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 ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىي

 دفتش سالهت خبًَادُ ٍ جوؼيت

 اداسُ سالهت وَدوبى

 

  

 غيش پضضه –هشالجت ادغبم يبفتِ وَدن سبلن 
W.C.C 

 94هبُ  آرسًَيس  پيص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسصيبثي ٍعجمِ ثٌذي صفحِ هطبٍسُ ثبهبدس صفحِ پيگيشي صفحِ ًوَداسّب صفحِ
 هبُ اصًظشًطبًِ ّبي خغش  2اسصيبثي وَدن ووتشاص 2 ت تغزيِ اي هطىال 15 ٔطىالر سغزيٝ اي 19 دسش-سب3َٚصٖ ثٝ سٗ وٕششاص 21

 سبالص٘هشٚؾًيز يٕٛٔي8ٔبٞٝ سب 2اسصيبثي وٛدن  2 قشصغحيح ضيشدٞي ٚثغُ وشدٖ 15 اخشالَ سضذ يبسضذ٘بًّْٔٛ 19 دخشش-سب3َٚصٖ ثٝ سٗ وٕششاص  22

 ٔبٜ اص٘هشصسدي2اسصيبثي وٛدن وٕششاص 3 دسٔب٘ي ثشاي ثشفهسٛغيٝ  15 سضذلذي ٘بٔكّٛة يب ٘بًّْٔٛ 19 دسش-سب3َٚصٖ ثٝ سٗ ثبالي 23

 ثشاي سٗ  اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز ٚصٖ 4 ديطٍيشي اصحٛادص ٚسٛا٘ح دسصيشيىسبَ 16 دٚسسش٘بٔكّٛة يب ٘بًّْٔٛ 19 دخشش-سب3َٚصٖ ثٝ سٗ ثبالي 24

 ثشاي سٗ  اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز لذ 5 سبٍِي 6اص يىسبٍِي سب ديطٍيشي اصحٛادص   17 ٔطىُ سىبّٔي ٘ذاسد 20 دسش -سب2َلذ ثٝ سٗ وٕششاص  25

 اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز دٚسسش 6 سب2َساثكٝ ٔشمبثُ وٛدن ٚٚاِذيٗ وٕششاص 18 صسدي 20 دخشش-سب2َلذ ثٝ سٗ وٕششاص  26

 ٚصٖ ثشاي لذ اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز  7   ثشفه 20 دسش-سب2َلذ ثٝ سٗ ثبالي 27

 اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز سغزيٝ 8     دخشش-سب2َسٗ ثبالي لذ ثٝ  28

 ٞبي سٙي ػذَٚ سٛغيٝ ٞبي سغزيٝ اي ثشاي ٌشٜٚ 9     دسش-ٔبٜ 18دٚسسش ثٝ سٗ وٕششاص 29

 اص ٘هش سالٔز دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ اسصيبثي وٛدن        

 اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز ثيٙبيي 10     دخشش-ٔبٜ 18دٚسسش ثٝ سٗ وٕششاص 30

 ضٙٛايي اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز       

 اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز سىبُٔ 11      

 ط٘شيه  اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز       

 سبَ  2ٞبي سٙي وٕششاص ػذَٚ سىبُٔ وٛدوبٖ ثشاي ٌشٜٚ 12      

 سبَ  6سب  سبَ 3ػذَٚ سىبُٔ ثشاي ٌشٟٚٞبي سٙي  13      

 ٘هشٚاوسيٙبسيٖٛاسصيبثي وٛدن اص 14      

 اسصيبثي وٛدن اص٘هشٚؾًيز ٔىُٕ ٞبي داسٚيي 14      
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 غيشپضضه –سبل  6ٍ تَصيِ ّبي وَدن سبلن ووتشاص ،عجمِ ثٌذي اسصيبثي
 اِٚيٗ ٔشاػًٝ ضيشخٛاس اسز يب ثشاي ديٍيشي آٔذٜ اسز؟ ٔطخع وٙيذ 

o ز ديٍيشي ٔشاػًٝ ٕ٘بييذذٜ ثٝ لسٕآٔ ديٍيشياٌش ثشاي. 

o اِٚيٗ ٔشاػًٝ اسز، ضيشخٛاس سا ثٝ سشسيت صيش اسصيبثي وٙيذ:اٌش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًطبًِ ّبي خغش  :ػالئن ٍ اص ًظش  سبل 5هبُ تب  2 اسصيبثي ضيشخَاس
 
 
 
 
 
 

 

عجمِ 

 ثٌذي

 وٌيذ

 ًـبًِ ّب طجمِ ثٌذي تَكيِ ّب

  اٌش ٔبدس احسبس ٔي وٙذ حبَ وٛدوص خٛة ٘يسز يب

ٛدن ثي حبَ اسز ثشاي اسصيبثي ٚدسٔبٖ ثٝ چبسر ٔب٘ب و

 ٔشاػًٝ وٙيذ دسغيشايٙػٛسر :

        وٛدن ساثشاي اسصيابثي ثيطاشش ثاٝ ٔشواض ثٟذاضاشي دسٔاب٘ي

 اسػبو دٞيذ                        

ثيوبسي خيلي 

 ضذيذ 

 

  دس غااااٛسر

ٚػاااٛد ٞاااش 

يه اص يالئآ  

 ٞب ٚ ٘طب٘ٝ

 

  

 وٙذٔبدسساسطٛيك وٙيذوٝ دس ٔشالجشٟبي ثًذي ٔشاح ًٝ 

  ٔبدس سادسٔٛسد ديطٍيشي اص حٛادص ٚسٛا٘ح آٔٛصش

 ثذٞيذ

ثيوبسي خيلي 
 ًذاسد ضذيذ 

 

  ٝ٘ٞيچىذاْ اص ٘طب

ٞبي فٛق سا ٘ذاضشٝ 

 ثبضذ

 

 سئَال وٌيذ:    ًگبُ وٌيذ:

     آيب واٛدن خاٛاة آِاٛدٌي

غيشياابدي يااب واابٞص سااكح  

 ٞٛضيبسي داسد؟ 

  آيب وبٞص لذسر ٔىيذٖ داسد؟ 

 ٘ذ؟  شاٌ ٔيآيب ثٝ قٛس ٔىشس اسشف: 

 آيب سطٙغ )حشوبر غيشيبدي( داضشٝ اسز؟ 

 

 ًطبًِ ّبي خغش  :ػالئن ٍ هبُ اص ًظش  2اسصيبثي ضيشخَاسووتشاص 

 سَال وٌيذ :                                هطبّذُ وٌيذ:          تٌفس حبل ػوَهي   

 وبٞص سكح ٞٛضيبسي 

 ثي لشاسي ٚ ي سحشيه دزيش 
  حبِي  سحشن وٕشش اص ًَٕٔٛ ٚ ثي 

 عثشآٔذٌي ٔال 

 ( دسػٝ  5/37دسػٝ حشاسر ثبال

 ( ٌشاد يب ثبالسش صيشثغّي  سب٘شي

 ( ٗوٕشش اص دسػٝ حشاسر دبيي

 ( ٌشاد صيشثغّي  دسػٝ سب٘شي 5/35

  ( ثبس دس دليمٝ  60سٙفس سٙذ

 60اٌش يه ٘ٛثز ثيص اص  يبثيطشش(

 ثطٕبسيذ. دس دليمٝ ثٛد، ثبس ديٍش 

  ٝٙسٛوطيذٜ ضذٖ لفسٝ سي 

  صسدي 

 آيب وبٞص لذسر ٔىيذٖ داسد؟ 

٘ذ؟  آيب ثٝ قٛس ٔىشس اسشفشاٌ ٔي: 

 )آيب سطٙغ )حشوبر غيشيبدي

 داضشٝ اسز؟

 

 

 ًـبًِ ّب طجمِ ثٌذي تَكيِ ّب

  دس غٛسر ٔطبٞذٜ ٞشيه اص ٘طب٘ٝ ٞبي خكش

ضيشخٛاس ٘يبص ثٝ سٛػٝ فٛسي داضشٝ، اسصيبثي ٚ 

ُ اص اسػبو سأكبثك چبسر ٔب٘ب ا٘ؼبْ دادٜ دسٔبٖ لج

 ٚ سشيًبً اسػبو ٕ٘بئيذ

احتوبل 

 ثيوبسي خيلي 

 ضذيذ

 

دسغٛسر داضشٗ     

ٞشيااااااااااااه اص 

 ٞبي خكش  ٘طب٘ٝ
 

 صسدي  ثٝ ثٛوّز ٔب٘ب ٔشاػًٝ ضٛد  صسدي 

ٛػيك وٙيذوٝ دس ٔشالجشٟبي ثًذي ٔشأبدسساسط ًٝ

 وٙذ

 ٔبدس سادسٔٛسد ديطٍيشي اص حٛادص

 ( آٔٛصش ثذٞيذ16ٚ17فحٝ ٚسٛا٘ح)غ

ثيوبسي خيلي 

 ضذيذ

 ًذاسد

 

  ٝ٘ٞيچىذاْ اص٘طب

ا   ٞبي فٛق س

 ٘ذاضشٝ ثبضذ

 

جمِ ع

 ثٌذي

 وٌيذ  
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 ّب/ الذام تَكيِ طجمِ ثٌذي هٌحٌي ٍصى ثشاي ػي

 اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي*   ؿذيذ ٍصًي ون  z- score 3- پبييي •

