتک هعومجم زا هدافتسا اب یئاتسور
.دوش ماجنا دنا هدنارذگ ار یتکراشم شزومآ هرود هک زروهب ای و
راوناخ 20 رثکادح نداد رارق ششوپ تحت2- ، یگتفه شزومآ یاهسالک رد تمالس نابلطواد بترم روضح 1-ییاتسور تمالس بلطواد زا تاراظتنا حرش****
 6- ، ششوپ تحت یاهراوناخ هب شزومآ لاقتنا 5- ، ششوپ تحت یاهراوناخ رد ریذپ بیسآ یاههورگ ییاسانش 4- ، ششوپ تحت یاهراوناخ ییاسانش 3-
 7- ، طبریذ یاهناگرا ریاس ای و ینامرد یتشادهب یاهدحاو و اهراوناخ یراکمه اب هلحم یتمالس تالکشم عفر رد تکراشم و هلحم یتمالس تالکشم ییاسانش
)یلم و یلحم یاهحرط( یعمج تسد و یتشادهب یاه تیلاعف رد هنابلطواد تکراشم

 ساسا رب لومش زا جراخ زوجم رودص تساوخرد یريگيپ
 اه هکبش دروآرب

 هاگشناد زا زوجم رودص یريگيپ

 تنواعم هب  اه هکبش  تساوخرد لاسرا  و یسررب
 یارب ايده ديرخ زوجم رودص یارب هاگشناد ینابيتشپ

 هاگشناد تمالس نابلطواد

 نابلطواد زا ريدقت و تشاديمارگ یاه مسارم یرازگرب
اه هکبش رد  تمالس



 یتشادهب یاه هتیمک لیکشت دنیآرف

*
دوشيم ليکشت هتيمک ءاضعا روضح اب یتشادهب هتيمک

دوشيم ليکشت نييعت شيپ زا هسلج روتسد قبط هناهام تروصب هسلج

  دوشيم هديناسراضعا هيلک عالطا هب  هتيمک ريبد طسوت هسلج ليکشت تعاس و هسلج زور

 دوشيم ليکشت هتيمک  هسلج هدش رازگرب یلبق هسلج تابوصم و هسلج روتسد ساسا رب

**
 دوش یم هديناسر اضعا عالطا هب هتيمک ريبد طسوت هتيمک فياظو حرش

 ددرگ یم لاسرا داتس هب هخسن کي و ددرگيم ميظنت  هسلجتروص

 ینامرد یتشادهب زکرم هدنيامن3- )هتيمک ريبد( ینامرد یتشادهب زکرم ناطبار لوئسم2- )هتيمک سيئر( ینامرد یتشادهب زکرم لوئسم1-: یتشادهب هتيمک ءاضعا*
 تشادهب زکرم هدنيامن6- )وضع( ینامرد یتشادهب زکرم یمومع روما لوئسم5- )وضع( ینامرد یتشادهب زکرم طيحم تشادهب  یاهتيلاعف لوئسم4- )وضع(

)وضع( ناتسرهش
 : هتيمک فياظو حرش**
 یاهتيلاعف یبايزرا 3- یشزومآ یاهسالک ليکشت یارب ناطبار یدنبهورگ 2- ناطبار شزومآ هوحن و یشزومآ یوتحم1-  :تشادهب ناطبار همانرب یارجا )فلا
 نودب یاهراوناخ دروم رد یزير همانرب 7- سيردت هوحن دروم رد ناطبار تارظن ساکعنا 6- همانرب قوف یاه همانرب یارجا 5- ديدج یاه همانرب یارجا 4- ناطبار
 یمن یراکمه یتشادهب یاه همانرب یارجا رد یوحنب هک یياه هداوناخ یيامنهار تهج یزير همانرب 9- لاعف ريغ ناطبار ندرک لاعف دروم رد یزير همانرب 8- طبار
 دننک

 زكرم تامدخ هئارا هوحن يسررب 2- ينامرد يتشادهب زكرم راك  شدرگ هب طوبرم تالكشم يسررب 1- :ينامرد يتشادهب زكرم يراج روما )ب
 يسررب4- ينامرد يتشادهب زكرم يتژاكرادت و يتازيهجت ياهزاين هب يگديسر3- )تامدخ تيفيك دوبهب تهج رد يياهلح هار هئارا(ينامرد يتشادهب
  هناهام تروصب ششوپ تحت تيعمج رد زكرم يتشادهب ياهتبقارم يرامآ ششوپ تيعضو
 يرارقرب يگنوگچ نييعت 2- ... و يعامتجا يگنهرف لئاسم- طيحم يزاسهب داعبا رد هقطنم تالكشم و اهزاين يسررب 1- :يشخب نيب يگنهامه)ج
 هدش ماجنا تامادقا يريگيپ 4- هلحم تيعضو دوبهب هنيمز رد اهتيصخش و اهناگرا رياس اب طابترا
 هدنيامن و ينامرد يتشادهب زكرم ناطبار لوئسم- ناطبار هدنيامن روضح طرش هب هتيمك اضعا زا رفن كي هوالعب فصن اب لقادح تاسلج -1 :  هرصبت
 يم هدهعب تمس ظفح اب ار هسلج تساير ناطبار لوئسم هسلج رد هتيمك سيئر ندوبن رضاح تروص رد دوش يم ليكشت ناتسرهش تشادهب زكرم
 هكيتروصرد -3 تسا يمازلا هتيمك وضع ناونع هب يتشادهب   زك رم كشزپ روضح دشاب رفن كي يمومع روما لوئسم و سيئر هكيتروص رد -2 دريگ
 لوئسم و تسا يمازلا ناتسرهش تشادهب زكرم هب تاسلجتروص هيلك لاسرا -4 تسا تباث طيحم تشادهب نادراك  دقاف ينامرد يتشادهب زكرم
 باختنا هب ناطبار هدنيامن-5 دوب دهاوخ راد هدهع ار ينامرد يتشادهب زكرم هب دناروخ سپ هئارا و تاسلجتروص يريگيپ تيلوئسم تشادهب ناطبار
 تسا رابكي هناهام رثكادح تاسلج ليكشت هلصاف-6 تشاد دهاوخ تيلاعف هتيمك رد لاسكي تدم هب يتشادهب زكرم ناطبار لوئسم تقفاوم و ناطبار
 اب (اضعا و ريبد- سيئر) هتيمك اضعا هيلك غالبا-7 داد ليكشت زين رتهاتوك لصاوف اب ار تاسلج ناوتيم هتيمك سيئر صيخشت هب موزل تروص رد و
 دوش يم رداص ناتسرهش تشادهب زكرم سيئر اضما و ناتسرهش ناطبار لوئسم داهنشيپ

دريگ یم ماجنا اضعا طسوت مزال تامادقا هسلج تابوصم ساسا رب



 ییاتسور بلطواد بذج دنیآرف

 یرايس و رمق- یلصا یاتسور رد نکاس یاهراوناخ دادعت
دوش صخشم

 تيولوا یاهاتسور رد نکاس راوناخ 20-50 ره یازا هب
 دوش بذج یتشادهب طبار راد

 سالک رد تکرش  تهج طيارش دجاو دارفا زا زروهب
.دوش یم توعد ناطبار فياظو اب یئانشآ و یهيجوت

 یم رازگرب   تشادهب ناطبار تهج یشزومآ یاه سالک
 ددرگ

دنوش یئاسانش ندش طبار تهج طيارش دجاو نانز

ددرگ یم لاسرا نابيتشپ زکرم هب هنايهام رامآ

 تهج یياناوت و تقو نتشاد 5- یلو اي رسمه تياضر بسک4- یعامتجا تيلوبقم3- نتشون و ندناوخ یياناوت2- رظن دروم یاتسو ر رد نکاس1- : باختنا طيارش*
 هلوحم یاهتيلاعف ماجنا و یشزومآ یاهسالک رد تکرش
 یگدنکارپ یاراد یاهاتسور -ب یرايس- رمق یاهاتسور-فلا :اب تيولوا دنريگب رارق همانرب ششوپ تحت دنناوت یم مزال تاناکما دوجو تروص رد  اهاتسور هيلک**
الاب تيعمج اي و تيعکج
 نابلطواد شزومآ- دشاب اتسور رد هدافتسا لباق یمومع ناکم ره اي و هسردم- تشادهب هناخ – یئاتسور ینامرد یتشادهب زکرم دناوت یم یشزومآ ناکم- ***
 و سانشراک – نادراک طسوت دناوتيم یئاتسور نابلطواد شزومآ- ددرگ یم رازگرب یگتفه تروصب تمالس نابلطواد یشزومآ یهباتک هعومجم زا هدافتسا اب یئاتسور
.دوش ماجنا دنا هدنارذگ ار یتکراشم شزومآ هرود هک زروهب اي

 راوناخ 20 رثکادح نداد رارق ششوپ تحت2- یگتفه شزومآ یاهسالک رد تمالس نابلطواد بترم روضح 1-  :یياتسور تمالس بلطواد زا تاراظتنا حرش ****
 یياسانش 6- ششوپ تحت یاهراوناخ هب شزومآ لاقتنا 5- ششوپ تحت یاهراوناخ رد ريذپ بيسآ یاههورگ یياسانش 4- ششوپ تحت یاهراوناخ یياسانش 3-
 تکراشم 7-طبريذ یاهناگرا رياس اي و ینامرد یتشادهب یاهدحاو و اهراوناخ یراکمه اب هلحم یتمالس تالکشم عفر رد تکراشم و هلحم یتمالس تالکشم
)یلم و یلحم یاهحرط( یعمج تسد و یتشادهب یاه تيلاعف رد هنابلطواد

 همادا یو زا تاراظتنا حرش قبط یئاتسور طبار تيلاعف
دباي یم

 تراک ودوشيم ليکشت یئاتسور طبار تهج راک هدنورپ
 زا تيلاعف هام 6 زا سپ یياتسور نابلطواد یئاسانش

  دوش یم رداص ناتسرهش تشادهب زکرم قيرط

 اب یئاتسور طبار سوت مدرم هب یتشادهب یاهمايپ لاقتنا
دريگ یم ماجنا زروهب تراظن



   یشزومآ یجنسزاین دنیآرف

 یم ماجنا یبرم طسوت ناطبار زا یشزومآ یجنس زاين
 دريگ

 دوش بصن سالک رد و هيهت یشزومآ یزير همانرب

 دوش یم باختنا یشزومآ عوضوم

 یم ماجنا یميدق ناطبار طسوت یتامدقم باتک شزومآ
دوش

؟تسا هدش بذج ديدج طبار ايآ

ریخ

 رازگرب یشزومآ یزير همانرب قبط سالک
ددرگ یم

یلب



   صصختم بلطواد بذج دنیآرف

رظن دروم یاه هنيمز رد هک یدارفا یئاسانش
 دنشاب یم صصخت یاراد )یتيامح-یتراهم-یشزومآ(

 :یاه هورگ بلاق رد صصختم نابلطواد یهدنامزاس*
 یشزومآ -
یتراهم -
 یتيامح -

 هدش توعد دارفا نيب زا صصختم بلطواد بذج

 داتس هب صصختم نابلطواد یاهتيلاعف شرازگ لاسرا

 صصختم نابلطواد تيلاعف شرازگ مرف ميظنت

 لاسرا و صصختم بلطواد درف تاصخشم مرف ليمکت
 داتس هب مرف زا هخسن کي

صصختم نابلطواد تيلاعف تهج یزير همانرب



   یرهش بلطواد بذج دنیآرف

 تهج یياناوت و تقو نتشاد 5- یلو اي رسمه تياضر بسک4-یعامتجا تيلوبقم3- نتشون و ندناوخ یياناوت2-رظن دروم یاتسو ر رد نکاس1-: باختنا طيارش*
 هلوحم یاهتيلاعف ماجنا و یشزومآ یاهسالک رد تکرش
 یگدنکارپ یاراد یاهاتسور -ب یرايس- رمق یاهاتسور-فلا:اب تيولوا دنريگب رارق همانرب ششوپ تحت دنناوت یم مزال تاناکما دوجو تروص رد  اهاتسور هيلک**
الاب تيعمج اي و تيعکج
 نابلطواد شزومآ- دشاب هقطنم رد هدافتسا لباق یمومع ناکم ره اي و هسردم-  تشادهب هاگياپ – یرهش ینامرد یتشادهب زکرم دناوت یم یشزومآ ناکم-***
 و نادراک طسوت دناوتيم  یرهش نابلطواد شزومآ- ددرگ یم رازگرب یگتفه تروصب تمالس نابلطواد یشزومآ  یاه باتک هعومجم زا هدافتسا اب  یرهش
. دوش ماجنا دنا هدنارذگ ار یتکراشم شزومآ هرود هک   یتشادهب سانشراکاي

 راوناخ 50 رثکادح نداد رارق ششوپ تحت-2 یگتفه شزومآ یاه سالک رد تمالس نابلطواد بترم روضح -1 :یرهش تمالس بلطواد زا تاراظتنا حرش ****
 یياسانش -6 ششوپ تحت یاهراوناخ هب شزومآ لاقتنا -5 ششوپ تحت یاهراوناخ رد ريذپ بيسآ یاه هورگ یياسانش -4 ششوپ تحت یاهراوناخ یياسانش -3
 تکراشم -7 هطوبرم یاهناگرا رياس اي و ینامرد یتشادهب یاهدحاو و اهراوناخ یراکمه اب هلحم یتمالس تالکشم عفر رد تکراشم و هلحم یتمالس تالکشم
 یلم و یلحم یاه حرط)  یهورگ و یتشادهب یاه تيلاعف رد هنابلطواد

 طبار دقاف هک یتشادهب دحاو رد دوجوم  ششوپ تحت یاه هدنورپ
   مينک یم صخشم ار  دنتسه

 و یهيجوت هسلج رد تکرش تهج طيارش دجاو دارفا زا ناطبار یبرم
 دوش یم توعد  ناطبار فياظو اب یئانشآ

  تهج دوشيم ارجا دحاو رد راب نيلوا یارب ناطبار همانرب هک یتروصرد
 دوش یم  یزير همانرب ناطبار یتامدقم باتک  شزومآ

 اب ديدج ناطبار تسا هدش ارجا "البق  ناطبار همانرب هک یتروص رد
 یم شزومآ ار ناطبار یتامدقم  هرود  باتک یبرم طبارو  یبرم کمک

دننيب

 طيارش دجاو دارفازا ششوپ تحت یاهراوناخ  یارب طبار بذج تهج
 یاه سالک  رد هدننک تکرش دارفا- زکرم هب ناعجارم  نيب زا

 و دجاسم و سرادم نايبرم و نازومآ شناد ء ايلوا- هلحمرد شزومآ
دوش یم مادقا

ددرگ یم لاسرا داتس هب و ميظنت ناطبار یاهتيلاعف هنايهام رامآ

 دنيامن یم تکرش یشزومآ یاهسالک رد هدش بذج ناطبار

 و دوشيم ميظنت راک هدنورپ ناطبار تهج یتامدقم هرود مامتا زا دعب
ددرگ یم زاغآ اهنآ تيلاعف



   ناطبار یلمع یاه تراهم شزومآ دنیآرف

دوش یم هداد ناطبار هيلک  هب یلمع یاهتراهم یشزومآ باتک

 دنوش یم صخشم یلصف تروصب یلمع  شزومآ بلطواد ناطبار 

 شزومآ همانرب یارجا زا لبق ناطبار تراهم و یهاگآ شجنس
 دوش یم ماجنا  یلمع یاهتراهم

 دوش یم هداد شزومآ یلمع یاهتراهم  باتک

 دريگ یم ماجنا اهتراهم  باتک شزومآ تهج یزير همانرب

ددرگ یم تبث یلصف رامآ  مرف رد اهتيلاعف شرازگ

 مرف رد تبث اب یلمع شزومآ تهج ناطبار ميسقت و یدنب هورگ
 دوش یم ماجنا هطوبرم

 دوشيم ماجنا همانرب یارجا ناياپ زا سپ  تراهم و یهاگآ شجنس



   هلحم رد شزومآ دنیآرف

 نيطبار یشزومآ هعومجم هلحم رد تاعوضوم زا یلحم مهم لئاسم
ددرگ یم جارختسا

 نيرمت سالک رد یباختنا عوضوم صوصخ رد طبار طسوت ین ارنخس
 دوش یم

 یشزومآ هسلج رد تکرش تهج ناطبار ششوپ تحت یاهراوناخ زا
ديآ یم لمعب توعد

تبث هطوبرم هچباتک لودج رد ینارنخس خيرات و درف-عوضوم
 ددرگ یم 

 زا هخسن کي و ددرگ یم رازگرب همانرب قبط  هلحم رد شزومآ
 ددرگ یم لاسرا  هکبش هب هدش هيهت شرازگ



   مدرم هب مایپ لاقتنآ دنیآرف

 رد یاهعبرم زا هدافتسا اب و ناطبار کمک اب یلحم لئاسم تسرهف
 تشادداي هتخت یور هلحم

 دوش یم

 دوش یم ماجنا راد تيولا  لئاسم لح یارب یزير همانرب

 لودج رد و صخشم ناطبار یاهتيلوئسم ماجنا نامز و فياظو
تبث هطوبرم هچباتک

 ددرگ یم 

 دريگ یم ماجنا شقن یافيا تهج یزير همانرب

 باختنا دنتسه هيقب زا رتمهم هک ار یا هلئسم 5 ناطبار یريگ یار اب
ددرگ یم تشادداي هطوبرم هچباتک لودج رد و

 تهج یبرم روضح اب و ناطبار طسوت هرهچ هب هرهچ شزومآ
 دوش یم  ماجنا ششوپ تحت یاهراوناخ

 نيعجارم هدافتسا تهج ناطبار صوصخم درب رد و هيهت یشزومآ داوم
ددرگ یم بصن



   تمالس ناطبار یتامدقم هرود یرازگرب دنیآرف

 دوشيم هيهت ناطبار شزومآ تهج یتامدقم باتک

 دوشيم بصن سالک درب رد ناطبار عالطا تهج یشزومآ همانرب

 دوشيم یزير همانرب یتامدقم باتک تهج

 دوش یم هداد شزومآ یتامدقم باتک



ناور تشادهب هتفه مسارم یرازگرب

 رتفد زا ناور تشادهب هتفه یاهزور نیوانعو راعش
.دوش یم تفایرد ناور تمالس

 ناور تشادهب هتفه یزیر همانرب یارب یا هتیمک
 دوش یم لیکشت

 شیامه یرازگرب یگنوگچ یارب یا هسلج
.دوش یم لیکشت ناور تمالسو هناسر هنالاس

 هناسر شیامه نانارنخس، ناونع، ناکم، نامز
.دوش یم صخشم ناور تمالسو

 هدننک رازگرب یاه تکرش اب شیامه یرازگرب یارب
.دوش یم دادرارقدقع

 هتفه رد ناور تمالسو هناسر هنالاس شیامه
 و ناکشزپناور،ناسانشناور روضحاب ناور تشادهب

.دوش یم رازگرب هناسر باحصا

 ناور تشادهب هتفه یاهزور نیوانعو راعش
 اه هکبش هب طبترم یشزومآ یاه هتسبو

.دوش یم لاسرا

 همانرب اه هکبش ناور تمالس ناسانشراک
 یاهزور نیوانع هب هجوتاب ار یفلتخم یاه
 رازگرب هعبات زکارم رد ناور تشادهب هتفه

.دننک یم

 هتفهرد هدش ماجنا یاهتیلاعف هیلک شرازگ
اه هکبش رد ناور تشادهب

 رتفد هب هدش ماجنا تامادقا شرازگو تادنتسم
.دوش یم لاسرا ناور تمالس

ناور تشادهب هتفه مسارم یرازگرب دنیآرف



ناور تمالس یاه همانرب شیاپ دنیآرف

شیاپ یدنب نامز همانرب هیهت

 هدننک گنهامه هب هداد عالطا
یهورگ دیدزاب رد تکرش تهج

 یرادا تیرومأم هگرب لیمکت
هطوبرم لوئسم عالطا تهج

 شیاپ همانرب تسیل کچ هیهت
ناور تشادهب

 تشادهب هناخ ای زکرم هب دورو
هدننک دیدزاب میت اب هارمه

یدصتم اب هفراعم ناور تمالس سانشراک اب هفراعم کشزپ اب هفراعم

 تسیل کچ لیمکت
 تشادهب هب طوبرم

ناور

 یاه شزومآ هیارا
مزال

 هدنورپ و نارامیب تسیل جارختسا
یناور نارامیب

 و یناور نارامیب هناهام رامآ یسررب
نارامیب تسیل اب هسیاقم

نارامیب هدنورپ یسررب

 تشادهب شزومآ دراوم دادعت یسررب
هعماج هب ناور

لنسرپ هیجوت و شزومآ

 دوجوم یاهوراد تسیل یسررب
یکشزپناور



 یرورپدنزرف تراهم شزومآ همانرب دنیآرف

 یرورپدنزرف تراهم یبرم  تیبرت یاه هرود یرازگرب

 یرورپدنزرف تراهم شزومآ نایبرم یبرم تشادهب تنواعم رد ایآ
ریخ؟دراد دوجو یلب

 لاس یادتبا رد نایبرم یبرم
 یم ماجنا شزومآ یزیر همانرب

دهد

.دنک یم صخشم ار یشزومآ یاههاگراک یرازگرب لحم

 ششوپ تحت نامردو تشادهب یاه هکبش  نایبرم
.دنوش یم باختنا  هاگشناد

 تهج نایبرم زا هدش ماجنا یشزومآ یزیر همانرب قبط
 لمعب توعد )هاگراک 10( یشزومآ یاههاگراک رد تکرش

.دیآ یم

.دوش یم هیهت هدش رازگرب یاههاگراک شرازگ

 یسررب اهنآ یاههاگراک شیاپ اب نایبرم یشزومآ درکلمع
.دوش یم

 تفایرد هنالاس تروصب یبرم ره طسوت همانرب ششوپ رامآ
 .ددرگ یم

هنالاس تروصب همانرب ششوپ رامآ هیهتو یدنب عمج

 تبث ناور تمالس رتفد لاتروپ رد همانرب هنالاس ششوپ رامآ
.دوش یم

 تهج نایبرم یبرم ناونعب ار یدرف
 رتفد هب یبرم تیبرت هرود ندنارذگ

 دوش یم یفرعم ناور تمالس
.دریگ یم شزومآو



 ناور تمالس درکلمع یروآ عمجو لیلحت تراچولف

 درکلمع(مرف هنومن هس بلاق رد هاگشناد ششوپ تحت یاه هکبش درکلمع شرازگ مرف
.دوش یم یحارط ) ییارجا درکلمع ،یتراظن درکلمع ،یشزومآ

 لوئسم ناسانشراک هب درکلمع شرازگ هوحن
 هاگشناد ششوپ تحت یاه هکبش ناور تمالس

.دوش یم هداد شزومآ

 یروآ عمج رابکی هام 3ره اه هکبش ناور تمالس درکلمع شرازگ
.دوش یم

 هورگ و اه هکبش ناور تمالس درکلمع
 لیلحت تشادهب تنواعم ناور تمالس

.دوش یم یسرربو

 هکبش هب درکلمع لیلحت دناروخ سپ
 دوش یم هداد اه



 یگدنز یاه تراهم یبرم  تیبرت یاه هرود یرازگرب

 یگدنز تراهم شزومآ نایبرم یبرم تشادهب تنواعم رد ایآ
؟دراد دوجو

ریخ
یلب

 یزیر همانرب لاس یادتبا رد نایبرم یبرم
.دهد یم ماجنا شزومآ

 ار یشزومآ یاههاگراک یرازگرب لحم
.دنک یم صخشم

 تحت نامردو تشادهب یاه هکبش  نایبرم
.دنوش یم باختنا  هاگشناد ششوپ

 زا هدش ماجنا یشزومآ یزیر همانرب قبط
 یاههاگراک رد تکرش تهج نایبرم

.دیآ یم لمعب توعد )هاگراک 10( یشزومآ

 یم هیهت هدش رازگرب یاههاگراک شرازگ
.دوش

 شیاپ اب نایبرم یشزومآ درکلمع
.دوش یم یسررب اهنآ یاههاگراک

 تروصب یبرم ره طسوت همانرب ششوپ رامآ
 .ددرگ یم تفایرد هنالاس

 همانرب ششوپ رامآ هیهتو یدنب عمج
هنالاس تروصب

 رتفد لاتروپ رد همانرب هنالاس ششوپ رامآ
.دوش یم تبث ناور تمالس

 تهج نایبرم یبرم ناونعب ار یدرف
 تمالس رتفد هب یبرم تیبرت هرود ندنارذگ

.دریگ یم شزومآو دوش یم یفرعم ناور

 یگدنز یاه تراهم شزومآ همانرب تراچولف



یعیبط یایالب عوقو نامز رد یناور تالخادم دنیآرف

ناتسرهش حطس رد یعیبط یالب کی عوقو

ناتسرهش رد هدراو یاه بیسآ تازیم و هثداح عوقو شرازگ

 رد دوجوم تیعضو یسررب تهج ناتسرهش ناور تشادهب سانشراک اب یگنهامه
هقطنم

رطخ ضرعم رد دارفا ییاسانش مرف لیمکت

لک ی هرادا هب شرازگ لاسرا

 هب نامرد هب دنمزاین دارفا عاجرا
کشزپناور

تشادهب تنواعم هب تاشرازگ لاسرا

اه تیلاعف زا یریوصت و یبتک شرازگ ی هیهت

رظخ ضرعم رد دارفا یارب یناور تالخادم و هورگ لیکشت

اه هورگ لیکشت یارب نگمه دارفا باختنا

یشزومآ یاه سالک لیکشت

یناسر عالطا یاهدراکالپ بصن

یشزومآ یاهروشرب ی هیهت

هدننک هلخادم یاه میت لیکشت

 یارب ناسانشناور یراکمه بلج تهج ناوخارف
هلخادم



یکشزپناور تالالتخا تبث رامآ یسررب و یروآ عمج دنیآرف

)1 رمتسم( هطوبرم ناسانشراک طسوت ششوپ تحت زکارم هب یرامآ مرف لاسرا

 تحت و یرارکت و دیدج نیعجارم رامآ تبث
 تالالتخا تبث مرف رد ناور تشادهب تبقارم

)هام ره رخآ( یکشزپناور

 هب ناور تشادهب هنایهام رامآ لاسرا
)هام ره ما 5 ات( هکبش لوئسم سانشراک

 ناور تمالس هورگ هب اه هکبش ناور تمالس دحاو زا رامآ لاسرا
)هام ره ما 15 ات( تشادهب تنواعم