-ص تب ووتش اz- score 3-  هؼبٍي •

2 z- score 

 ٍصًي ون

 *اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي 

 ِاي تَػط وبسؿٌبع تغزيِ **  هـبٍسُ ٍ اسائِ تَكيِ ّبي تغزي 

  :**پيگيشي 

   سٍص ثؿذ10هبُ  2صيش 

  2  ّفتِ ثؿذ 2هبِّ تب يىؼبل 

 ثبالي يه ػبل يه هبُ ثؿذ 

 شاجؿِ ؿَدثِ هٌحٌي ٍصى ثشاي لذ ه  احتوبل اضبفِ ٍصى +z- score  1 ثيـتش اص  •

 -1zتب هؼبٍي z- score 2- هؼبٍي •

scoreٍ + 

 سًٍذ سؿذ ًبهؿلَم يب  •

 سًٍذ سؿذ هتَلف ؿذُ يب •

سًٍذ سؿذ دٍس اص هيبًِ/    •

 هيبًگيي

 احتوبل ون ٍصًي 

 ثِ هٌحٌي ٍصى ثشاي لذ هشاجؿِ ؿَد 

 ّبي سٍتيي*** اداهِ هشالجت 

 ِگيشي: اي ٍ پي ّبي تغزيِ تَكي 

   سٍص ثؿذ10هبُ  2صيش 

  2 ّفتِ ثؿذ 2ِّ تب يىؼبل هب 

  ثبالي يه ػبل يه هبُ ثؿذ 

 -1zتب هؼبٍي z- score 2- هؼبٍي •

scoreٍ + طجيؿي 

 ّبي سٍتيي*** اداهِ هشالجت 
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 سًٍذ سؿذ ثِ هَاصات يب  •

 سًٍذ سؿذ ثِ ػوت هيبًِ •

 ارزيابی وضعيت وزن برای سن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : صسدي ٔٙؼش ثٝ فٛر يب يمت ٔب٘ذٌي رٞٙي ٚ يب ٘يبص ثٝ سًٛيؽ خٖٛ صسدي خغشًبن*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صثٝ سًٛيؽ خٖٛ صسدي ٔٙؼشثٝ فٛر يبيمت ٔب٘ذٌي رٞٙي ٚيب٘يبصسدي خغشًبن:  *
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 غير پزشك -برای سن قدارزيابی وضعيت 
 
 

 ّب/ الذام تَكيِ طجمِ ثٌذي ػي  هٌحٌي لذ ثشاي

 اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي*  وَتبُ لذي ؿذيذ - z- score 3پبييي •

 2-تب ووتش اص z- score 3-  هؼبٍي •

z- score 

 اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي*  وَتبُ لذي

 اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي*  خيلي ثلٌذ لذ +3z- scoreثيـتش اص   •

تب هؼبٍي    z- score 2-هؼبٍي  •

+3 z- score  ٍ 

 سًٍذ سؿذًبهؿلَم يب-

 سًٍذ سؿذ هتَلف ؿذُ يب-

 سًٍذ سؿذ غيشكؿَدي -

 ّبي سٍتيي** اداهِ هشالجت  احتوبل هـىل لذ

 ِاي ّبي تغزيِ تَكي 

 گيشي*: پي 

  ؿذهبُ ث 1هبُ:   6وَچىتش اص 

 6  هبُ ثؿذ 2هبُ:   12تب 

  هبُ ثؿذ 3ػبل:   1ثضسگتش اص 

تب هؼبٍي    z- score 2-هؼبٍي   •

+3 z- score  ٍ 

 سًٍذ سؿذ ثِ هَاصات هٌحٌي يب-

 سًٍذ سؿذ ثِ ػوت هيبًِ -

 ّبي سٍتيي ** اداهِ هشالجت  طجيؿي
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 غير پزشك -هبُ(  18اسصيبثي وَدن اص ًػش ٍضؿيت دٍس ػش )ؿيشخَاس صيش 

 

 هٌحٌي دٍس ػش ثشاي ػي  طجمِ ثٌذي تَكيِ ّب

 اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي* 

 
وَچه  دٍس ػش

 )هيىشٍػفبلي(

 3دبييٵ z- score – 

 

 اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي* 

 
دٍس ػش ثضسي 

 )هبوشٍػفبلي(

   3ثبالیz- score+ 

 دي٫يطی* 

 ټٟشٻ ثٗس  2ٲبٺ:  6ظيط 

 ٲبٺ:  ي٥ ٲبٺ ثٗس 6ثبالی 

 

 احتوبل هـىل دٍس ػش

 3- ٲؿبٸی z- score   3+ سب ٲؿبٸی z- 

score  ٸ 

 يط ٲٹاظی ثبٲٷحٷي يبٚ -

 س اٞعايف زٸض ؾط ٶبٲٗٯٹٰ ضٸٶ -

 ټبی ثٗسی سكٹي١ ٲبزض ثطای اٶؼبٰ ٲطا٢جز 

 
 دٍسػش طجيؿي

 3- ٲؿبٸی z- score   3+ سب ٲؿبٸی z- 

score   ٸ 

 z- scoreٲٷحٷي  ٲٹاظی ثب  -

 
 

   ثبت شود. در پرونده و فرم ارجاع در كليه موارد ارجاع مربوط به پايش رشد الزم است وضعيت قد، وزن و دور سر كودك*
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 غير پزشك  -قد وزن براي ارزيابي كودك ازنظر وضعيت

 ّب/ الذام تَكيِ ثٌذي طجمِ هٌحٌي ٍصى ثشاي لذ

 اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي   چبق  z-score 3+ثبالي 

 اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي   ؿذيذ الغشي z-score 3- پبييي

 -z 2-٦ٳشط اظ  سبz- score 3-  ٲؿبٸی

score 
 الغش

 

  اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي 

-z 3تب هؼبٍي  z-score 2+ثيـتش اص 

score+ 

 

 ٍصى  اضبفِ

 

  اسجبؼ ثِ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي 

-z 2تب هؼبٍي   z-score 1+ثيـتش اص

score+ 

 

 اي وَدن ٍ خبًَادُ  ثشسػي لذ ٍ ٍضؿيت تغزيِ *ٍصىِ خطشاضبف احتوبل

ِاي ّبي تغزيِ تَكي 

 وٌيذ پيگيشي ػٌي تَالي جذٍل ثشاػبع. 

o سٍص ثؿذ 10هبُ:  2صيش  

o2   :ّفتِ ثؿذ  2هبُ تب يىؼبل 

o :هبُ ثؿذ  1ثبالي يىؼبل 

 ثبس پي گيشي اسجبؼ  2دس كَست ؾذم اكالح ٍضؿيت وَدن ثؿذ اص

 دّيذ.

-z 1+تب هؼبٍي   z-score 2- هؼبٍي

score 
 سٍتيي ّبي تاداهِ هشالج طجيؿي

 
 

 

÷ 
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 هبُ  6اسصيبثي ٍضؿيت تغزيِ ؿيشخَاس صيش 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 َٚ.... ٔشاػًٟىٙيذ*ثٝ ػذ

 ّبتَكيِ  طجمِ ثٌذي ًـبًِ ّب

ټٹقيبضٶيؿز 

  س٣بيبيي ثطای قيط ذٹضزٴ

 ٶساضز

 ٢بزض ثٻ قيط ذٹضزٴ ٶيؿز 

 ثٻ ټيچ ٸػٻ دؿشبٴ ضا ٶٳي

 ٪يطز

سٹاٶس دؿشبٴ ضا ثٳ٧س  ٶٳي 

 

احشٳب٬ ٲك٧٭ 

 ػسی 

 اضػبٔ ٞٹضی

زض نٹضر  ٖسٰ سُبث١ ثب 

قطايٍ ٲُٯٹة ٸ ٸػٹز 

 ٲك٧٭ زض ټط ٲٹضز *

ٲك٧٭ 

 زاضز ای سٛصيٻ

ٲكبٸضٺ ثب ٲبزض زض 

ټط ٲك٧٭ ٲٹضز  

سٛصيٻ ای ضا اٶؼبٰ 

 زټيس 

زض نٹضر ٸيٗيز ٲُٯٹة ٸ 

 َجيٗي 

ٲك٧٭ 

 ای ٶساضز  سٛصيٻ

ٲبزض ضا ثطای سٛصيٻ 

اٶحهبضی ثبقيطٲبزض 

سكٹي١ ٦ٷيس ٸ زض 

ٲبټ٫ي 4ٸيعيز 

قطٸٔ سٛصيٻ س٧ٳيٯي 

ٲبټ٫ي ضا  6اظ دبيبٴ 

 آٲٹظـ زټيس

 ػَال وٌيذ) ثشاي ؿيشخَاساًي وِ ثب ؿيشهبدس تغزيِ هي ؿًَذ(
 هبُ  6تب  2 هبُ 2صيش
 ضٸظ٪ي:5سب 3

 آيب ػطيبٴ قيط ثط٢طاضقسٺ اؾز؟-

 ذٹضز؟ آيب ٶٹظاز اظ  ټط زٸ دؿشبٴ ثسٸٴ ٲك٧٭ قيط ٲي-

 ٦ٷس؟ آيب ٶٹظاز ټٹقيبض اؾز ٸ س٣بيبی قيط ٲي-

 آيب ٶٹظاز دؽ اظ سٛصيٻ ٖالئٱ ؾيطی ضا ٶكبٴ ٲي زټس؟ -

 ي ٦ٷيس؟ؾبٖز ثيساض ٲ 3ا٪ط ذٹزـ ثيساض ٶكٹز اٸ ضا ثٗس اظ -

 ٦ٽٷٻ ٲطَٹة زض قجبٶٻ ضٸظ اؾز؟ 2-3ؾبٖز اٸ٬  48آيب زٞٗبر ازضاض ٶٹظاز زض -

 ثبض زض قجبٶٻ ضٸظ(؟ 2ثبض ٸ ؾذؽ حسا٢٭ 1حسا٢٭  2ٸ1آيب ٶٹظاز اػبثز ٲعاع ظضز ٸ ق٭ زاضز؟ )زض ضٸظ -

ثٻ ثٗس ٸ زض نٹضر سٛصيٻ  5سب 4ثبض زض قجبٶٻ ضٸظ زاضز؟ )اظ ضٸظ 6آيب قيطذٹاض زٕٞ ازضاضض٢ي١ ٸ ظضز ٦ٱ ضٶ٩ حسا٢٭  -