 رتفد هب لاسرا و هطوبرم مرف رد تبث و اه یروآ عمج
 ما 30 ات( لاتروپ قیرط زا دایتعا و یعامتجا یناور تمالس

)هام ره

 هکبش هس ره یلاسرا رامآ لیلحت و یسررب
)هام ره ما 20 ات(



یگدنز یاه تراهم شزومآ همانرب دنیآرف

 یاه تراهم یبرم تیبرت یاه هرود یرازگرب
یگدنز

 تحت تیعمج هب شزومآ
ششوپ

 کرادت / بسانم فده یاه هورگ باختنا
یشزومآ یاه هاگراک یرازگرب تامدقم

 تحت تیعمج هب یهاگراک شزومآ
)هسلج 10( ششوپ

هنالاس تروص هب همانرب ششوپ رامآ هیهت و یدنب عمج

هدش رازگرب یاه هاگراک شرازگ هیهت

نیملعم شزومآ

 نازوما شناد هب یهاگراک شزومآ
)هسلج 10( ءایلوا و

 10( لنسرپ هب یهاگراک شزومآ
)هسلج

لنسرپ شزومآ



یشکدوخ رامآ گنهامه تبث

 لمعلاروتسد و یشکدوخ رامآ مرف لاسرا

 و یتلود یاه ناتسرامیب
هکبش ششوپ تحت یصوصخ

 و مادقا دراوم یاه مرف لاسرا و یروآ عمج
 یتسد تروص هب یشکدوخ توف هب رجنم

هام ره ما 6 ات هکبش هب

 یلاسرا یاه مرف یریگیپ و یسررب
هکبش ناور تمالس ناسانشراک طسوت

یرامآ شرازگ هیارا

  یشکدوخ توف هب رجنم و مادقا دراوم تبث
 سانشراک طسوت یکینورتکلا مرف رد

هکبش ناور تمالس

 ،یرهش ینامرد یتشادهب زکرم ،هکبش
 هناخ ،ییاتسور ینامرد یتشادهب زکرم

یماظتنا یورین ،تشادهب



یرورپدنزرف تراهم شزومآ همانرب دنیآرف

 تراهم یبرم تیبرت یاه هرود یرازگرب
یرورپدنزرف

 دنزرف یاراد ندیلاو هب شزومآ
 تحت تیعمج رد لاس 2-12

ششوپ

 کرادت  / بسانم فده یاه هورگ باختنا
یشزومآ یاه هاگراک یرازگرب تامدقم

هدش رازگرب یاه هاگراک شرازگ هیهت

هنالاس تروص هب همانرب ششوپ رامآ هیهت و یدنب عمج

لنسرپ شزومآ

 12-2 دنزرف یاراد نیدلاو هب یهاگراک شزومآ
)هسلج 6( ششوپ تحت تیعمج رد لاس

)هسلج 6( لنسرپ هب یهاگراک شزومآ



 هعجارم کشزپ هب امیقتسم یبصع یناور لالتخا هبالتبم  رامیب
.دنک یم

 یبایزرا یکشزپناور رظنزارامیبو دهدیم ماجنا یکشزپناور هبحاصم رامیباب کشزپ
.دوش یم

؟دراد یکشزپناور لالتخا رامیبایآ

 طسوت  یکشزپناور هدنورپر امیب یارب
.دوش یم لیکشت اهیرامیب  لنسرپ

 کشزپ طسوت نامرد یاهشور هئارا
یدعب  تیزیو خیرات ندرک صخشمو

 اهیرامیب لنسرپ طسوت رامیب یریگیپ
 مرفرد یریگیپ شرازگ ندرک بوتکمو
 هدنورپ رد نآ یرادهگنو رامیب یریگیپ

راوناخ

 ساسارب کشزپ هب رامیب ددجم عاجرا
هدش صخشم تیزیو خیرات

 کشزپ طسوت رامیب ددجم تیزیو
صصختم  هب رامیب عاجرا زاین تروصردو

 هدش لرتنک درف یرامیب  ایآ
؟تسا

 رامیب یارب لماک یدوبهبایآ
؟تسا هدش لصاح

کشزپ روتسد  ساسارب یریگیپ عطق

 مزال یاهشزومآ هئارا

 اهیرامیب لنسرپ هب یبصع یناور لالتخا هب التبم رامیب
.دنک یم هعجارم

ییاتسور و یرهش زکارم رد باصعاو ناور نارامیب زا تبقارم و عاجرا تراچ ولف

ریخ
یلب

یلب

ریخ

یلب



 نارامیب یبایرامیب ماجناو لاس لوا یرامشرس رد لزانم برد هب هعجارم
راوناخرد یبصع یناور

؟دراد دوجو راوناخرد یبصع یناور یرامیب هب ءالتبا هب کوکشم درف ایآ

کشزپ هب درف عاجراو شزومآ

 طسوت یبصع یناور یرامیب هب کوکشم درف تیزیو
کشزپ

؟دنک یم دییات ار درف یرامیب کشزپ ایآ

 کشزپ طسوت ناور تشادهب هدنورپ لیکشت
تشادهب هناخرد نآ یرادهگنو

 یم هئارا زروهب هب ار کشزپ یبتک باوج درف
.دهد

 صخشمو کشزپ طسوت نامرد یاهشور هئارا
یدعب تیزیو خیرات ندرک

 هدش لرتنک درف یرامیب ایآ
؟تسا

 رامیب یارب لماک یدوبهب ایآ
؟تسا هدش لصاح

 روتسد ساسارب یریگیپ عطق
کشزپ

ریخ

یریگیپ عطق

 ندرک بوتکمو زروهب طسوت رامیب یریگیپ
 یرادهگنو رامیب یریگیپ مرفرد یریگیپ شرازگ

راوناخ هدنورپرد نآ

 خیرات ساسارب کشزپ هب رامیب ددجم عاجرا
هدش صخشم تیزیو

 تروصردو کشزپ طسوت رامیب ددجم تیزیو
 صصختم هب رامیب عاجرا زاین

 ماگنه هب زروهب هعجارم
هدنیآ لاسرد یرامشرس

زروهب طسوت ییارجا ناور تمالس دنیآرف

ریخ

یلب

یلبریخ

یلب

یلب

ریخ



تشادهب هناخ رد یبصع یناور نارامیب زا تبقارم دنیآرف

تشادهب هناخ هب هداوناخ اضعا زا یکی اب رامیب دورو

رامیب هداوناخ اب طابترا یرارقرب

 نییعت و رامیب هداوناخ زا لاح حرش نتفرگ
وا تیعضو

ینامرد یتشادهب زکرم هب رامیب عاجرا

 مرف و رتافد رد هدش ماجنا تامادقا و رامیب تاصخشم تبث
رامآ مرف و یرامیب یریگیپ

 تاروتسد ءارجا و عاجرا هجیتن یریگیپ
کشزپ

 هب فرصم هنیمز رد رامیب هداوناخ و رامیب هب شزومآ
وراد عقوم

یدعب هعجارم خیرات نییعت



 شهاک همانرب همان نییآ غالبا
 و عوبتم ترازو فرط زا  بیسآ

 ردخم داوم اب هزرابم داتس

 بیسآ شهاک همانرب رابتعا غالبا
 هاگشناد بوصم  موادت و

 طسوت هاگشناد یجنس زاین
 بیسآ شهاک هتیمک یاضعا

 هدولآ قطانم ندرک ادیپ و ناتسا
 زکارم یزادنا هار تهج رطخرپ و

 تهج هصقانم یرازگرب
 شهاک تامدخ یراذگاو

 تکرش و اهنامزاس هب بیسآ
 یضاقتم یاه

 ندرک صخشم
 داهن مدرم یاهنامزاس

 یاه تکرش ای
 هار تهج هطوبرم

 مالعا و زکرم یزادنا
 هب هاگشناد تاراظتنا

  اهنآ

 مالعا یاه ناکم زا دیدزاب
 هب مزال کبدیف هئارا و هدش

 یضاقتم

  دییات هدش یفرعم ناکم
؟دش

 دییات دروم هدش یفرعم لنسرپ
؟تسا

 یاهنامزاس اب دادرارق دقع
 نواعم رظن ریز هطوبرم

 یاهدادرارق روما و ییارجا
 تنواعم

 یزادنا هار
 یرذگ زکارم

 یلب

 ریخ

 دیدج لنسرپ یفرعم

 تهج دیدج ناکم یفرعم
 دیدزاب

 تحت هدودحم رد  بیسآ شهاک همانرب تامدخ هئارا زکارم هیلوا  یزادنا هار دنیآرف
 نارهت یکشزپ مولع هاگشناد تراظن

ریخ

یلب



 تیوضع تهج یگنهامه یاروش هب یفرعم 
 لکشت، دایتعا زا یریگشیپ هتیمک رد  تباث
 هتیمک و بیسآ شهاک هتیمک و یمدرم یاه

 یرادنامرف و یرادناتسا یعرف یاه

 زا همان توعد تفایرد
 اه هتیمک زا کیره
) یلصف و هناهام(

 یگدنیامن هب  تاسلج رد تکرش
 و نارهت یکشزپ مولع هاگشناد

 هطوبرم  تابوصم یریگیپ

 هطوبرم هاگتسد تارابتعا یریگیپ

 قبط  یلصف و هناهام رامآ هئارا
 تیعقوم و یهاگشناد فیاظو

 و  یناتسا

 تارابتعا و یلام عبانم بذج 

 شرازگ و هنایلاس یاه همانرب هئارا
 هنایلاس درکمع

 ) یلام- یا همانرب(

 همانرب یاتسار رد یشب نیب یگنهامه  موادت
 هزرابم یگنهامه یاروش رظن ریز دایتعا  یاه

 نارهت ناتسا ردخم داوم اب

 اب هزرابم داتس تیروحم اب  دایتعا یاه همانرب  یاتسار رد یشخب نیب  تکراشم دنیآرف
 ردخم داوم



 رازفا مرن رد شیاپ یدنب نامز همانرب هیهت
دیما

 ینامرد یتشادهب زکرم هب هعجارم
یهورگ دیدزاب تهج

 ناور تمالس سانشراک اب هفراعم
 دایتعا و

 همانرب تسیل کچ لیمکت
دایتعا زا یریگشیپ

 زکرم تیعضو دروم رد رظت راهظا
یهافش دروخزاب هیارا و

دیما رازفا مرن رد تاعالطا دورو

 / هکبش یارب دیدزاب شرازگ لاسرا و لیمکت
هطوبرم زکرم

 و یرهش ینامرد یتشادهب زکارم رد دایتعا زا یریگشیپ یاه همانرب شیاپ دنیآرف
ییاتسور



 نابرهم یاه تسد حرط یرازگرب دنیآرف
نارهت رهش هیشاح قطانم رد ناگیار تیزیو

تشادهب تنواعم

SDH هناخریبد

تشادهب تنواعم طسوت لاس یادتبا رد حرط یرازگرب نامز ینیب شیپ

 عیزوت و ارجا خیرات مالعا و اهوجشناد هدنیامنواه هکبش اب هسلج یرازگرب
اهمرف

 تنواعم هب اه هکبش زا زاین دروم ناراتسرپ و ناصصختم دادعت مالعا
تشادهب

 هب تشادهب تنواعم زا زاین دروم ناراتسرپ و ناصصختم دادعت مالعا
ورین نیمات و یگنهامه تهج نامرد تنواعم