 اٶحهبضی ثب قيطٲبزض اضظـ زاضز(

 ثبض زض ضٸظ اػبثز ٲعاع ثب حؼٱ ٦بٞي)ثيف اظ ٮ٧ٻ(ٸ ثب ٢ٹاٰ ٶطٰ زاضز؟2ثجٗس ٸ زض ټٟشٻ ټبی اٸ٬ حسا٢٭  4آيب ٶٹظاز اظ ضٸظ -

 ذٹضز؟ قيط ٲي ثبض يب ثيكشط زض قجبٶٻ ضٸظ 10-12ؾبٖز ي٧جبض(5/1 -2آيب قيطذٹاض ٲ٧طض ٸ ثط حؿت س٣بيبيف )ټط -

 ذٹضز؟ آيب قيطذٹاض زض قت قيط ٲي-

 يبثس؟ آيب قيطزټي سب سرٯيٻ ٦بٲ٭ ي٥ دؿشبٴ ٸ ضټب ٦طزٴ آٴ سٹؾٍ قيطذٹاض ازاٲٻ ٲي-

 ثبقس؟ آيب قيطزټي ثٻ قيطذٹاض زض ټط ٸٖسٺ اظ ټطزٸ دؿشبٴ ٸ قطٸٔ ٲشٷبٸة ٲي-

 طثٯي: چطا؟قٹز؟ ا٪ آيب ٚصا ٸ ٲبيٗبر زي٫ط ثؼع قيط ٲبزض ثٻ قيطذٹاض زازٺ ٲي-

 آيب  قيطذٹاض ټٷ٫بٰ قيط ذٹضزٴ آضاٰ ٸ ضاحز اؾز؟-

 قٹز؟ ظٶ٥ ثٻ قيطذٹاض دطټيع ٲي آيب اظ زازٴ قيكٻ قيط ٸ ٪ٹ٬-

 آيب ٲبزض ٸ قيطذٹاض ػسا اظ ټٱ ټؿشٷس؟-

 آيب قيطذٹاض ٪طيٻ ظيبز ٸ ثي٣طاضی زاضز؟-

 آيب قيطذٹاض اظ ٪طٞشٵ ؾيٷٻ ٲبزض ٸ قيطذٹضزٴ اٲشٷبٔ ٲي ٸضظز؟-

 ثٷٓط ٲبزض ٲك٧ٯي زض سٛصيٻ قيطذٹاض  ثب قيط ٲبزض ٸػٹز زاضز؟ آيب --

  10-12آيب قيطذٹاض ٲ٧طض ٸ ثط حؿت س٣بيبيف  -

 ذٹضز؟ ثبض( زض قجبٶٻ ضٸظ قيط ٲي8ثبض)حسا٢٭

 ذٹضز؟ آيب قيطذٹاض زض قت قيط ٲي-

آيب قيطزټي سب سرٯيٻ ٦بٲ٭ ي٥ دؿشبٴ ٸ ضټب ٦طزٴ آٴ -

 يبثس؟ سٹؾٍ قيطذٹاض ازاٲٻ ٲي

قيطزټي ثٻ قيطذٹاض زض ټط ٸٖسٺ ثُٹض ٲشٷبٸة اظ آيب -

 ثبقس؟ دؿشبٶٽب ٲي

آيب ٚصا ٸ ٲبيٗبر زي٫ط ثؼع قيط ٲبزض ثٻ قيطذٹاض زازٺ -

 قٹز؟ ٲي

 ا٪طثٯي: چطا؟

 آيب  قيطذٹاض ټٷ٫بٰ قيط ذٹضزٴ آضاٰ ٸ ټٹقيبض اؾز؟-

ظٶ٥ ثٻ قيطذٹاض دطټيع  آيب اظ زازٴ قيكٻ قيط ٸ ٪ٹ٬-

 قٹز؟ ٲي

 ٹاض ػسا اظ ټٱ ټؿشٷس؟آيب ٲبزض ٸ قيطذ-

 آيب قيطذٹاض ٪طيٻ ظيبز ٸ ثي٣طاضی زاضز؟-

آيب قيطذٹاض اظ ٪طٞشٵ ؾيٷٻ ٲبزض ٸ قيطذٹضزٴ اٲشٷبٔ ٲي -

 ٸضظز؟

ثبض زض 6آيب قيطذٹاض زٕٞ ازضاضض٢ي١ ٸ ظضز ٦ٱ ضٶ٩ حسا٢٭ -

قجبٶٻ ضٸظ زاضز؟ )زض نٹضر سٛصيٻ اٶحهبضی ثب قيطٲبزض اضظـ 

 زاضز(

ض سٛصيٻ قيطذٹاض  ثب قيط ٲبزض ٸػٹز آيب ثٷٓط ٲبزض ٲك٧ٯي ز-

 زاضز؟ 

 ماه 6تمامي كودكان زير هـبّذُ وٌيذ )ٌّگبم ؿيش خَسدى(

 ًحَُ هىيذى ٍضؿيت پؼتبى گشفتي ٍضؿيت ثغل وشدى ؿيشخَاس ٍضؿيت ؾوَهي

ضؾس ٶٓط ٲي قيطذٹاض ؾبٮٱ ثٻ 

 قيطذٹاض آضاٰ ٸ ضاحز اؾز 

 قيطذٹاض زض نٹضر ٪طؾٷ٫ي دؿشبٴ

٪يطز)ثٹيػٺ زض  ضا ػؿشؼٹ ٶٳٹزٺ يب ٲي

 ٶٹظازاٴ(

 ٍضؿيت پؼتبى هبدس هطبثك جذٍل

 اسصيبثي ػالهت هبدس ثشسػي ؿَد

ؾط ،٪طزٴ ،٪ٹـ ٸ سٷٻ قيطذٹاض زضي٥ اٲشساز ٢طاض زاضز 

ثسٴ قيطذٹاض ٶعزي٥ ثسٴ  ٲبزض اؾز 

 سٳبٰ ثسٴ قيطذٹاض ثب زؾز ٲبزضحٳبيز قسٺ)ثٹيػٺ زض

 ٶٹظازاٴ( 

دؿشبٴ ٶعزي٥ ٲي قٹز ٦ٻ ثيٷي اٸ  قيطذٹاض ثٷحٹی ثٻ

 لشاس گيشدٲ٣بث٭ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٸ چبٶٻ زض سٳبؼ ثب دؿشبٴ 

 ٢ؿٳز ثيكشطی اظ آضئٹ٬ ثبالی ٮت ٞٹ٢بٶي زيسٺ ٲي

 قٹز

 ٲبيٗبر ٶيع ثٻ اٸ ٲي زټيس؟ چٻ ٲبيٗبسي؟

زټبٴ قيطذٹاض ٦بٲال ثبظ اؾز 

 ٮت سحشبٶي قيطذٹاض ثٻ ثيطٸٴ ثط٪كشٻ 

زضسٳبؼ اؾز چبٶٻ قيطذٹاض ثب دؿشبٴ ٲبزض 

 ٲ٧يسٴ قيطذٹاض آټؿشٻ، ٖٳي١ ٸ ٪بٺ ثب ٲ٧ض اؾز 

ٹٶٻ ټب ٲٹ٢ٕ ٲ٧يسٴ ثطػؿشٻ اؾز٪ 

)نسای ثٯٕ  ثٻ ٪ٹـ ٲي ضؾس)دؽ اظ آٲسٴ قيط 

 قيطذٹاض  دؽ اظ اسٳبٰ قيطذٹضزٴ ذٹز دؿشبٴ ضا ضټب ٲي

 ٦ٷس

 ٲبزض ٖالئٱ ثبظسبة ػٽف قيط ٲبزض ضا احؿبؼ ٲي ٦ٷس 

 ػَال وٌيذ: ثشاي ؿيشخَاساًي وِ ؿيشهبدس ًوي خَسًذ
  چٻ ٶٹٔ قيطٲهٷٹٖي)ٲٗٳٹٮي يب ضغيٳي(  يب ؾبيط قيطټب ثٻ قيطذٹاض

* چٷس ثبض ثٻ قيطذٹاض قيط ٲي زټيس؟           *چ٫ٹٶٻ قيط ضا ) اظ ٮحبِ ٚٯٓز ٸ ضٖبيز ثٽساقز   زازٺ ٲي قٹز؟ چٻ ٲ٣ساض؟   

 (آٲبزٺ ٲي ٦ٷس؟

  اظ چٻ ٸؾيٯٻ ای )ٞٷؼبٴ يب ثُطی( ثطای سٛصيٻ قيطذٹاض

طبقه بندي 

 كنيد
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 هبُ 6-24اسصيبثي  تغزيِ ثب ؿيشهبدس ؿيشخَاس  

 هي خَسًذ(ؿيشهلٌَؾي يب ػبيشؿيشّب سا ػؤال وٌيذ )ثشاي  وَدوبًي وِ   ػؤال وٌيذ )ثشاي  وَدوبًي وِ  ؿيشهبدس هي خَسًذ(

ذٹضز؟  آيب قيطذٹاض ٲ٧طض ٸ ثط حؿت س٣بيبيف )ټطظٲبٴ ٸټطچ٣سضٲي٭ زاضز(قيط ٲي 

ذٹضز؟ ٹاض زض قت قيط ٲيآيب قيطذ 

يبثس؟ آيب قيطزټي سب سرٯيٻ ٦بٲ٭ ي٥ دؿشبٴ ٸ ضټب ٦طزٴ آٴ سٹؾٍ قيطذٹاض ازاٲٻ ٲي 

 آيب اٸ ضا ټط ظٲبٴ ٸ ټط چ٣سض ٲي ذٹاټس ثبقيطٲبزض سٛصيٻ ٲي ٦ٷيس؟ 

قٹز؟ ظٶ٥ ثٻ قيطذٹاض اػشٷبة ٲي آيب اظ زازٴ قيكٻ قيط ٸ ٪ٹ٬ 

ٯي ٸػٹز زاضز؟ آيب زض سٛصيٻ قيطذٹاض  ثب قيط ٲبزض ٲك٧ 

آيب ٲبزض ٸ قيطذٹاض ػسا اظ ټٱ ټؿشٷس؟ 

آيب قيطذٹاض ٪طيٻ ظيبز ٸ ثي٣طاضی زاضز؟ 

آيب قيطذٹاض اظ ٪طٞشٵ ؾيٷٻ ٲبزض ٸ قيطذٹضزٴ اٲشٷبٔ ٲي ٸضظز؟ 

قٹز؟ چٻ ٶٹٔ قيطٲهٷٹٖي)ٲٗٳٹٮي يب ضغيٳي( ٸ يب ؾبيطقيطټب زازٺ ٲي 

چٻ ٲ٣ساض ؟ 

چٷسثبضثٻ قيطذٹاض قيط ٲي زټيس؟ 

 قيط ضا )اظ ٮحبِ ٚٯٓز ٸ ضٖبيز ثٽساقز( سٽيٻ ٲي ٦ٷيس؟چ٫ٹٶٻ 

ثطای زازٴ قيط ثٻ قيطذٹاض  اظ چٻ ٸؾيٯٻ ای) ٞٷؼبٴ يب ثُطی ( اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷيس؟ 

 هبُ   6-12اسصيبثي تغزيِ تىويلي ؿيشخَاس 

 ػَال وٌيذ:

 ػبل  5ػبل تب  1اسصيبثي تغزيِ اص ػفشُ خبًَاس  وَدن

 ػَال وٌيذ:

 هبّگي: 9تب پبيبى 6پبيبى 

 آيب ٚصای ٦ٳ٧ي ضا قطٸٔ ٦طزٺ ايس؟ا٪ط ثٯي؛ اظ چٻ ؾٷي؟ ...............-

 اٸٮيٵ ٚصای ٦ٳ٧ي ٦ٻ ثٻ قيطذٹاض زازٺ ايس،چٻ ثٹزٺ اؾز ؟ -

 چٻ ٶٹٔ ٚصای ٦ٳ٧ي ثٻ قيطذٹاض ٲي زټيس)ذبٶ٫ي، سؼبضی(؟-

ٺ ٚصايي ثٹيػٺ ثب ٲٷكب ٪طٸ5آيب دٹضٺ ٚٯيّ، ٚصاټبی ٦بٲال ٶطٰ قسټٳشٷبؾت ثب ؾٵ ٸ قطايٍ قيطذٹاض)اظ -

 قٹز؟  حيٹاٶي،ٲيٹٺ ٸ ؾجعی ٚٷي اظ ٸيشبٲيٵ آ( ثٻ اٸ زازٺ ٲي

ؾي ؾي يب ٶهٝ ٮيٹاٴ 125آيب قيطذٹاض ٲ٣ساض ٚصای ٲشٷبؾت ثب ؾٵ ذٹزضا  زض ټط ٸٖسٺ ٲي ذٹضز؟ )ثشسضيغ ثٻ -

 ضؾبٶسٺ ايس(

 ٲيبٴ ٸٖسٺ ٲي زټيس؟1-2ٸٖسٺ ٚصا زض ضٸظ ٸ 2-3آيب ثٻ قيطذٹاض -

 هبّگي:12پبيبىتب 9پبيبى

 آيب ٚصاټبی ٲشٷٹٔ ٶطٰ ٸ ٮٻ قسٺ ذبٶٹازٺ )ثبٲٷكب حيٹاٶي ٸ ٲيٹٺ ٸ ؾجعی (ثٻ اٸ ٲي زټيس؟-

 ؾي ؾي(ٚصا ثٻ اٸ ٲي زټيس؟ 125آيب زض ټط ٸٖسٺ ٶهٝ ٮيٹاٴ)-

 ٲيبٴ ٸٖسٺ)ٲٛصی ٸ ثٻ ٢ُٗبر ٦ٹچ٥ ٦ٻ ثب اٶ٫كز ثطزاضز( ٲي زټيس؟   1-2ٸٖسٺ ٚصا ٸ  3-4آيب ثٻ قيطذٹاض -

 هبُ ػَال ؿَد:  6 -12وبم ؿيشخَاساى ثشاي ت

 آيب ٲبيٗبر ٶيع ثٻ اٸ ٲي زټيس؟ چٻ ٲبيٗبسي؟ ػٻ ٲ٣ساض؟ -

 قٹز؟ آيب ثطای سٛصيٻ ٦ٹز٤ اظ ثك٣بة يب ٦بؾٻ،٢بق١ ٸ ٮيٹاٴ ػسا٪بٶٻ  اؾشٟبزٺ ٲي-

 ٦ٷس؟ ٲبزض يب ٲطا٢ت ٦ٹز٤ اٸ ضا ثٻ نٹضر ٞٗب٬)ٸ ٶكؿشٻ ( سٛصيٻ ٲي-

 ٲي زټس؟ آيب ٲبزض ثٻ ظٸض ثٻ ٦ٹز٤ ٚصا-

 آيب ٲبزض ثٽساقز ضا زض سٽيٻ ٸ ٶ٫ٽساضی ٚصا، ٸ قؿشٵ زؾز ذٹز ٸ ٦ٹز٦ف ضا ٢ج٭ اظ سٛصيٻ ٸی ضٖبيز ٲي ٦ٷس؟ -

 *ثٻ ػسٸ٬ ........ ٲطاػٗٻ ٦ٷيس

 آيب ټطچ٣سض ٸ ټطظٲبٴ ٦ٻ ٲبي٭ اؾز ثب قيطٲبزض سٛصيٻ ٲي قٹز؟ -: ػبلِ 1-2وَدن 

 توبم وَدوبى:

 ذٹضز؟  رٱ ٲط٘ ٲيآيب ٦ٹز٤ ٪ٹقز، ٲبټي ٸ ٲط٘ ، س-

 ذٹضز؟  ټبی قيطی ٲي آيب ٦ٹز٤ قيط ٸ ٞطاٸضزٺ-

 ذٹضز؟  آيب ٦ٹز٤ حجٹثبر ٸ ٲٛعټب ضا ٲي-

 ذٹضز؟  آيب ٦ٹز٤ ٚالر ، ٶبٴ، ثطٶغ، ٲب٦بضٸٶي، ضقشٻ، .... ٲي-

 ذٹضز؟  ٲي  آيب ٦ٹز٤ ؾجعی -

 ذٹضز؟ ٲي  آيب ٦ٹز٤ ٲيٹٺ -

 ٚصايي ذٹضزٺ اؾز؟ ٦ٹز٤ زض ضٸظ ٪صقشٻ چٷس ثبض اظ ټطي٥ اظ ٪طٸټٽبی -

 ذٹضز؟   آيب ٦ٹز٤ ٚصای انٯي ثب ٚٯٓز ٲٷبؾت ٲي-

 ټب ضا ٲهطٜ ٶ٧ٷس؟  ټب اٮطغی زاقشٻ ثبقس يب آٴ آيب ٚصاټبيي ټؿز ٦ٻ ٦ٹز٤ ثٻ آٴ-

 ذٹضز؟  ٸٖسٺ زض ضٸظ ٚصای ذبٶٹازٺ ضا ٲي 3-4آيب ٦ٹز٤ -

ٮيٹاٴ،  4/3ؾب٬  1-2ٴ ذٹضز؟ )زض ٦ٹز٦ب آيب ٦ٹز٤ ؾٽٱ ٚصای ٦بٞي ٲشٷبؾت ثب ؾٵ زض ټط ٸٖسٺ ٲي-

 ٮيٹاٴ(  1ؾب٬  2-5زض ٦ٹز٦بٴ 

 ٦ٷس؟  ثبض ٲيبٴ ٸٖسٺ ٲٛصی ٲشٷبؾت ثب ؾٵ ٲهطٜ ٲي 1-2ټبی ٚصا  آيب ٦ٹز٤ ثيٵ ٸٖسٺ-

 ٦ٷس؟  ٶكيٷس ٸ اٸ ضا ثطای ذٹضزٴ سكٹي١ ٲي آيب ٲبزض يب ٲطا٢ت ٦ٹز٤ زض ٦ٷبض اٸ ٲي-

 آيب ٲبزض ثٻ ظٸض ثٻ ٦ٹز٤ ٚصا ٲي زټس؟-

 قٹز؟ ٦ٹز٤ اظ ثك٣بة يب ٦بؾٻ،٢بق١ ٸ ٮيٹاٴ ػسا٪بٶٻ  اؾشٟبزٺ ٲي آيب ثطای سٛصيٻ-

 آيب ٦ٹز٤ ٲؿش٣٭ ٚصا ٲي ذٹضز؟-

 آيب اقشٽبی ٦ٹز٤ ذٹة اؾز؟ -

تَصيِ  عجك ثٌذي ًطبًِ ّب

 ّب

دس غٛسر  يذْ 

سكبثك ثب ضشايف 

 ٔكّٛة *

سٛغيٝ ٞبي  ٔطبٚسٜ ثب  ٔطىُ سغزيٝ اي داسد  

ٔبدس دس ٔٛسد  ٞش ٔطىُ 

 سغزيٝ اي  سا ا٘ؼبْ دٞيذ 

دس غٛسر ٚؾًيز 

 ٔكّٛة ٚ قجيًي 

ٔبدس سا دس ٔٛسد سغزيٝ  اي ٘ذاسد  ٔطىُ سغزيٝ

ٔكّٛة وٛدن سطٛيك 

 وٙيذ 

طبقه 
بندي 

 كنيد
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 / ثشسػي وٌيذهـبّذُ وٌيذ ل وٌيذػَا ٍضؿيت هبدس