 تشادهب تنواعم هب نامرد تنواعم زا ناصصختم و ناکشزپ یماسا مالعا
تساوخرد زا سپ هتفه کی

 اهقاتا ندومن صخشم تهج اه هکبش هب ناراتسرپ و ناکشزپ یماسا مالعا
حرط یارجا زا لبق هتفه کی لبیل بصن و

 و یکیزیف رظن زا حرط عورش زا لبق هتفه 2 حرط یارجا لحم زا دیدزاب
نامدیچ

a

 زاین تروص رد و ربخ هیهت تهج هاگشناد یمومع طباور اب یگنهامه
یا هناسر ششوپ

 لیاسو نیمات تهج یزیر همانرب و تیریدم، هعسوت تنواعم اب یگنهامه
اهورین مازعا تهج هیلقن



 نابرهم یاه تسد حرط یرازگرب دنیآرف
)همادا( نارهت رهش هیشاح قطانم رد ناگیار تیزیو

 هتفه کی اهتراک لاسرا و ناگدننک تکرش تهج توعد تراک یحارط
همانرب یارجا زا لبق

 و اهورین مازعا و هاگشناد داتس لحم رد حرط یارجا زور رد روضح
حرط یارجا لحم هب نایوجشناد

 8 تعاس سار تیزیو عورش و لحم رد ناراتسرپ و ناصصختم رارقتسا
حبص

 و نارامیب نامرد و هنیاعم و ناصصختم و ناداتسا طسوت نارامیب تیزیو
رتالاب حطس هب عاجرا زاین تروص رد

تشادهب تنواعم هب اه هکبش زا حرط مامتا زا سپ زور کی رامآ لاسرا

تشادهب تنواعم طسوت هاگشناد هب رامآ لاسرا و یدنب عمج

a

 فعض و توق طاقن یسررب تهج حرط مامتا زا سپ هتفه ود هسلج لیکشت
همانرب

 یگنهرف مرتحم تنواعم اب هبتاکم و یملع تئیه یاضعا یماسا هیهت
اضعا هب یگنهرف زایتما قلعت تهج

هلاسکی روضح زا سپ حرط رد ناگدننک تکرش تهج همان ریدقت هیهت

 تخادرپ تهج حرط رد هدننک تکرش یاهورین یماسا تسیل ندرک هدامآ
همحزلا قح



هناماس رد تبث و نارهت رهش توف یهاوگ یروآ عمج هوحن دنیآرف

 رهشمالسا ناتسمارآ زا توف یهاوگ یروآ عمج
)هنایهام(

 نامزاس اب دادعت رظن زا نایفوتم تاعالطا لرتنک
نارهت رهش لاوحا تبث

 ینوناق یکشزپ یاه نفد زاوج تاعالطا تفایرد
یلصف تروصب

ریم و گرم تبث رازفا مرن رد تاعالطا تبث

رازفا مرن رد اه هداد یریگرارکت و حالصا

 ساپس هناماس هب تاعالطا لاسرا

ساپس هناماس رد اه هداد یریگرارکت و حالصا

 دحاو طسوت یروشک گرم یاه هداد لیاف تفایرد
عوبتم ترازو هکبش شرتسگ

اه هداد لیلحت

ریم و گرم تیعضو شرازگ هنالاس راشتنا

 هنمارا ناتسمارآ زا توف یهاوگ یروآ عمج
)هنایهام(

 ارهز تشادهب نامزسا زا توف رامآ یروآ عمج
)یگتفه(



ییاذغ تینما دنیآرف

ییاذغ تینما و تمالس هورگراک

تشادهب یسانشراک هورگ

 ینوناق یکشزپ یاه نفد زاوج تاعالطا تفایرد
یلصف تروصب

رازفا مرن رد اه هداد یریگرارکت و حالصاریم و گرم تبث رازفا مرن رد تاعالطا تبث

نامرد یسانشراک هورگوراد و اذغ یسانشراک هورگ

ییاذغ تینما و تمالس هورگراک



تنواعم ناردام سانشراك طسوت ردام توف شرازگ تفاي رد

ايآ
 هاگشناد هطيح رد ردام تنوكس لحم

؟ تسا نارهت

 سانشراك طسوت ردام تنوكس لحم هاگشناد نييعت
ناردام

یرگشسرپ ماجنا

 هطوبرم هاگشناد هب ردام گرم یروف شرازگ لاسرا

 ردام گرم یروف شرازگ ليمكت

ناردام سانشراك طسوت هناخريبد هب تادنتسم و كرادم لاسرا

یرگشسرپ ماجنا تهج مزال تامدقم ماجنا يلب

 زا يفوتم هب طوبرم تادنتسم هيلك یروآ عمج
ناردام سانشراك طسوت ششوپ تحت هطيح

 هناخترازو تروپ رد تاعالطا دورو

ريخ

اه هاگشناد ریاس هب ردام گرم شرازگ مالعا دنیآرف



هداوناخ تشادهب دحاو هنالاس یتایلمع همانرب هیهت دنیآرف

اهداتس زا اهصخاش یروآ عمج

اهداتس زا هنايلاس دركلمع یروآ عمج

ناسانشراك اب يگنهامه تاسلج نييعت

ءاقترا همانرب نييعت

يلك فده نييعت

 دركلمع شرازگ هيهت

ايآ
؟دشاب يمءاقترا و هلخادم هبزاين همانربرد

فلا

ريخ

يلب

 تايلمع تايئزج و يعرف ، يلصا یاه تيلاعف نييعت

زور رفن لودج هيهت

 یراج یاه تيلاعف ليلحت و هيزجت

یراج یاه همانرب اب طبترم یاه تراچولف حيحصت

يتايلمع همانرب  سيون شيپ هب تسويپ



)همادا( هداوناخ تشادهب دحاو هنالاس یتایلمع همانرب هیهت دنیآرف

فلا

زاين دروم دادعت هب ريثكت

قوفام ماقم هب هئارا

همانرب پيات

يتايلمع همانرب سيون شيپ هيهت

تناگ لودج هيهت

يليضفت لودج هيهت

طبريذ یاه دحاو هب لاسرا

همانرب ايآ
؟ دوش يم دييات

يلب

همانرب بياعم عفرريخ



 ردام توف شرازگ تفايرد

تنوكس لحم رظن زاردام گرم یروف شرازگ يسررب

ايآ
تنواعم نيا ششوپ تحت تيعمج زا ردام

 ؟دشاب يم 
ريخ

هطوبرم هاگشناد هب مالعا
دوش هعجارم طبترم تراچولف هب

 ماجنا تهج ردام تنوكس لحم اب طبترم ناتسرهش داتس اب يگنهامه
 نارود یاه تبقارم هب طوبرم تادنتسم هيهت و لزنم برد یرگشسرپ

یرادراب

 ناردام ناسانشراك طسوت ردام گرم 7 هرامش مرف ليمكت

 داتس زا يفوتم هب طوبرم تادنتسم و یرگشسرپ جياتن تفايرد
ناتسرهش

نامرد تنواعم رد ردام گرم هتيمك هناخريبد هب لاسرا

يلب

ردام گرم یرگشسرپ ماجنا دنیآرف



نيدلاو يشزومآ زاين نييعت

يشزومآ هناسر  هيهت

هناسر پاچ تهج ييارجا نواعم تقفاوم بسك

ينف يملع هتيمك یارب هناسر لاسرا هناسر دييات مدع

 و هلئسم نايب و دوجوم تالاكشا حالصا
همانرب یارجا ترورض

هناسر پاچ تهج دييات

ييارجا نواعم دييات دروم هناخپاچ هب هناسر ليوحت

 هناخپاچ طسوت پاچ تهج زاين ددروم تاحالصا ماجنا

يياهن دييات و یرگنزاب لحارم ماجنا

فده هورگ هب اه هناسر هئارا

هناسر پاچ

اهناتسراميب و اه هكبش یارب هدش ديلوت یاه هناسر عيزوت

دييأت

دييأت مدع

هناسر پاچ دنیآرف



دیدزاب ماجنا

هكبش شرتسگ دحاو زا اهديدزاب همانرب مالعا

 هدننك گنهامه دحاو هب هدننك ديدزاب تارفن دادعت مالعا
ديدزاب

يتراظن تسيل کچ ليمكت و هدش نييعت دحاو هب هعجارم

هكبش شرتسگ دحاو هب ليوحت و ديدزاب شرازگ هيهت

 يتارظن رازفا مرن رد تسيل کچ تاعالطا دورو یزير همانرب
ديما



هاگراک یرازگرب دنیآرف

هاگراك یرازگرب تهج مادقا

هاگراك یرازگرب تهج هورگريدم تقفاوم بسك

 یرازگرب تهج تشادهب نواعم تقفاوم بسك
هاگراك

؟دوش يم تقفاوم هاگراك ليكشت اب ايآ هاگراك ليكشت مدع

 رابتعا نيمأت تهج ييارجا نواعم تقفاوم بسك
مزال

 نييعت و سيردت لبقت تهج ديتاسا اب يگنهامه
هاگراك یرازگرب نامز

 تهج هاگشناد موادم شزومآ زكرم اب هبتاكم
هاگراك زوجم بسك

هاگراك ديتاسا زا يبتك توعد

هاگراك همانرب ريثكت و هيهت

 لنسرپ يفرعم تهج هطوبرم زكرم اب هبتاكم
زكارم رد لغاش

 يمومع روما هعسوت و تراظن زكرم اب هبتاكم
نلاس ورزر تهج هاگشناد

ریخ

یلب

 و نومزآ شيپ تالاوس تهج ديتاسا اب يگنهامه
نومزآ سپ

نومزآ سپ و نومزآ شيپ تالاوس ريثكت و هيهت

 يياريذپ و هاگراك زاين دروم مالقا يبتك تساوخرد
ييارجا مرتحم نواعم هب

 لودج قبط نييعم یاه خيرات رد هاگراك یرازگرب
هاگراك همانرب و یدنب نامز

هاگراك يبايشزرا جياتن زيلانآ و یدنب عمج

نومزآ سپ و نومزآ شيپ زيلانآ و یدنب عمج

 هاگشناد موادم شزومآ زكرم هب تادنتسم لاسرا
 و ناگدننك تكرش روضح يياهن دييأت تهج

اهنآ يهاوگ رودص



جاودزا ماگنه هرواشم یاه سالک یرازگرب دنیآرف

 سالک یبرم طسوت نیجوز هب کیربت

یبرم طسوت یتامدقم یاهتبحص هئارا

 یشزومآ   ملیف مود و لوا تمسق شخپ

 یبرم طسوت مزال یاهشزومآ هئارا

ددرگ یم لیمکت بایغ و روضح مرف

.دوش یم ماجنا خساپ و شسرپ

 یعامتجا طباور لوصا اب ییانشآ موزل -
 ملاس یروراب و ییوشانز
 هداوناخ ناینب میکحت تیمها-

یلسانت هاگتسد یژولویزیف و یموتانآ -
طقس و یرادراب ،یگدعاق دنیآرف -
تبراقم لحارم -

دوش یم رداص هرواشم سالک رد تکرش یهاوگ

 یروراب و ییوشانز یفطاع طباور ،جاودزا باتک
دوش یم نیجوز لیوحت ملاس

 جاودزا ماگنه هرواشم زکرم زا نیجوز جورخ

 سالک رد تکرش تهج نیجوز مان تبث و دورو
 هرواشم



 هدرک هعجارم دحاو هب لوا راب یارب ایآ
؟تسا

 یم رپ شور زا هدافتسا زاغآ و هرواشم هگرب
دوش

 رارق هدنورپ رد ید وی یآ شور هب طوبرم مرف
دوش یم هداد

 یبسن و قلطم فرصم عنم دراوم لودج
.دوش یم رپ و یسررب

 و محر تیعضو و،قمع،هزادنا یسررب یارب ینگل هنیاعم
.دوش یم ماجنا اه سکندآ

 تروص رد و تبث هدنورپ رد نیبولگومه رادقم
 ید وی یآ ندراذگ اب نامزمه شیامزآ نتشادن

.دوش یم تساوخرد

 ار ید وی یآ نتشاذگ طیارش درف ایآ
؟دراد

 اب بسانتم یرگید شور
 یم هیصوت بلطواد طیارش

.دوش

 یم کرت ار دحاو درف
دنک

 محر لکش و هزادنا ینگل هنیاعم رد -1 
یعیبط اه سکندآو

یعیبط نیبولگومه نتشاد -2
 5 رد ید وی یآ ندراذگ - 3    
 زا سپ هتفه 6 ای یگدعاق لوازور

    نامیاز
 ژاتروک ای طقس زا سپ لوا زور جنپ - 4

 هتفه 12 ریز
  هدعاق و یهدریش تروص رد -  5

 ماجنا اب نامیاز زا سپ هتفه6 ندشن
تینوی باس اتب شیامزآ
ریمسا پاپ نداد ماجنا -6

دباوخ یم هنیاعم تخت یور درف

 یم هتشاذگ درادناتسا طیارش رد ید وی یآ
دوش

دوش یم لیمکت هطوبرم مرف

دوش یم هداد مزال یاه شزومآ

.دوش یم لیمکت دتمم تبقارم رتفد

دنک یم  کرت ار زکرم یضاقتم درف

یگدعاق یزیرنوخ رییغت -1
هرونمسید شیازفاو مکش ریز درد -2

هدش هتشاذگ ید وی یآ عون -3
ید وی یآ جورخ نامز -4

لوا هام رد ید وی یآ دوخبدوخ جورخ لرتنک -5
 لمکم شور زا هدافتسا -6

 ره سپس و دعب هام کی (یدعب هعجارم خیرات -7
لکشم زورب تروص رد نامز ره ای و)رابکی هام 6

یموتاتیل تیعضو رد یضاقتم نتفرگ رارق -1
یجراخ لاتینژ یوشتسش -2

مولکپسا ندراذگ -3
نیداتب اب سکیورس وزگا ندرک ینوفع دض -4
 10 و 2 تعاس رد مولوکانت ندرک سکیف -5

سکیورس
رتمورتسیه اب محر نشیزوپ و قمع نییعت -6

رتمورتسیه هزادنا ساسارب ید وی یآ ندرک دراو-7
 محررد ید وی یآ نداد رارق -8

Withdrawal  شور هب
مولکپسا جورخ و مولوکانت ندرک زاب -9

دوش یم لرتنک ید وی یآ خن

 نیبولگومه یمنآ  مئالع دوجو تروص رد
دوش یم تساوخرد

  مئالع دوجو تروص رد
دوش یم ماجنا نگل هنیاعم  PID 

 نتشاد دای هب و شور زا تیاضر دروم رد
دوش یم لاوس یضاقتم زا اهرادشه

 یم لیمکت یا هرود یاه یسررب لودج
دوش

 ضراوع و اهرادشه ،تانیاعم لودج
دوش یم لیمکت یلامتحا

 یتکراشم و یتشادهب یاه هاگیاپ و زکارمرد ید وی یآ ندراذگ دنیآرف

 ای زکرم دراو ید وی یآ ندراذگ یضاقتم
دوش یم هاگیاپ

ریخ

یلب

ریخ

یلب

IUD ندنراذگ طیارش



 

 یتکراشم و  یتشادهب یاه هاگیاپ وزکارمرد یبیکرت یاه صرق زیوجت تراچولف

 هدرک هعجارم دحاو هب لوا راب یارب ایآ
؟تسا

 شور زا هدافتسا زاغآ و هرواشم هگرب
دوش یم رپ

 یاه صرق شور هب طوبرم مرف
دوش یم هداد رارق هدنورپ رد یبیکرت

 و قلطم فرصم عنم دراوم لوادج
 و یسررب  مود و لوا حطس رد یبسن

.دوش یم لیمکت

 صرق فرصم عورش نامز  لودج
دوش یم لیمکت

دوش یم هداد مزال یاه شزومآ

.دوش یم لیمکت دتمم تبقارم رتفد

دنک یم  کرت ار زکرم یضاقتم درف

صرق فرصم هوحن شزومآ -1

صرق یشومارف شزومآ -2

 شور زا هدافتسا هب هیصوت -3
هتفه ود تدم هب لمکم

یدعب هعجارم نامز یروآ دای-4

 و یدج ضراوع زورب هب هجوت -5
 یروف هعجارم

   دوش یم  هاگیاپ ای زکرم دراو صرق تفایرد یضاقتم

 و اه یسررب لودج "ث" لودج
 تروص ردو لیمکت یدعب تاشیامزآ
  تساوخرد یا هرود تاشیامزآ زاین

دوش یم

 لیمکت اهنآ جیاتن و مزال تانیاعم لودج
دوش یم

 و هدنریگ تیاضر و تمدخ هیارا لودج
دوش یم لیمکت یلامتحا ضراوع

 یرت لاس 35 ریز یضاقتم یارب
 هورگ و لاس 35 یالاب یارب و دیرسیلگ
 و لیافورپ وپیل رطخ ضرعم رد یاه

دوش یم تساوخرد دنق

 شور و یرادراب زا یریگشیپ صرق
 یم هداد رارق بلطوادرایتخا رد لمکم

.دوش

 رد یرادراب زا یریگشیپ صرق
.دوش یم هداد رارق بلطوادرایتخا

ریخ

یلب

جاودزا ماگنه هرواشم یاه سالک یرازگرب دنیآرف



 هدرک هعجارم دحاو هب لوا راب یارب ایآ
؟تسا

 هدنورپ رد مودناک شور هب طوبرم مرف
دوش یم هداد رارق

 یبسن و قلطم فرصم عنم دراوم لودج
.دوش یم لیمکت لوا حطس ای

 یم هداد رارق بلطواد رایتخا رد مودناک
.دوش

دوش یم هداد مزال یاه شزومآ

.دوش یم لیمکت دتمم تبقارم رتفد

دنک یم  کرت ار زکرم یضاقتم درف

مودناک زا هدافتسا هوحن شزومآ -1
 صرق فرصم هوحن شزومآ -2

 سناژروا
 سناژروا صرق فرصم هب دیکات -3

لکیس یط رد رابکی طقف
یدعب هعجارم نامز یروآ دای-4

  ضراوع زورب هب هجوت -5

 لیمکت مودناک یدعب یاه هعجارم لودج
دوش یم

 و هدنریگ تیاضر و تمدخ هیارا لودج
دوش یم لیمکت یلامتحا ضراوع

 هدننک هعجارم رایتخا رد سناژروا شور
.دوش یم هداد رارق

 یم تشاددای سناژروا شور اضقنا خیرات
دوش

 یم هداد رارق بلطوادرایتخا رد مودناک
.دوش

 ءاضقنا خیرات اب سناژروا شور ایآ
 دراد رایتخا رد بسانم

 یتکراشم و یتشادهب یاه هاگیاپ و زکارم رد مودناک زیوجت دنیآرف

 دراو مودناک تفایرد یضاقتم
   دوش یم  هاگیاپ ای زکرم

ریخ

یلب

یلب

ریخ



 هدرک هعجارم دحاو هب لوا راب یارب ایآ
؟تسا

 شور زا هدافتسا زاغآ و هرواشم هگرب
دوش یم رپ

 رد لونرتسنیال شور هب طوبرم مرف
دوش یم هداد رارق هدنورپ

 و قلطم فرصم عنم دراوم لوادج
 و یسررب  مود و لوا حطس رد یبسن

.دوش یم لیمکت

 ماجنا نوخراشف و نزو یریگ هزادنا
 دوش یم

دوش یم هداد مزال یاه شزومآ

.دوش یم لیمکت دتمم تبقارم رتفد

دنک یم  کرت ار زکرم یضاقتم درف

صرق فرصم هوحن شزومآ -1
صرق یشومارف شزومآ -2
 شور زا هدافتسا هب هیصوت -3

هتفه ود تدم هب لمکم
یدعب هعجارم نامز یروآ دای-4
 و یدج ضراوع زورب هب هجوت -5

 یروف هعجارم

 هرود یاه یبایزرا  لودج "ج" لودج
دوش یم لیمکت  یا

 ضراوع واهتیاکش،اهرادشه لودج
 .ددرگ یم لیمکت یلامتحا

 هعجارم رایتخا رد یهدریش صرق
 .دریگ یم رارق هدننک

 تروص رد( یا هرود یاه یبایزرا
 .دوش یم ماجنا)موزل

 هعجارم رایتخا رد یهدریش صرق
 .دریگ یم رارق هدننک

 یتکراشم و یتشادهب یاه هاگیاپ و زکارم رد لونرتسنیال صرق زیوجت دنیآرف

 دراو صرق تفایرد یضاقتم
   دوش یم هاگیاپ ای زکرم

ریخ

یلب



 هعجارم دحاو هب لوا راب یارب ایآ
؟تسا هدرک

 زا هدافتسا زاغآ و هرواشم هگرب
دوش یم رپ شور

 یاهلوپمآ شور هب طوبرم مرف
 یم هداد رارق هدنورپ رد یبیکرت

دوش

 و قلطم فرصم عنم دراوم لوادج
 یسررب  مود و لوا حطس رد یبسن

.دوش یم لیمکت و

 لوپمآ قیرزت عورش نامز  لودج
دوش یم لیمکت

دوش یم هداد مزال یاه شزومآ

.دوش یم لیمکت دتمم تبقارم رتفد

دنک یم  کرت ار زکرم یضاقتم درف

 شور زا هدافتسا هب هیصوت-1
هتفه ود تدم هب لمکم

یدعب هعجارم نامز یروآ دای-2
 یدج ضراوع زورب هب هجوت-3

 یروف هعجارم و

 و اه یسررب لودج "ث" لودج
 تروص ردو لیمکت یدعب تاشیامزآ
 تساوخرد یا هرود تاشی امزآ زاین

دوش یم 

 اهنآ جیاتن و مزال تانیاعم لودج
دوش یم لیمکت

 تیاضر و تمدخ هیارا لودج
 لیمکت یلامتحا ضراوع و هدنریگ

دوش یم

 یرت لاس 35 ریز یضاقتم یارب
 و لاس 35 یالاب یارب و دیرسیلگ

 وپیل رطخ ضرعم رد یاه هورگ
دوش یم تساوخرد دنق و لیافورپ

  قیرزت یرادراب زا یریگشیپ لوپمآ
.دوش یم

 قیرزت یرادراب زا یریگشیپ لوپمآ
.دوش یم 

 یم یروآدای یدعب هعجارم نامز
.دوش

 یتکراشم و یتشادهب یاه هاگیاپ و زکارم رد ههامکی یبیکرت لوپمآ زیوجت دنیآرف

 دراو  لوپمآ قیرزت یضاقتم
   دوش یم  هاگیاپ ای زکرم

ریخ

یلب



 هعجارم دحاو هب لوا راب یارب ایآ
؟تسا هدرک

 زا هدافتسا زاغآ و هرواشم هگرب
دوش یم رپ شور

 3 لوپمآ شور هب طوبرم مرف
دوش یم هداد رارق هدنورپ رد ههام

 قلطم فرصم عنم دراوم لوادج
  مود و لوا حطس رد یبسن و

.دوش یم لیمکت و یسررب

 اهنآ جیاتن و مزال تانیاعم لودج
دوش یم لیمکت

دوش یم هداد مزال یاه شزومآ

 یم لیمکت دتمم تبقارم رتفد
.دوش

دنک یم  کرت ار زکرم یضاقتم درف

 شور زا هدافتسا هب هیصوت-1
هتفه ود تدم هب لمکم
 هعجارم نامز یروآ دای-2

یدعب
 ضراوع زورب هب هجوت -3

 یروف هعجارم و یدج

 یاه هعجارم لودج "ج" لودج
 یا هرود ی اه یسررب و یدعب
 تاشیامزآ زاین تروص ردو لیمکت

دوش یم  تساوخرد یا هرود

 لیمکت قیرزت نیلوا نامز لودج
دوش یم

 و یلامتحا ضراوع لودج
دوش یم لیمکت اهرادشه

LDL ددرگ یم تساوخرد. 