 آيب ٲبزض ثيٳبضی زاضز؟   قيطزټي

  ،آيب دؿشبٴ  ٲبزض ٲك٧ٯي  زاضز؟ )ٶٓيط احش٣بٴ، ظذٱ ٶٹ٤

 ٲؼبضی ثؿشٻ ،ٖٟٹٶز.....( 

 آيب ٲبزض ؾٹء سٛصيٻ زاضز؟ 

   آيب ٲبزض سٛصيٻ ٦بٞي ٸ ٲٷبؾت زاضز؟ 

  آيب ٲبزض اظ ٶٓط ػؿٳبٶي ؾبٮٱ اؾز؟ 

 ي ٸ ذؿش٫ي ٲٟطٌ زاضز؟ آيب ٲبزض ٖالئٱ ثي ذٹاث 

 آيب ٲبزض اٞؿطز٪ي دؽ اظ ظايٳبٴ زاضز؟ 

  آيب زض اْٽبضار ٲبزض  زض ٲٹضز قيطزټي ثبٸض ٚٯٍ ٸػٹز

 زاضز؟ 

  زض نٹضر اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ ديك٫يطی اظ ثبضزاضی آيب ايٵ

 ضٸـ ٲشٷبؾت ثب قيطزټي اؾز؟

   آيب ثط َج١ ثطٶبٲٻ ٸا٦ؿيٷبؾيٹٴ ٦كٹضی ٲبزض

 ٦طزٺ اؾز؟  ٸا٦ؿيٷبؾيٹٴ ٦عاظ زضيبٞز

 ټبی آٲيعقي  آيب ٲبزض ثٻ ٲكبٸضٺ ثطای ديك٫يطی اظ ثيٳبضی

 ٸ ايسظ  زؾشطؾي زاضز؟

  آيب ٲبزض ػعٸ ٲٹاضز ٸيػٺ زض قيطزټي اؾز؟ 

 ؾب٬ اؾز؟ 18ؾٵ ٲبزض ٦ٳشط اظ 

سٷٽب ٸ ثسٸٴ ٦ٳ٥ اؾز ؟ 

اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ ٦بٞي ٶساضز؟ 

ٖاليٱ ٲك٧الر ضٸحي ضٸاٶي زاضز؟ 

قبٚ٭ اؾز؟ 

يطزټي زاضز؟سؼطثٻ ٶبٲٹ١ٞ ق 

اٖشيبز زاضز؟ 

ؾعاضيٵ قسٺ اؾز؟ 

آيب ٞطظٶس ثسٸٴ ثطٶبٲٻ ضيعی ثٹزٺ اؾز؟ 

 ٲكبټسٺ ٦ٷيس)ټٷ٫بٰ قيطزټي(:

 ٸيٗيز دؿشبٴ ٲبزض )ټٷ٫بٰ قيطزټي(:-

ضؾٷس )ثسٸٴ  ٶٓط ٲي ټب ؾبٮٱ ثٻ دؿشبٴ

ظذٱ ٸ ق٣ب٠ ٶٹ٤، احش٣بٴ، 

ٲبؾشيز، اٶؿساز ٲؼطا، آثؿٻ، سٹزٺ، 

  ٢ٹاٰ ٸ ْبټط ٚيطَجيٗي ...(

٦ٷس ٲبزض احؿبؼ زضز ٸ ٶبضاحشي ٶٳي 

  دؿشبٴ ثرٹثي ثب اٶ٫كشبٴ ثٻ زٸض اظ ټبٮٻ

ٶ٫ٻ زاقشٻ قسٺ اؾز)ټٷ٫بٰ 

 قيطزټي زضنٹضر ٶيبظ(

 ٶٹ٤ دؿشبٴ ثرٹثي ثيطٸٴ آٲسٺ )دؽ اظ

 قيطزازٴ؛٢بثٯيز ٦كف ٸ اضسؼبٔ(

ټب احؿبؼ  ٢ج٭ اظ قيطزازٴ زض دؿشبٴ

دطی ٸ دؽ اظ آٴ احؿبؼ ضاحشي 

 ٦ٷس ٲي

 س: ثطضؾي ٦ٷي

 ( BMIٸيٗيز ٶٳبيٻ سٹزٺ ثسٶي ٲبزض )-

 تَكيِ ّب ثٌذي  طجمِ ًـبًِ ّب

زض نٹضر ٸػٹز 

 ٲك٧٭ زض ټط ٲٹضز 

ٲك٧٭ ؾالٲز ٸ 

 قيطزټي  ٲبزض 

سٹنيٻ ټبی  ٲكبٸضٺ زض ٲٹضز  

ټط ٲك٧٭ ؾالٲز ٲبزض ضا 

 اٶؼبٰ زټيس

زض نٹضر ٸيٗيز 

 ٲُٯٹة ٸ َجيٗي 

ٲبزض ضا ثٻ ازاٲٻ قيطزټي  ٲك٧٭ ٶساضز 

 كٹي١ ٦ٷيس س

طبقه بندي 

 كنيد
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 :ػؤال وٌيذ

 ريم ٖٯ٭ احشٳبٮي ايٵ ٲك٧٭ ديسا ٦ٷيس.ثٻ ٲبزض قطح زټيس ٦ٻ ٖٯ٭ احشٳبٮي ثؿيبضی ثطای ايبٞٻ ٸظٴ ٸػٹز زاضز . اظ ٲبزض ؾؤاالسي ثذطؾيس سب زض٤ ثٽشطی زض ٲٹضز ٸيٗيز ٦ٹز٤ ٸ سك

 سٛصيٻ اٶحهبضی ثب قيط ٲبزض زاضز؟ آيب هبُ  6صيش 

قٹٶس(  قٹز؟( )زض ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ثب قيط ٲهٷٹٖي سٛصيٻ ٲي آيب قيط ٲهٷٹٖي ثب ٲ٣ساض آة الظٰ سٽيٻ ٲي 

قٹٶس(  اٰ  سٛصيٻ ٲيقٹز؟  )زض ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ثب قيط ٲهٷٹٖي يب قيط ز ټب ايبٞٻ ٲي ټب يب ٚٯيّ ٦ٷٷسٺ ٦ٷٷسٺ آيب ثٻ قيط ٲهٷٹٖي يب قيط زاٰ، ق٧ط، ٚالر يب ؾبيط قيطيٵ 

 قٹٶس( قٹز؟ )زض ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ثب قيط ٲهٷٹٖي سٛصيٻ ٲي آيب  قيطٲهٷٹٖي ثٻ ٲ٣ساض ٦بٞي ٲشٷبؾت ثب ؾٵ ثٻ قيطذٹاض زازٺ ٲي

 قٹٶس(  قٹز؟ )زض ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ثب قيط ٲبزض سٛصيٻ ٲي آيب قيط ٲبزض ثط حؿت س٣بيب ثٻ قيطذٹاض زازٺ ٲي ػبل  2هبُ تب  6

قٹٶس(  قٹز؟( )زض ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ثب قيط ٲهٷٹٖي سٛصيٻ ٲي ب ٲ٣ساض آة الظٰ سٽيٻ ٲيآيب قيط ٲهٷٹٖي ث 

قٹٶس(  قٹز؟  )زض ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ثب قيط ٲهٷٹٖي يب قيط زاٰ  سٛصيٻ ٲي ټب ايبٞٻ ٲي ټب يب ٚٯيّ ٦ٷٷسٺ ٦ٷٷسٺ آيب ثٻ قيط ٲهٷٹٖي يب قيط زاٰ، ق٧ط، ٚالر يب ؾبيط قيطيٵ 

 قٹٶس( قٹز؟ )زض ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ثب قيط ٲهٷٹٖي سٛصيٻ ٲي ٲشٷبؾت ثب ؾٵ ثٻ قيطذٹاض زازٺ ٲيآيب  قيطٲهٷٹٖي ثٻ ٲ٣ساض ٦بٞي 

قٹز؟   آيب ٚصای ٦ٳ٧ي ٦ٹز٤  ثٻ نٹضر  چطة، قيطيٵ ٸ ثب ٚالر سهٟيٻ قسٺ  سٽيٻ ٲي 

ټبی ٲشٷبؾت ثب ؾٵ ٦ٹز٤ اؾز؟ آيب  ؾٽٱ ټط ٸٖسٺ  ثيف اظ سٹنيٻ 

ثب ؾٵ ٦ٹز٤ اؾز؟  ټبی ٲشٷبؾت ټب ثيف اظ سٹنيٻ آيب سٗساز ٸٖسٺ 

ټبی ٲشٷبؾت ثب ؾٵ ٦ٹز٤ اؾز؟  ټب ثيف اظ سٹنيٻ آيب سٗساز ٲيبٴ ٸٖسٺ 

٦ٷس؟ آيب ٲبزض ٦ٹز٤ ضا ٲؼجٹض ثٻ ذٹضزٴ ٲي 

ٶكيٷس؟  آيب ٦ٹز٤ ثطای ذٹضزٴ ٲٗٳٹالً ؾط ٲيع يب ؾٟطٺ ٲي 

٦ٷس؟  آيب ٦ٹز٤ ټٷ٫بٰ ٚصا ذٹضزٴ سٯٹيعيٹٴ سٳبقب ٲي 

 قٹز؟  ٦ٹز٤ اؾشٟبزٺ ٲيآيب اظ ٚصا ثٻ ٖٷٹاٴ ػبيعٺ ثطای 

 قٹز؟   آيب ٚصای انٯي ٦ٹز٤ ثٻ نٹضر چطة ٸ قيطيٵ سٽيٻ ٲي ػبل  5-2

قٹز؟  آيب ثطای سٽيٻ  ٚصای ٦ٹز٤ اظ ٦طثٹټيسضار سهٟيٻ قسٺ اؾشٟبزٺ ٲي 

٦ٷس؟ ټبی قيطيٵ اؾشٟبزٺ ٲي آيب ٦ٹز٤ اظ ٶٹقيسٶي 

٦ٷس؟  زٺ ٲيثبض زض ټٟشٻ اؾشٟب 2ټبی قيطيٵ ثيكشط اظ  آيب ٦ٹز٤ اظ ٶٹقيسٶي 

٦ٷس ظيبز اؾز؟   آيب ٲ٣ساض ٚصاټبی دطچطة ٸ قيطيٵ ٦ٻ ٦ٹز٤ ٲهطٜ ٲي 

٦ٷس؟  ( ظيبز اؾشٟبزٺ ٲي ټبی دط اٶطغی )ٲظ٭ چيذؽ، ٦ي٥، قيطيٷي آيب ٦ٹز٤ ٲيبٴ ٸٖسٺ 

٦ٷس؟  ټبی ؾطخ قسٺ ظيبز ٲهطٜ ٲي ظٲيٷي ، ٪ٹقز ٸ ٶبٴ آيب ٦ٹز٤ ٚصاټبی ؾطخ قسٺ ٲبٶٷس ؾيت 