 .ددرگ یم قیرزت ههام 3 لوپمآ

 .ددرگ یم قیرزت ههام 3 لوپمآ

 یریگ هزادنا
 نوخ راشف

BMI هبساحم

 یم یروآدای یدعب هعجارم نامز
 .دوش

 یتکراشم و یتشادهب یاه هاگیاپ و زکارم رد ههام 3 لوپمآ زیوجت دنیآرف

  ههام 3 لوپمآ قیرزت یضاقتم
  دوش یم  هاگیاپ ای زکرم دراو

یلب

ریخ



 تظفاحم یکیدزن زا تعاس 120 زا شیب ایآ
؟تسا هتشذگ هدشن

 .دوش یم هئارا سناژروا شور

 هوحن صوصخ رد مزال یاهشزومآ
 .دوش یم هداد فرصم

دنک یم  کرت ار زکرم یضاقتم درف

 ریخات تروص رد هعجارم هب دیکات
 ماجنا تهج ، زور 7 زا شیب یگدعاق

 اتب شیامزآ و یرادراب تست

 اتب شیامزآ هب هیصوت
 زا دعب هتفه کی
 تظفاحم سامت
 دوش یم هدشن

 ؟ دراد EC فرصم عنم دراوم ایآ
 هب عاجرا

 نانز صصختم

 ات مودناک زا هدافتسا هب هیصوت
 و شیامزآ هجیتن ندش صخشم

 .دوش یم مزال تامادقا ماجنا

 یتکراشم و یتشادهب یاه هاگیاپ و زکارم رد سناژروا شور زیوجت دنیآرف

  دوش یم  هاگیاپ ای زکرم دراو تمدخ هدنریگ

ریخ

یلب

یلب

ریخ



     

نادنملاس هتفای ماغدا ياه تبقارم همانرب دنیآرف

دنوش یم ییاسانش الاب هب لاس 60 نادنملاس

)دراکالپ ،نیطبار ،ینفلت( دنوش یم ناوخارف نادنملاس

 یم تبقارم تلکوب قبط کشزپریغ لنسرپ طسوت نادنملاس
 ،ناور ،ییاونش ،ییانیب ،تباید ،هیذغت ،نوخ راشف ،بلق( دنوش
 نمیا ،لس ،طوقس ،سنامد ،راردا یرایتخا یب ،ناوختسا یکوپ

یزاس

دوش یم لیکشت اه تبقارم هدنورپ

؟تسا رامیب ًالامتحا دنملاس ایآ

؟دراد عاجرا هب جایتحا دنملاس ایآ

 یم هداد عاجرا زکرم کشزپ هب و دوش یم لیمکت عاجرا مرف
.دوش

 طسوت تلکوب قبط هدش هداد عاجرا یاه یرامیب رظن زا دنملاس
.دوش یم یدنب هقبط و یبایزرا کشزپ

دوش یم لیمکت اه تبقارم هدنورپ

؟تسا رامیب ًالامتحا دنملاس ایآ

؟دراد عاجرا هب زاین دنملاس ایآ

 مرف و دناروخسپ مرف( دوش یم لیمکت هطوبرم یاه مرف
)هنازور رامآ مرف و هدنورپ تاعجارم

یلب

یلب

یلب

یلب

 مرف و رتفد( هطوبرم یاه مرف لیمکت
 لیمکت اه تبقارم ساسا رب هنازور رامآ

)دوش یم

 1 یا هرود تبقارم یارب دنملاس
دوش یم قیوشت هلاس 3 و هلاس

ریخ

 مرف و رتفد( هطوبرم یاه مرف لیمکت
 لیمکت اه تبقارم ساسا رب هنازور رامآ

)دوش یم

 هژیو تبقارم هخرچ رد
دریگ یم رارق

 دوش یم لیمکت هطوبرم یاه مرف
 تاعجارم مرف و دناروخسپ مرف(

)هنازور رامآ مرف و هدنورپ

 هب عاجرا مرف اب تامادقا هیارا زا سپ دنملاس
دوش یم هداد عاجرا صصختم کشزپ

 یم ماجنا یکینیلکاراپ و ینامرد مادقا
دوش

ریخ

 دوش یم لیمکت هطوبرم یاه مرف
 هدنورپ تاعجارم مرف و دناروخسپ مرف(

)هنازور رامآ مرف و

ریخ



يدنملاس نارود رد ملاس يگدنز هويش دوبهب همانرب دنیآرف

 جارختسا( دنوش یم ییاسانش لاس 60 یالاب دنملاس
)راوناخ هدنورپ زا

 )هسلج 2 سالک ره( هیذغت تاسلج یرازگرب تهج
.دوش یم تبث مرف رد و دوش یم یزیر همانرب

)دراکالپ ،نیطبار ،ینفلت( دنوش یم ناوخارف نادنملاس

.دوش یم لیمکت سالک رد همانسانش مرف

 یم هتفرگ هدننک تکرش نادنملاس زا نومزآ شیپ
.دوش

 و دوش یم رازگرب سرد حرط ساسا رب لوا هسلج
.دوش یم هداد ناگدننک تکرش هیلک هب هیذغت تراک

 دروم رد هدننک تکرش نادنملاس زا شزومآ اب نامزمه
 رد و هدش یتالاوس )هیذغت( هدش هداد یاه شزومآ

.دوش یم تبث هیذغت سالک تاعالطا مرف

.دوش یم هتفرگ هدننک تکرش نادنملاس زا نومزآ سپ

 سپ تالاوس %70 هب لقادح نادنملاس ایآ
؟دنا هداد حیحص هساپ نومزآ

.دنوش یم تبث هجیتن سالک همانسانش رد

 سالک تهج لوا هسلج هدید شزومآ نادنملاس زا
.دیآ یم لمع هب توعد مود هسلج

 لوا هسلج هدید شزومآ نادنملاس زا مود هسلج رد
.دوش یم هتفرگ نومزآ شیپ

.دوش یم رازگرب سرد حرط ساسا رب مود هسلج

 دروم رد هدننک تکرش نادنملاس زا شزومآ اب نامزمه
 رد و هدش یتالاوس )هیذغت( هدش هداد یاه شزومآ

.دوش یم تبث هیذغت سالک تاعالطا مرف

 دوش یم هتفرگ هدننک تکرش نادنملاس زا نومزآ سپ
.دوش یم تبث همانسانش رد سالک هجیتن و

 هساپ نومزآ سپ تالاوس %70 هب لقادح نادنملاس ایآ
؟دنا هداد حیحص

یلب

ریخ

.دنوش یم تبث هجیتن سالک همانسانش رد

یلب

 هدید شزومآ نادنملاس راگدنام تاعالطا دعب هام ود
.دوش یم یسررب

.دوش یم لیمکت راگدنام تاعالطا مان خساپ

 سپ تالاوس %70 هب لقادح نادنملاس ایآ
؟دنا هداد حیحص هساپ نومزآ

 خساپ تالاوس %70 - %50 هب دنملاس ایآ
؟دنا هداد حیحص

ریخ

 و شسرپ و حیضوت کی اب ،نادنملاس ایآ
؟دنسر یم حیحص خساپ هب خساپ

یلب

 یم تبث سالک همانسانش رد راگدنام تاعالطا اب دنملاس
دوش

یلب

ریخ

یلب



دريگ يم شريذپ زا ار راوناخ  هدنورپ راوناخ تراك هئارا اب
 شريذپ رد راوناخ ياه هدنورپ ايآ

؟ دوش يم يناگياب زكرم
يلب

 هداوناخ تشادهب دحاورد هدننك هعجارم روضح تروص رد
دنيشن يم تبون رظتنم

ريخ

 هداوناخ تشادهب دحاورد هدننك هعجارم روضح تروص رد
 تشادهب دحاو دراو دوخ تبون ردو دنيشن يم تبون رظتنم

 دوش يم هداوناخ

 تشادهب لنسرپ زا ار راوناخ  هدنورپ راوناخ تراك هئارا اب
دريگ يم هداوناخ

 اب طابترا رد  ددجم يبايزرا
؟تسا هدرك هعجارم يا هرود تبقارم يارب ايآ   دريگ يم تروص كدوك لكشم

 تيعضو، يمومع تيعضو ايرطخ ياه هناشن رظن زا كدوك يبايزرا
 ناهد،هيذغت،رسرود،دق،نزو،هام2زا رتمك كدوك رد يدرز
ييوراد ياهلمكم و نويسانيسكاو، لماكت، ييانيب،نادندو

 هدنورپ رد هدش ماجنا تامادقا تبث

 هدنورپ رد يريگ يپ خيرات تبث؟دراد يريگ يپ هب زاين كدوك ايآ     

 زا يريگشيپ،تاشيامزآ،اهلمكم فرصم ،هيذغت( مزال ياه هيصوت هئارا
)نيدلاو و كدوك لباقتم طباور، حناوس

يدعب هعجارم نامز نييعت

يلب

 دنك يم يسرپلاوحا و مالسردام اب تمدخ هدنهد هئارا

يلب

ريخ

دراد عاجرا هب زاين ايآ

 اي كشزپ هب كدوك عاجرا
ينامرد زكارم

يلب

ريخ

دوش يم ينامرد يتشادهب زكرم دراو كدوك تبقارم تهج ردام

؟تسا كدوك تبقارم نيلوا ايآ
 ياهمرفودوش يم هداد حيضوت ردام يارب كدوك تبقارم فادها 

 دوش يم هداد رارق هدنورپ رد هطوبرم
يلب

دنك يم     يسررب  ار كدوك هدنورپ يلبق تاعجارم

ريخ

يلب

 كدوك يارب عاجرا هگرب
 مزال تامادقا و هدش ليمكت

دوش يم ماجنا عاجرا يارب

 دصقم هب زكرم زا كدوك و ردام جورخ
عاجرا

زكرم زا  كدوك وردام جورخ

 هدش ماجنا ياه يبايزرا يدنب هقبط

ريخ

زاين تروص رد نويسانيسكاو ماجنا و اهلمكم هئارا

 ساسارب اه يدنب هقبط و يبايزرا
 و ملاس كدوك تراچ تلكوب

ددرگ يم  ماجنا هطوبرم يامنهار
 نزو يريگ هزادنا اب طابترا رد :هتكن
 ياه سابل دوش تقد رس رود و دق،
 جراخ كدوك شفك و هالك ،يفاضا

.دوش

ملاس كدوك تبقارم دنیآرف



 تلكوب و هدش ماجنا يدنب هقبط قبط بسانم مادقا
دوش يم ماجنا تراچ

؟دراد يروف نامرد هب زاين كدوك ايآ يلب

 مك بت،دردولگ،شوگ يتحاران،لاهسا،لكشم سفنت و هفرس يلصا ياه هناشنرظن زا كدوك
.دوش يم يبايزرا اهلمكم فرصم،نويسانيسكاو،ينزو

)دوش يم ماجنا زين يدرز يبايزرا هامود زا رتمك كدوك رد (

ريخ

 دروم يروف نامرد و دوش يم صخشم نامرد عون
دوش يم صخشم عاجرا زا لبق زاين

 هرواشم و كدوك تالكشم دروم رد ردام هب مزال ياه هيصوت هئارا
 ردام اب

)يريگ يپ تهج( يدعب هعجارم نامز نييعت

يلب

 دوش يم ماجنا عاجرا زا لبق زاين دروم نامرد
دوش يم ليمكت هاجرا هگرب و

دوش يم ينامرد يتشادهب زكرم دراو راميب كدوك تبقارم تهج ردام

ريخ
يلب

 يم هداد حيضوت عاجرا هب كدوك زاين دروم رد
 مزال تاناكما ودوش يم مارآ ار كدوك.دوش

 ردام هب عاجرا نيح رد كدوك زا تبقارم يارب
 هب نامرد زا دعب هعجارم نامز  دوش يم هداد

دوش يم هتفگ ردام

 دصقم هب زكرم زا كدوك و ردام جورخ
زكرم زا  كدوك وردام جورخعاجرا

دوش يم يدنب هقبط انام تلكوب قبط هدش ماجنا يبايزرا ساسا رب كدوك يراميب

دوش يم يسررب كدوك رد يروف رطخ مئالع

؟دراد يروف نامرد هب زاين كدوك ايآ
 هقبط ساسا رب: دوش يم صخشم نامرد عون

 اي و يبط نامرد عون كدوك يراميب  يدنب
دوش يم ماجنا اه هيصوت

 ماجنا كدوك نيبقارم هب مزال ياه هيصوت
دوشيم

 و لزنمردوراد نداد هوحن دروم رد ردام هب
 نسكاو رگادوش يم هداد شزومآ يگناخ نامرد

دوش يم هدز نسكاو درادزاين

 تبث مرف رد هدش ماجنا تامادقا تبث
 تبث مرف رد هدش ماجنا تامادقا تبثراميب كدوك

راميب كدوك

راميب كدوك تبقارم دنیآرف



ناكدوك يلماكت تالخادم دنیآرف

 تلكوب قبط ناكدوك لماكت تيعضو يبايزرا
ملاس كدوك

 هعجارم زكرم هب يا هرود تبقارم تهج كدوك
دنك يم

؟دراد يلماكت لكشم كدوك ايآ
 و كدوك لباقتم طباور شزومآ

 كدوك لماكت ياقترا تهج نيدلاو

 دريگ يم رارق هداوناخ رايتخارد كدوك نساب بسانتم ASQ مرف
 طسوت هتفه كي تدم فرظ رثكادح اي و هعجارم نامه رد دياب مرف نيا(

 )ددرگ ليمكت  نيدلاو

يلب

هداوناخ تشادهب لنسرپ طسوتاASQ تست يدنب عمج و يهد زايتما
 هب يلبق شياپ قباوس هارمه هبو هدش ماجنا)زروهب و نادراك، سانشراك (

.دوش يم عاجرا كشزپ

ريخ

دروآ يم لمع هب ار مزال ياه يسررب كشزپ

دراد رارق يعيبط هدودحم رد كدوك ايا

دراد رارق 2SD-ريز رد كدوك ايآ

 تامادقا هب هيصوت،درادن يلماكت لكشم
  لزنم رد لماكت ياقترا

 1SD- يالاب

1SD- زا رتمك

 تهج مزال ياه هيصوت هئارا
 لماكت ياقترا تامادقا

2SD-و 1SD- نيب

2SD-زارتمك

 يارب كدوك يدعب هعجارم نامز
 دوش يم نييعت نيتور تبقارم

 يارب كدوك يدعب هعجارم نامز
 دوش يم نييعت نيتور تبقارم

 هام كي  يارب كدوك يدعب هعجارم نامز
ASQ تست ددجم ماجنا تهج دعب

 دوش يم نييعت
 كشزپ هب لماكت يلامتحا لكشم تلع هب

دوش يم عاجرا ناتسرهش نيعم

.دريگ يم تروص دعب هب 3 مادقا زا يسررب همادا و ليمكت ASQ همانشسرپ تسا مزال ههام 12 ناكدوك همه يارب تسا ركذ هب مزال*
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)ناكدوك گرم تبقارم يروشك ماظن(  هلخادم يحارط و ناكدوك گرم يسررب راك شدرگ

 59-1 ناكدوك ياهگرم تسرهف ذخا
 گرم تبث لوئسم زا  ههام

 ناتسرهش

 و لزانم يسررب تهج يطيحم لنسرپ هب مالعا
ناكدوك گرم يياسانش

 ميت مازعا و يرگشسرپ ميت ليكشت

 مالعا و شرازگ يروف مرف ليمكت
 ات1 گرم يسررب لوئسم هب يروف

هاگشنادرد ههام 59

 يرگشسرپ ميت دركلمع يبايزرا
ناتسرهش طسوت

دناروخسپ

 ريم و گرم شهاك هتيمك ليكشت
ناتسرهش

 لباق لماوع يياسانش گرم تلع يسررب
 و هلخادم حطس و عون نييعت ،بانتجا

راك شرازگ

هطوبرم حوطس هب هلخادم غالبا

 هطوبرم حوطس طسوت هلخادم همانرب يحارط

 هلخادم يارجا

 گرم شهاك هتيمك طسوت همانرب يبايزرا
ناتسرهشريمو

 لباق حطس نامه رد لكشم ايا
؟تسا لح

يلب

ريخ

 يرگشسرپ ميت دركلمع يبايزرا
هاگشناد طسوت

دناروخسپ

همانشسرپ ليمكت

 و همانشسرپ يواح كينورتكلا لياف لاسرا
هاگشناد  هب اهتيلاعف يلك هجيتن شرازگ

12
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9

10
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 رپوس اي نورتم طسوت ناتسراميب رد كدوك گرم شرازگ
رزياو

 ريدم هب گرم يروف شرازگ لاسرا
ناتسرهش هكبش

ناتسراميب  يرگشسرپ ميت ليكشت

 ريم و گرم شهاك هتيمك ليكشت
ناتسراميب

 لباق لماوع يياسانش گرم تلع يسررب
 و هلخادم حطس و عون نييعت ،بانتجا

راك شرازگ

هطوبرم ياه شخب هب هلخادم غالبا

 هطوبرم حوطس طسوت هلخادم همانرب يحارط

 هلخادم يارجا

 گرم شهاك هتيمك طسوت همانرب يبايزرا
ناتسراميبريمو

 لباق حطس نامه رد لكشم ايا
؟تسا لح

يلب

ريخ

همانشسرپ ليمكت

 همانشسرپ يواح كينورتكلا لياف لاسرا
  هب اهتيلاعف يلك هجيتن شرازگ و

ناتسرهش
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 جراخ دارفا يروضحاي  ينفلت شرازگ
  ههام59ات1 كدوك گرم عوقو زا هكبش

 اتسور و رهش رد
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 لباق لماوع يياسانش گرم تلع يسررب
 و هلخادم حطس و عون نييعت ،بانتجا

راك شرازگ

 يواح كينورتكلا لياف يدنب عمج
 ي اهتيلاعف شرازگ و همانشسرپ

اهناتسرهش

 ريم و گرم شهاك هتيمك ليكشت
هاگشناد

هطوبرم حوطس هب هلخادم غالبا

 حوطس طسوت هلخادم همانرب يحارط
 هطوبرم

 هلخادم يارجا

يهاگشناد هتيمك طسوت همانرب يبايزرا

 لباق حطس نامه رد لكشم ايا
؟تسا لح

يلب

ريخ

 يواح كينورتكلا لياف يدنب عمج
 ي اهتيلاعف شرازگ و همانشسرپ

اههاگشناد

 هب يدروم  دناروخ سپ لاسراو يسررب
اههاگشناد

  ناكدوك گرم يروشك تبقارم ماظن يبايزرا

19
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2122

 همانشسرپ يواح كينورتكلا لياف لاسرا
 هرادا  هب اهتيلاعف يلك هجيتن شرازگ و

(رابكي هام3ره)       ناكدوك تمالس



كدوك رادتسود ياه ناتسراميب يبایزرا دنیآرف

 راد تسود ياه ناتسراميب زا ديدزاب همانرب نيودت
كدوك

 زا ديدزاب تهج نامرد تنواعم اب يگنهامه
كدوك راد تسود ياه ناتسراميب

 سانشراك زا توعد و اه هكبش اب يگنهامه
اه ناتسراميب زا ديدزاب تهج ناكدوك

ديدزاب تهج هيلقن هليسو تساوخرد

هطوبرم ياه تسيل كچ ريثكت

 ساسا رب تسيل كچ ليمكت و ديدزاب ماجنا
هدش نييعت همانرب

ديدزاب جياتن جارختسا 90 زا رتمك زايتما بسك

 زا هناخترازو هب ديدزاب هجيتن لاسرا
رازفا مرن قيرط

نامرد تنواعم هب ديدزاب جياتن لاسرا

 زا اه ناتسراميب هب ديدزاب جياتن لاسرا
نامرد تنواعم قيرط

 هب ههام 3 تلهم و راطخا نداد
 ياهداريا عفر تهج اه ناتسراميب

دوجوم

 مامتا زا سپ ناتسراميب زا ددجم ديدزاب
هدش هداد تلهم

90 زا رتالاب زايتما بسك

 قيرط زا هناخترازو هب هجيتن لاسرا
رازفا مرن

90 زا زتمك زايتما بسك
 رسك تهج نامرد تنواعم هب همان

يبايشزرا زايتما

 زا هناخترازو هب ديدزاب هجيتن لاسرا
CHS رازفا مرن قيرط

 زايتما مالعا و اه ناتسراميب هب ديدزاب هجيتن لاسرا
دوجوم تالكشم نايب و هدش بسك

 اه ناتسراميب هب ديدزاب هجياتن لاسرا
 نايب و هدش بسك زايتما مالعا و

دوجوم تالكشم



 نامياز زا سپ تبقارم مرف ندرك هفاضا

 دراو نامياز زا سپ تمدخ تفايرد يارب هدرك نامياز ردام
 دوش يم ينامرد يتشادهبزكرم

يتشادهب هدنورپ ليكشت؟ دراد زكرم رد يتشادهب هدنورپ ردام ايآ

ينامياز تاعالطا ليمكت

لمعلاروتسد قبط مزال ياه تبقارم و تانياعم ماجنا

لمعلاروتسد قبط مزال ياه هيصوت و اه شزومآ هيارا

 ريمسا پاپ ماجنا هب هيصوت

  ؟ دراد هژيو تبقارم هيارا هب زاين ردام ايآ

 مزال ياه تبقارم ماجنا

 ؟ دراد عاجرا هب زاين ردام ايآ

ريخ

 لبق تامادقا ماجنا
 عاجرا زا

 كشزپ دنارروخسپ ماجنا

 عاجرا عون نييعت

 رب يريگيپ ماجنا
 عاجرا عون بسح

ردام ليامت و مزال طيارش دوجو تروص رد ريمسا پاپ ماجنا

 هطوبرم ياه مرف و يتشادهب هدنورپ ليمكت

ينامرد يتشادهب زكرمزا ردام جورخ

يلب

ريخ

زاين تروص رد ماگور نسكاو قيرزت

يلب
 حطس هب ردام عاجرا

يصصخت

ینامرد یتشادهب زکارم رد نامیاز زا سپ تبقارم دنیآرف



نامیاز زا سپ نارود رد یناور تالالتخا رطخرپ و رطخ ضرعم رد ناردام ییاسانش دنیآرف

 يگدرسفا هب طوبرم تالاوس
 هديسرپ ردام زا نامياز زا سپ

)دوش يسررب ردام قلخ( دوش

 تشادهب دحاو هب نامياز زا سپ تبقارم تفايرد يارب ردام
.تسا هدومن هعجارم هداوناخ

 اي يگدرسفا ميالع دوجو تهج زاردامرهاظ
.دوش يسرربزوكياس

 يهاگآ تهج زا ردام يباي تهج
 صخش و ناكم ،نامز هب

.دوش يسررب

 ياه يراميب هب التبا رظن زا ردام ينامسج تيعضو
 يسررب يمنآ و گنيشوك مردنس – يدييوريت وپياه

.دوش

 راكفا ظاحل زا زا ردام ركفت
 يسررب ينايذه دياقع ،يشكدوخ

.دوش

 ،يياونش تامهوت تهج زا ردام كرد
،ييانيب  يسررب يياشچ ،هسمال ،ييايوب 

.دوش

.دوش تساوخ رد زاين تروص رد مزال تاشيامزآ

 زا سپ زوكياس اي و يگدرسفا ،هودنا ميالع ردام ايآ
؟دراد ار نامياز

 هب ،نامياز زا سپ هودنا هب التبا لامتحا اب
 دوش هداد مزال ياه شزومآ هداوناخ و ردام

هلب

ريخريخ

 يگدرسفا هب ردام يالتبا لامتحا اب
 مزال تامادقا ماجنا ،نامياز زا سپ

  ناردام تبقارم تلكوب قبط

 يارب ناور تشادهب دحاو هب عاجرا
 ناور ياه تبقارم همادا

 نامياز زا سپ تبقارم همادا

 زا سپ زوكياس هب التبا لامتحا اب
 قباطم مزال تامادقا ماجنا ،نامياز

 ناردام تبقارم تلكوب اب

 يارب ناور تشادهب دحاو هب عاجرا
 ناور ياه تبقارم همادا

 هتفه ود زا دعب ردام يريگيپ نامياز زا سپ تبقارم همادا

 نامياز زا سپ ياه تبقارم همادا

 ؟تسا هتفاي دوبهب هتفهود زا دعب ردام ايآ
 ناور تشادهب دحاو هب يروف ريغ عاجرا

 ناور ياه تبقارم همادا يارب

 تالالتخا صوصخ رد تبقارم همتاخ
يقلخ

هلب

ريخ

؟تسا نامياز زا سپ لوا هتفه ود رد ردام ايآ

هلب

 نامياز زا سپ ياه تبقارم هماداريخ



ناردام تمالس تلکوب ساسا رب رادراب ردام تبقارم دنیآرف

 دوش يم ليمكت 1 شخب لوا هحفص

 تبثم شيامزآ اب تبقارم تفايرد تهج رادراب ردام
دنك يم هعجارم هداوناخ تشادهب هب يرادراب