قٹز؟  طة زازٺ ٲيآيب ثٻ ٦ٹز٤ ٪ٹقز چ 

 ذٹضز؟    ٸٖسٺ انٯي ٚصا ٲي 3آيب ٦ٹز٤ زض ضٸظ ثيكشط اظ 

 ذٹضز؟    ٲيبٴ ٸٖسٺ ٲي 2آيب ٦ٹز٤  زض ضٸظ ثيكشط اظ 

ٶكيٷس؟  آيب ٦ٹز٤ ثطای ذٹضزٴ ٲٗٳٹالً ؾط ٲيع يب ؾٟطٺ ٲي 

٦ٷس؟  آيب ٦ٹز٤ ټٷ٫بٰ ٚصا ذٹضزٴ سٯٹيعيٹٴ سٳبقب ٲي 

ذٹضز؟  ٺ ذيٯي ظيبز ٲي٦ٷيس ٦ٹز٦شبٴ زض ټط ٸٖس آيب ٧ٞط ٲي 

قٹز؟ آيب اظ ٚصا ثٻ ٖٷٹاٴ ػبيعٺ ثطای ٦ٹز٤ اؾشٟبزٺ ٲي 

 ؾب٬( 2قٹز زض ي٥ ٲ٧بٴ ايٳٵ ثٻ اَطاٜ ثرعز ٸ حط٦ز ٦ٷس؟)زض ٦ٹز٦بٴ ظيط  ثٻ ٦ٹز٤ اػبظٺ زازٺ ٲي فؿبليت ثذًي

٦ٷس؟ ثبظی ټبی ٸيسيٹيي ٸ سٯٹيعيٹٴ ظيبز سٳبقب ٲي 

٦ٷيس؟  اٺ ضٞشٵ ، دطيسٴ ، دطر ٦طزٴ سٹح ، ٮ٫س ظزٴ ثٻ سٹح ٸ ٮي ٮي ٦طزٴ سكٹي١ ٲيثب ٞطاټٱ ٦طزٴ ٞطنز ، ٦ٹز٤ ضا ثٻ ض 

٦ٷيس؟ )ٲظال ٢سٰ ظزٴ ، زٸچطذٻ ؾٹاضی ، سٹح ثبظی()زض ٦ٹز٦بٴ ثعض٪شط( اٲ٧بٴ ٞٗبٮيز ټبی ٞيعي٧ي ضا ٦ٻ ٦ٹز٤ اظ آٴ ټب ٮصر ٲي ثطز ، زض ٦ٷبض اٞطاز ذبٶٹازٺ ٞطاټٱ ٲي 

 سٹاٶيس ثطای ضٕٞ ايٵ ٲك٧٭ اٶؼبٰ زټيس؟  ٦ٷيس چٻ ٦ٳ٧ي ٲي قٳب ٖٯ٭ ٖٳسٺ ايبٞٻ ٸظٴ ٦ٹز٦شبٴ چيؿز؟ ٧ٞط ٲيثٻ ٶٓط  ّبي ػٌي  ّوِ گشٍُ

 تَصيِ ّب عجك ثٌذي ًطبًِ ّب

دس غٛسر  يذْ سكبثك 

ثب ضشايف ٔكّٛة  

اي  ٚ  ٞبي سغزيٝ سٛغيٝ

فًبِيز ثذ٘ي  ٚ ٚػٛد 

 ٔطىُ دس ٞش ٔٛسد 

ذس وٛدن ٔطىُ سغزيٝ اي

 يب چبق  ثب اؾبفٝ ٚصٖ

 سٛغيٝ ٞبي  ٔطبٚسٜ ثب

ٔبدس دس ٔٛسد  ٞش ٔطىُ 

 سغزيٝ اي  سا ا٘ؼبْ دٞيذ 

ٝٞبي الصْ ثشاي  سٛغي

فًبِيز ثذ٘ي دس ٞش ٌشٜٚ 

 سٙي سا ثٝ ٔبدس اسائٝ دٞيذ 

ٞبي  سكبثك ثب سٛغيٝ

اي ٚ فًبِيز ثذ٘ي   سغزيٝ

دس غٛسر ٚؾًيز 

 ٔكّٛة ٚ قجيًي 

د سغزيٝ ٔبدس سا دس ٔٛس اي  ٘ذاسد  ٔطىُ سغزيٝ

 خٛة وٛدن سطٛيك وٙيذ 

 ٔطبٚسٜ سغزيٝ اي ٔكبثك

ٞبي سٙي سا ا٘ؼبْ  ٌشٜٚ

 دٞيذ 

ٝٞبي الصْ ثشاي  سٛغي

فًبِيز ثذ٘ي دس ٞش ٌشٜٚ 

 سٙي سا ثٝ ٔبدس اسائٝ دٞيذ

طبقه 
بندي 

 كنيد
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 غيش پضؿه –( سال 2كمتر از ) :دهان و دندان  ارزيابي كودك ازنظر وضعيت

 :سئوال كنيد    نگاه كنيد:

ټب   ضٸيف زٶساٴ 

  ٸػووٹز دووال٤ ضٸی

 ټب   زٶساٴ

  سٹضٰ ٸ ٢طٲعی ٮظٻ 

ټووبی ٸػووٹز  ٶكووبٶٻ

 يطثٻ

ټب دٹؾيس٪ي زٶساٴ 

 ٸزضؼ ظدٹؾووويس٪ي

 زٸضاٴ ٦ٹز٦ي

 ٶ٣ووبٌ ؾووٟيس ٪ ووي

ضٸی زٶووووووووساٴ  

)زٲيٷطاٮيعاؾووويٹٴ 

 ٲيٷب(

آيب ٲبزض زض ظٲبٴ ثبضزاضی سحز ٲطا٢جز زٶساٶذعق٥ .1

 ثٹزٺ اؾز؟ 

سٹؾٍ  آيب ٦ٹز٤ قٳب سب ٢ج٭ اظ ي٧ؿبٮ٫ي.2

زٶساٶذعق٥ يب دطؾٷ٭ ثٽساقشي ٲٗبيٷٻ قسٺ 

 اؾز؟

آيب ٦ٹز٤ قٳب زض حيٵ زٶساٴ زض آٸضزٴ ٲك٧ٯي .3

 زاقشٻ اؾز؟

 ٦ٷيس؟  ټبی ٦ٹز٤ ذٹز ضا سٳيع ٲي آيب زٶساٴ.4

آيب زض حيٵ ضاٶٷس٪ي ثطای ٦ٹز٤ ذٹز اظ نٷسٮي .5

 ٦ٷيس؟  ٲرهٹل اؾشٟبزٺ ٲي

آيب ٦ٹز٤ قٳب ؾبث٣ٻ يطثٻ ثٻ زٶساٴ ټب يب نٹضر .6

 ؟زاضز

آيب ٦ٹز٤ ثب قيكٻ قيط ثٻ ٲسر َٹالٶي يب زض َٹ٬ .7

 ذٹضز؟  قت، قيط ٲي

ټب ايبٞٻ  ټب ثط سٗساز دٹؾيس٪ي آيب زض ٞٹان٭ ٲطا٢جز.8

 قسٺ اؾز؟ 
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 ؿٛد.   ٔبٜ ثٍزسد تأخيش دس سٚيؾ طجيؼي ٔحؼٛة ٔي 6خق ؿذٜ ثشاي سٚيؾ يه د٘ذاٖ ثيؾ اص اٌش اص ٔبوضيٕٓ صٔبٖ ٟ٘بيي ٔـ –ٞبي ؿيشي ٚ دائٕي  سٚيؾ د٘ذاٖجذَٚ صٔبٖ *

 

آيب دسض ٸ ٲبزض ٸ يب ثطازض ٸ ذٹاټط ٦ٹز٤ دٹؾيس٪ي .9

 زٶساٶي زاضٶس؟ 

ټبی ايؼبز ٦ٷٷسٺ  ٸٖسٺ آيب اظ ٢ٷسټب يب ٲيبٴ.10

ټبی ٚصايي  دٹؾيس٪ي زٶساٶي زض ٞٹان٭ ٸٖسٺ

 (آة ٲيٹٺ نٷٗشي، ٶٹقبثٻ ٸ زاضٸټبٚي قيطيٵ)

 قٹز؟  اؾشٟبزٺ ٲي

 ًـبًِ ّب طجمِ ثٌذي تَكيِ ّب

        اٶؼبٰ ا٢وساٲبر ٲطثوٹٌ ثوٻ ثيوطٸٴ اٞشوبزٴ ٦بٲو٭

 زٶساٴ  

 زازٴ اؾشبٲيٷٹٞٵ زض نٹضر زضز 

 ثطای اضظيبثي  اضػبٔ ثٻ  زٶساٶذعق٥ زض اؾطٔ ٸ٢ز

 ثيكشط  

دًذاًي هـىل 

 ؿذيذ

 يب 

 پش خطش 

 