 يم كرت ار زكرم رادراب ردام
 دنك

 دنمزاين دراوم شخب نيا رد ايآ
؟دراد دوجو هژيو تبقارم

 دوش يم يسررب اه شيامزآ تمسق 2 شخب

.دوش يم تبث هدنورپ ود شخب رد اه شيامزآ جياتن

 ردام يبايزرا( دوش يم ليمكت يبايزرا 4 شخب
 هيصوت ،شزومآ ،هنياعم ،يريگ هزادنا ،لاوس لماش
)تسا يدعب هعجارم مالعا و اه لمكم زيوجت ،اه

. دوش يم ماجنا 3 شخب تانياعم

 و كشزپ هب مكش و هير و بلق تانياعم تهج ردام
 يم عاجرا كشزپ نادند هب نادند هنياعم تهج

.دوش

؟ تسا يعيبط اهشيامزآ جياتن ايآ

 ماجنا ار لوا تبون ياهشيامزآ ايآ
؟ تسا هداد

. دوش يم مسر ردام يريگ نزو ينحنم

 و هيصوت ، تلكوب هب هعجارم اب
 رد و هدش ماجنا هطوبرم مادقا
 هژيو تبقارم دناروخسپ شخب

. دوش يم تبث

 لوا راب ياه شيامزآ
 دوش يم تساوخرد

 مادقا تلكوب هب هجوت اب
 دوش يم ماجنا مزال

؟ تسا عاجرا دنمزاين ايآ

 ليمكت يروف ريغ عاجرا مرف
 دناروخسپ شخب رد و هدش
. دوش يم تبث هژيو تبقارم

ريخ

يلب

يلب

يلب

ريخ

ريخ

ريخ

يلب

 اي يدعب هعجارم خيرات
 دوش يم نييعت هژيو تبقارم

 مزال ياه هيصوت و اه شزومآ
 دوش يم هيارا

 يسررب يزاس نميا تيعضو
 هب هيصوت و نسكاو قيرزت و
 دوش يم ماجنا ماگور قيرزت

 شخب رد تامادقا
 هژيو تبقارم دناروخسپ

 دوش يم تبث

 يم زيوجت مزال ياه لمكم
 دوش

؟تسا يعيبط يبايزرا هجيتن ايآ

 زا لبق تامادقا
 و هدش ماجنا عاجرا

 هب يروف عاجرا
 اب ينامرد زكارم
 ره اي و سنالوبمآ
 رگيد هيلقن هليسو
 دوش يم ماجنا

 يروف عاجرا دنمزاين ايآ
؟ دشاب يم

 عاجرا دنمزاين ردام ايآ
؟دشاب يم يروف ريغ

يلب

ريخ

يلب

ريخ

يلب ريخ



یرادراب زا شیپ تبقارم دنیآرف

ايآ
؟ دراد راوناخ هدنورپ

 ديدج هدنورپ
دوش يم ليكشت

 دوش يم تساوخرد مزال ياه شيامزآ

 حرش شخب ، يرادراب زا شيپ تبقارم مرف
 يم ليمكتدتمم تبقارم لودج و ،  لاح

 دوش

 يم تساوخرد يفارگونوس زاين تروص رد
 دوش

 يم تساوخ رد ريمسا پاپ زاين تروص رد
 دوش

 دوش يم ماجنا يريگ هزادنا و تانياعم

 نميا شخب و يسررب يزاس نميا تيعضو
 دوش يم ليمكت يزاس

 تروص رد هژيو تبقارم لوادج هب هجوت اب
 ليمكت هژيو تبقارم دناروخسپ شخب زاين

 دوش يم

 دوش يم هيارا مزال ياه هيصوت

 قبط هژيو تامادقا
 يم ماجنا تلكوب

 دوش

 يروف ريغ عاجرا مرف
 شخب رد هدش ليمكت
 هژيو تبقارم دناروخسپ

 دوش يم تبث

 دوش يم هيارا مزال ياه هيصوت و شزومآ

 عاجرا دنمزاين ايآ
؟تسا يروف ريغ

 تانياعم و لاح حرش ايآ
؟تسا يعيبط

 يم جراخ زكرم زا هدننك هعجارم
 دوش

 دراو دراد يرادراب هب ليامت هك يمناخ
 دوش يم هداوناخ تشادهب دحاو

 لاح حرش و تانياعم هجيتن
 ددرگ يم نييعت

ريخ

يلب

يلبريخ

ريخ

يلب



نامیاز زا سپ نارود رد یناور تالالتخا اب ناردام عاجرا و ییاسانش یبلاق رادومن

 و يگدرسفا زا يشان يگتفشآرظن زا راميب رهاظ يسررب
نامياز زا سپ زوكياس

 مردنس يراميب هب التبا تهج زا ردام تيعضو يسررب
، گنيشوك يدييوريت وپياه و يمنآ 

يباي تهج و يكرد ، يركفت ، يقلخ تيعضو يسررب

يناور يراميب در اي دييات

 يراميب يدنب هقبط و يقارتفا صيخشت

 ناردام تبقارم تلكوب ساسا رب مزال تامادقا ماجنا

 تشادهب سانشراك  هب يناور يراميب هب التبم ردام عاجرا
زاين تروص رد ناور

 هعجارم زكرم هب نامياز زا سپ تبقارم تفايرد يارب ردام
 تسا هدومن

يريگيپ ماجنا



ناتسرامیب زا جراخ لحم رد نامیاز ماجنا

 هرود دارفا طسوت لزنم رد نامیاز
هدیدن

 رد امام ای کشزپ طسوت نامیاز ماجنا
لزنم ای بطم

 ای ینامیاز تالیهست دحاو رد نامیاز
ینامرد یتشادهب زکرم

 لماع طسوت تاعالطا تبث مرف لیمکت
 یتشادهب زکرم هب نآ لاسرا و نامیاز

ینامرد

 یتشادهب زکرم/ ناتسرامیب هب هعجارم
 حیقلت تهج تشادهب هناخ / ینامرد

یگهامود ایدلوتودب نسکاو

 طسوت تاعالطا تبث مرف لیمکت
 یتشادهب سانشراک ای نادراک / زروهب

ینامرد

 تشادهب زکرم هب تاعالطا لاسرا
ناتسرهش

ناتسرهش رد تیاس هب تاعالطا دورو

 نامرد تشادهب ترازو داتس /ناتسا طسوت تاعالطا لیلحت و هیزجت
یکشزپ شزومآ و

یناتسرامیب جراخ یاه نامیاز تبث دنیآرف



 زکرم ششوپ تحت هلاس 30-59 نانز ییاسانش

هداوناخ تشادهب نادراک طسوت هدش ییاسانش نانز تسیل هیهت

هداوناخ تشادهب نادراک طسوت فده هورگ نانز زا توعد

 رد هدش رکذ یاهشور زا هدافتسا اب فده هورگ هب یناسر عالطا
لمعلاروتسد

زکرم هب هلاس 30-59 هدشن توعد ای هدش توعد مناخ هعجارم

هداوناخ تشادهب نادراک طسوت هدننک هعجارم هب همانرب یفرعم

؟دراد همانرب رد تکراشم هب لیامت هدننک هعجارم ایآ

 تاعالطا وBMI و دق و نزو ، یمومع تاصخشم تبث و هدنورپ لیکشت
 هدید هرود هداوناخ تشادهب نادراک طسوت یگدنز یگدنز هویش

 تامدخ تفایرد هب لیامت هدننک هعجارم ایآ
؟دراد ییامام

هدننک هعجارم ایآ
 همانرب رد تکرش هب لیامت 

؟دراد یشزومآ

 تکرش یارب مان تبث
یشزومآ همانرب رد

 همانرب رد تکرش
 یشزومآ

امام هب عاجرا

 مئالع ،یروراب قباوس و لاح حرش هب طوبرم تاعالطا تبث
امام طسوت یگسئای

 یارب مزال شزومآ هئارا
 و ناتسپ تامدخ تفایرد
 نامز نییعت و سکیورس

هعجارم

 )نز کشزپ روضح مدع تروص رد( ناتسپ تانیاعم ماجنا
جیاتن تبث و امام طسوت شزومآ و یژولوکینژ

 نآ طیارش و مزال ریمسا پاپ تست ماجنا ایآ
؟تسا ایهم

 هب لیامت هدننک هعجارم ایآ
؟دراد کشزپ تامدخ تفایرد

 و ریمسا پاپ تست ماجنا
تبث

 ات همانرب زا جورخ
یدعب تصرف

فلا

یلب

ریخ

یلب ریخ

ریخ

یلب

ریخ

یلب

ریخ

یلب

ینامرد یتشادهب زکارم رد لاسنایم نانز تمالس تامدخ هیارا دنیآرف



کشزپ هب عاجرا

 و یرامیب قباوس و لاح حرش تبث و هدنورپ تاعالطا لرتنک
کشزپ طسوت ییوراد

کشزپ طسوت نآ جیاتن تبث و مزال تانیاعم ماجنا

تسه کینیلکاراپ تامادقا ماجنا هب زاین ایآ

فلا

نآ ماجنا یارب عاجرا و مزال کینیلکاراپ تامادقا تساوخرد

نآ جیاتن  تبث و کینیلکاراپ تامادقا جیاتن تفایرد

دراد دوجو رتالاب حطس هب عاجرا هب زاین ایآ  حطس هب عاجرا
یصصخت

صیخشت ساسا رب  هلخادم یارب یریگ میمصت

کشزپ طسوت هدش هیصوت تالخادم تبث

 همانرب رد تکرش یارب قیوشت و یدعب هعجارم خیرات نییعت
یهورگ یشزومآ

ریخ
یلب

یلب

ریخ

)همادا( ینامرد یتشادهب زکارم رد لاسنایم نانز تمالس تامدخ هیارا دنیآرف



رهش زا جراخ تیرومام هگرب راک شدرگ دنیآرف

دوش یم لیمکت رومام طسوت تیرومام مرف

دوش یم لیوحت میقتسم لوئسم هب مرف

دنک یم ءاضما ار هگرب میقتسم لوئسم

دوش یم هتشاذگ یرادا روما دبس رد هگرب

دوش یم کیکفت یرادا روما رد هگرب

دنک یم فاراپ ار هگرب پیات لوئسم

دوش یم پیات یروف تیرومام هگرب

دوش یم هدنارگرب دحاو دبس هب هگرب

دوش یم اضما میقتسم لوئسم طسوت هگرب خسن هیلک

دوش یم هتشاذگ تمالس نواعم دبس رد هگرب

دوش یم اضما تمالس نواعم طسوت هگرب خسن هیلک

دوش یم هتشاذگ ییارجا نواعم دبس رد هگرب

 )اضما( رابتعا نیمات یلام روما سیئر طسوت هگرب

دوش اضما میقتسم لوئسم طسوت هگرب خسن هیلک تشپ

 یم لیوحت تمالس نواعم هب یفکم شرازگ هارمه گرب راهچ
دوش

دوش یم اضما تمالس نواعم طسوت گرب راهچ تشپ

دوش یم تبث هگرب

دوش یم لاسرا یرادا روما هب هگرب

دوش یم اضما یرادا روما سیئر طسوت هگرب خسن هیلک

دوش یم هرامش و هدش لاسرا هناخریبد هب هگرب

دوش یم لاسرا دحاو هب )هدش هرامش یگرب راهچ( هگرب

دوش یم ماجنا تیرومام

  لیوحت میقتسم لوئسم هب یفکم شرازگ هارمه گرب راهچ
 دوش یم

دوش یم لیمکت رومام طسوت تیرومام مرف



رهش لخاد تیرومام هگرب راک شدرگ دنیآرف

 دوش یم لیمکت رومام طسوت تساوخرد مرف

  دوش یم لیوحت میقتسم لوئسم هب تساوخرد

 دنک یم ءاضما ار هگرب میقتسم لوئسم

 دوش یم هدنادرگرب رومام هب هگرب

دوش یم ماجنا تیرومام

دوش یم لیوحت میقتسم لوئسم هب یفکم شرازگ هارمه هگرب

دوش یم اضما مود راب یارب لوئسم طسوت هگرب

دوش یم یناگیاب دحاو رد تاشرازگ

دوش یم هتشاذگ یرادا روما دبس رد هگرب

 دوش یم لاسرا یرادا روما هب هگرب

 دوش یم کیکفت یرادا روما رد هگرب

 دوش یم لیوحت سکمیات لوئسم هب هگرب

دوش یم هسیاقم رتویپماک تبث اب اه هگرب

 دوش یم هئارا لنسرپ بایغ و روضح ییاهن شرازگ
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