 زضز يب 

   ثيطٸٴ اٞشبزٴ ٦بٲ٭ زٶساٴ اظ زټبٴ 

   سٹضٰ ٸ٢طٲعی ٮظٻ 

   سٹضٰ نٹضر 

ټبی يطثٻ ٶكبٶٻ 

دٹؾيس٪ي ظٸزضؼ زٸضاٴ ٦ٹز٦ي 

       آٲٹظـ ثٻ ٲوبزض زض ٲوٹضز ضٸـ ټوبی نوحي

 ټبی ٦ٹز٤ سٳيع ٦طزٴ زٶساٴ

   آٲووٹظـ  ثووٻ ٸاٮووسيٵ زض ٲووٹضز سٹنوويٻ ټووبی

 ثٽساقز زټبٴ ٸزٶساٴ  

   عقو٥ زض اٸٮويٵ   سٹنيٻ ثٻ ٲطاػٗوٻ ثوٻ  زٶساٶذ

 ٞطنز ثطای اضظيبثي ثيكشط  

 دًذاًيهـىل 

 داسدهتَػط 

 يب 

 خطش هتَػط

 

   دٹؾيس٪ي 

 ټب سإذيط ضٸيف زٶساٴ 

 ټب ٸػٹز دال٤ ضٸی زٶساٴ 

 ټبی ٦ٹز٤ سٹؾٍ ٸاٮسيٵ   سٳيع ٶ٧طزٴ زٶساٴ 

 ؾبث٣ٻ يطثٻ ثٻ نٹضر 

  ثٯٻ ثبقس(   10سب  7زاضز )دبؾد ؾؤا٬ ذُط دٹؾيس٪ي 

  ټووبی  ؼووبٰ زضٲووبٴای اٶطآٲووٹظـ ثووٻ ٲووبزض ثوو

دعق٧ي ٸ ضٖبيوز ؾوالٲز زټوبٴ ٸ زٶوساٴ ٸ      زٶساٴ

، اٲ٧ووبٴ اٶش٣ووب٬ دٹؾوويس٪ي اظ ٲووبزض ثووٻ قوويطذٹاض 

 ٦ٹز٤ اؾشٟبزٺ اظ نٷسٮي ٲرهٹل

 ټبی ؾالٲز زټبٴ ٸ  آٲٹظـ ثٻ ٲبزض زض ٲٹضز سٹنيٻ

 ٲبټ٫ي  18، 12، 6سحٹي٭ ٲؿٹا٤ اٶ٫كشي زض زٶساٴ 

 ټبی ثٗسی سكٹي١ ٲبزض ثطای ٲطاػٗٻ زض ٲطا٢جز 

 دًذاًيهـىل 

 ذاسدً

 يب 

 ون خطش 

 

      ٲبزض زض حيٵ ثبضزاضی سحوز ٲطا٢جوز زٶوساٴ دعقو٧ي

 ٶجٹزٺ اؾز

 ٲك٧٭ زٶساٴ زضآٸضزٴ 

 ؾبٮ٫ي   دعق٥ سب ٢ج٭ اظ ي٥ ٲٗبيٷٻ ٶكسٴ سٹؾٍ زٶساٴ 

   ٖسٰ اؾشٟبزٺ اظ نٷسٮي ٲرهٹل زض حيٵ ضاٶٷس٪ي 

 فه پبييي فه ثبال دًذاى دايوي فه پبييي فه ثبال دًذاى ؿيشي

 ؾبٮ٫ي  6-7 ؾبٮ٫ي 7-8 پيؾ هيبًي ٲبټ٫ي 6-10 ٲبټ٫ي  8-12 پيؾ هيبًي

 ؾبٮ٫ي  7-8 ؾبٮ٫ي  8-9 پيؾ طشفي ٲبټ٫ي 10-16 ٲبټ٫ي 9-13 پيؾ طشفي

 ؾبٮ٫ي  9-10 ؾبٮ٫ي 11-12 ًيؾ ٲبټ٫ي  17-23 ٲبټ٫ي  16-22 ًيؾ

 ؾبٮ٫ي  10-12 ؾبٮ٫ي 10-11 اٍليي آػيبي وَچه ٲبټ٫ي   14-18 ٲبټ٫ي 13-19 آػيبي اٍل

 ؾبٮ٫ي  11-12 ؾبٮ٫ي  10-12 دٍهيي آػيبي وَچه ٲبټ٫ي 23-31 ٲبټ٫ي 25-33 آػيبي دٍم

 ؾبٮ٫ي  6-7 ؾبٮ٫ي  6-7 اٍليي آػيبي ثضسي 

 ؾبٮ٫ي  11-13 ؾبٮ٫ي  12-13 دٍهيي آػيبي ثضسي

طجمِ 

ثٌذي 

 وٌيذ
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 غيش پضؿه –سالگي( 2ارزيابي كودك ازنظر وضعيت دهان ودندان:)باالي 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٶكبٶٻ ټب َج٣ٻ ثٷسی سٹنيٻ ټب

    ٰا٢ساٲبر ٲطثٹٌ ثٻ ثيطٸٴ اٞشبزٴ ٦بٲ٭ زٶوساٴ ضا اٶؼوب

 زټيس

 ټيسا٪ط زضز زاضز اؾشبٲيٷٹٞٵ ثس 

    زض اؾووطٔ ٸ٢ووز ٦ووٹز٤ ضاثووطای اضظيووبثي ثيكووشط ثووٻ

 زٶساٶذعق٥ اضػبٔ زټيس

 

دًذاًي هـىل 

 ؿذيذ

 يب 

 پش خطش 

 زضز يب 

  ثيطٸٴ اٞشبزٴ ٦بٲ٭ زٶساٴ

 اظزټبٴ يب

 سٹضٰ ٸ٢طٲعی ٮظٻ ټب  يب 

 سٹضٰ نٹضر يب 

 10ټب)ثيف اظ  دٹؾيس٪ي زٶساٴ 

 زٶساٴ يب ؾٷسضٰ قيكٻ قيط(

 ٲكبٸضٺ غٶشي٥ زاضز ټب ٶيبظ ثٻ  سبذيط زضضٸيف زٶساٴ 

 ضٸقٽبی نحي  ٲؿٹا٤ ظزٴ ضا ثٻ ٲبزض آٲٹظـ زټيس 

  آٲٹظـ  ٸاٮسيٵسٹنيٻ ټبی ثٽساقز زټبٴ ٸزٶساٴ ضا ثٻ

 زټيس

 ثبض ٲؿٹا٤ ٲي ظٶوس يبٸاٮوسيٵ زضٲؿوٹا٤     ٦2ٳشطاظ ا٪ط

ضٸقوٽبی نوحي     ظزٴ ثطای ٦ٹز٤ ټٳ٧بضی ٶٳوي ٦ٷوس  

ضٸظثٗوس ٲطاػٗوٻ   5ٲؿٹا٤ ظزٴ ضا ثٻ ٲبزض آٲٹظـ زټيسٸ

 ٦ٷس

 ثطای اضظيوبثي ثيكوشط ثوٻ زٶساٶذعقو٥    اٸٮيٵ ٞطنز زض 

 ٲطاػٗٻ ٦ٷس

 دًذاًيهـىل 

 داسدهتَػط 

 يب 

 خطش هتَػط

 10)٦ٳشطاظ دٹؾيس٪ي زٶساٴ ټب 

 يب زٶساٴ(

 يب سبذيط زضضٸيف 

 يب ټب ٸػٹز دال٤ ضٸی زٶساٴ 

 ټبی ٚيط سٛصيٻ ای)ثٗس  ٲ٧يسٴ

 يبؾبٮ٫ي( 4اظ 

  ا٪ط ٸاٮسيٵ زض ٲؿٹا٤ ظزٴ

ٷٷس يب ثطاي٧ٹز٤ ټٳ٧بضی ٶٳي ٦

٤ ٦ٳشط اظ زٸ ثبض ٲؿٹا٤ ٲي ٦ٹز

 ظٶس يب

 ؾبث٣ٻ يطثٻ ثٻ زٶساٴ 

  آٲٹظـ  ٸاٮسيٵسٹنيٻ ټبی ثٽساقز زټبٴ ٸزٶساٴ ضا ثٻ

سٹؾووٍ  *ای ټووبضاثطای اٶؼووبٰ ٲٗبيٷووبر زٸضٺ  ٸآٴ زټيووس

 زٶساٶذعق٥/ثٽساقز ٦بضزټبٴ ٸزٶساٴ اٮعاٰ ٶٳبييس.

  ؾبٮ٫ي ثوطای زضيبٞوز ذوسٲبر ٸاضٶويف ٞٯٹضايوس       3اظ

 زٺ قٹز اضػبٔ زا

  ی ټب ٲطا٢جزؾبٮي ي٧جبض ثطای ضاسكٹي١ ٦ٷيس٦ٻ ٸاٮسيٵ

 ٳطاػٗٻ ٦ٷٷس زټبٴ ٸ زٶساٴ ٦ٹز٦

 دًذاًيهـىل 

 ذاسدً

 يب 

 ون خطش 

 

 ي٥ اظ ٶكبٶٻ ټبی ٞٹ٠  ټيچ

 ضاٶساضز

 

 ًگبُ وٌيذ: ػئَال وٌيذ:

 آيبٸاٮسيٵ زضٲؿٹا٤ ظزٴ ثٻ ٦ٹز٤ ٦ٳ٥.1

 ٶٳبيٷس؟ ٲي

 ٦ٳشط اظ  ٮسيٵآيب ٦ٹز٤ ثٻ سٷٽبيي يب ثب ټٳ٧بضی ٸا.2

 ٦ٷس؟ ٲؿٹا٤ ٲي ثبض زضضٸظ 2

 ټبضازاضز؟ آيب ٦ٹز٤ قٳب ؾبث٣ٻ يطثٻ ثٻ زٶساٴ.3

 آيب ٦ٹز٤ زٶساٴ زضز زاضز ؟.4

آيب ٦ٹز٤ اظ ذٳيطزٶساٴ ٞٯٹضايسزاض ٸ يب ٞٯٹضايسټبی .5

ؾبٮ٫ي اظ ٸاضٶيف  ٦3ٷس؟ )اظ  ٲ٧ٳ٭ اؾشٟبزٺ ٲي

 ٞٯٹضايس ثطای ٦ٹز٦بٴ اؾشٟبزٺ قٹٸز.( 

ټب ايبٞٻ  ټب ثط سٗساز دٹؾيس٪ي آيب زض ٞٹان٭ ٲطا٢جز.6

 قسٺ اؾز؟ 

ټبی ايؼبز ٦ٷٷسٺ  ٸٖسٺ آيب اظ ٢ٷسټب يب ٲيبٴ.7

ټبی ٚصايي  دٹؾيس٪ي زٶساٴ زض ٞٹان٭ ٸٖسٺ

)ٲهطٜ آة ٲيٹٺ نٷٗشي، ٶٹقبثٻ، زاضٸټبی 

 قٹز؟ قيطيٵ ٸ ... ( اؾشٟبزٺ ٲي

قٳبٖبزار ٚٯٍ آيب٦ٹز٤ :ػبلگي 4ثؿذاص.8

زټبٶي)ٲظ٭ ٲ٧يسٴ اٶ٫كز قؿز، 

 زاضز ؟ (000دؿشبٶ٥،

: آيب ذسٲبر ٞيكٹضؾيالٶز ضا ػبلگي  6ثؿذ اص .9

 زضيبٞز ٦طزٺ اؾز؟

يب  ٶساٴ ټبز دٹؾيس٪ي

 ؾٷسضٰ قيكٻ قيط

سبذيط ضٸيف* 

  سٹضٰ ٸ٢طٲعی ٮظٻ ټب 

سٹضٰ نٹضر 

 ٶ٣بٌ ؾٟيس ٪ ي ضٸی

زٶساٴ )زٲيٷطاٮيعاؾيٹٴ 

 ٲيٷب(

 

عجمِ 

 ثٌذي 

 وٌيذ
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غيش پضؿه –ارزيابي كودك ازنظر وضعيت بينايي:  
 

 ػي ٌيذ:ػئَال و ًگبُ وٌيذ:

 * غبّش چـن 

 * حشوبت چـن 

 ( 4تؼت لذست ثيٌبيي )ػبلگي 

  آيب ٦ٹز٤ اذشال٬ ثيٷبيي ٲبزضظازی يب ديكطٸٶسٺ زاضز؟ 

  آيب زض ذبٶٹازٺ ٦ؿي ثب ؾبث٣ٻ ْبټط چكٱ ٚيط ٖبزی )اظ ٶٓط

 ضاؾشب ٸ سٷجٯي چكٱ زاقشٻ ايس؟ 

 ټبی زٸضاٴ  آيب ٲبزض زض زٸضاٴ ثبضزاضی ٲجشال ثٻ ٖٟٹٶز

 س ؾطذ ٻ ٸ سٹ٦ؿٹدالؾٳٹظ  ثٹزٺ اؾز؟ ثبضزاضی ٲبٶٷ

  ثٻ نٹضر قٳب ٶ٫بٺ ٲي ٦ٷس؟ ٦ٹز٤ آيب 

 آيب چكٱ ټبيف ضازضٲ٣بث٭ ٶٹض ٲي ثٷسز؟ 

 ټبيف زاضز؟   آيب ٖبزر اٞطاَي ثٻ ٲبٮف چكٱ 

 ټب ٸػٹز زاضز؟ آيب سطق  اظ چكٱ 

 2تب 

 هبّگي

 آيب  ثبسٹػٻ  ثٻ اَطاٜ ٶ٫بٺ ٲي ٦ٷس؟ 

 ٣يت ٦ٷس؟سٹاٶس چيعی ضا ثب ٶ٫بٺ سٗ آيب ٲي 

 آيب ثطای ٪طٞشٵ اقيبء ٸا٦ٷف ٶكبٴ ٲي زټس؟ 

 ٦ٷٷس؟  ټب ثب ټٱ ټٳبټٷ٩ حط٦ز ٲي آيب چكٱ 

 ٦ٷس؟  ټبی قٳب ٶ٫بٺ ٲي آيب زض ظٲبٴ قيط ذٹضزٴ ثٻ چكٱ 

 ټب ٮطظـ زاضٶس؟  آيب چكٱ 

 هبّگي 4

 زټس؟ ثيٷس ٦ٻ حط٦ز ٲيآيباؾجبة ثبظی ذيٯي ٦ٹچ٥ ضا 

٦ٷس؟  طذبٶس يب ٦غ ٲيچ آيب زض ظٲبٴ ز٢ز ٦طزٴ ؾط ذٹز ضا ٲي 

 هبّگي 9

 آيب ټيچ ٶ٫طاٶي زضثبضٺ ٶحٹٺ زيسٴ ٦ٹز٤ ذٹز زاضيس؟ 

 ټبی ذٹز ضا ضيع  آيب زض ظٲبٴ ٶ٫بٺ ٦طزٴ ثٻ سٯٹيعيٹٴ چكٱ

 ٦ٷس؟  ٲي

 ،ثٷسز؟   ټبی ذٹز ضا ٲي ي٧ي اظ چكٱ آيب زض ٲ٣بث٭ ٶٹض قسيس 

 ( قسٺ اؾز؟ 4-5آيب ٚطثبٮ٫طی ثيٷبيي )ؾبٮ٫ي 

2  ٍ4  ٍ5  

 ػبلگي

 نشانه ها طبقه بندي توصيه ها

  ٦وووٹز٤ ضاثوووطای اضظيوووبثي

ٲط٦وع ثٽساقوشي   ثيكشط ثوٻ  

 اضػبٔ زټيس زضٲبٶي 

نيازمند بررسي 
 بيشتر از نظر 

 بينايي چشم / 
 
 
 
 

 سال( 4-)5

  دسكَست

ؾذم تطبثك ثب 

 ؿشايط هطلَة يب 

 توبغبّشيبحش

 غيشطجيؿي چـن

 تحذ 

ص ّفت ثيٌبييىوتشا

 دّن 

   اختالف حدذت

ثيٌبيي ثيي دٍ چـن 

ثِ اًذاصُ دٍ خط يدب  

 ؾبٮ٫ي( 5ٸ  4) ثيـتش

  صهدبى هشالجدت   يبدآٍسي

 ثؿذي  

  هـبٍسُ ثب هبدس 

چشم / مشكل 
 بينايي
 ندارد
 

 يو٥ اظٶكوبٶٻ    ټيچ

 ټبی ٞٹ٠ ضاٶساضز

 

 
طبقه بندي 

 كنيد

 ټب، دطذٹٶي ٖطٸ٠ ٲٯشحٳٻ، ٦سٸضر ٸ اٶساظٺ ٢طٶيٻ، اٶساظٺ ٸ ضٶ٩ ٲطزٲ٥ ٸ اٶحطاٜ چكٱ ٶ٫بٺ ٦ٷيس.  ْبټط ٸ حط٦بر چكٱ ضا اظ ٶٓط ثبظ ٸ ثؿشٻ قسٴ دٯ٥ *
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غيرپزشك :شنواييارزيابي كودك ازنظر وضعيت   
 

 ػي ال وٌيذ:ػؤ

 يب تؼت غشثبلگشي ؿٌَايي دسدٍساى ًَصادي اًجبم ؿذُ اػت ؟آ

 ( زاقشٻ اؾز؟ TORCH) ٖٟٹٶز زاذ٭ ضحٳي

 ټبی زاذ٭ ضحٳي ثٹزٺ اؾز؟ زض زٸضاٴ ثبضزاضی ٲبزض ٲجشال ثٻ ٖٟٹٶز

 ٪طٰ زاقشٻ اؾز؟  1500ٸظٴ سٹٮس ٦ٳشط اظ 

 ؾبث٣ٻ سٗٹيى ذٹٴ زض زٸضٺ ٶٹظازی زاقشٻ اؾز؟ 

ؾوبٖز زاقوشٻ    48ثيكوشط اظ   NICUټبی ٸيػٺ ٶوٹظازاٴ   جزؾبث٣ٻ ثؿشطی زض ثرف ٲطا٢

 ؟اؾز

 ؾبث٣ٻ ذبٶٹاز٪ي ٦ٱ قٷٹايي زاضز؟ 

 ٦ٹز٤ ٶبقٷٹا زض ذبٶٹازٺ ٶعزي٥ زاضز؟ 

 ظا زاقشٻ اؾز؟  ؾبث٣ٻ سٳبؼ ثب نساټبی ثبٮ٣ٹٺ نسٲٻ

ػٳؼٳٻ ؾبث٣ٻ يطثٻ ثٻ ؾط )ثرهٹل ٲٹاضزی ٦ٻ ثب اظ زؾز زازٴ ټٹقيبضی يب ق٧ؿش٫ي 

 ؿشطی قسٺ ثبقس( زاضز؟ټٳطاٺ ثبقس ٸ ث

 ٲطا٢ت ٦ٹز٤ زاضز؟  يب ٲك٧٭ قٷٹايي، س٧ٯٱ، ظثبٴ، س٧بٲ٭ ٸ يبز٪يطی اظ ٶٓط ٸاٮسيٵ

 اٍليي ٍيضيت 

 ػبلگي( اًجبم ؿذُ اػت ؟ 3-5آيب تؼت غشثبلگشي ؿٌَايي ًَثت دٍم )

وٌذ؟ )ديگشاى ًؼجت ثِ حجن كذا اؾتشام  هي آيبكذايتلَيضيًَيبساديَساثلٌذ

 داسًذ(

  ػبلگي 6-3

 

 ّب تَكيِ ثٌذي طجمِ ّب ًـبًِ

 ٍزض نٹضر  ٖسٰ سُبث١ ثب قطاي

ٲُٯٹة ٸ ٸػٹز ٲك٧٭ زض ټط ٲٹضز 

 يب

ٛطثبٮ٫طيسضزٸضاٶٷٹظازؿشٶؼبٲٷكسٶش

 ؾبٮ٫ي  3-6يب ی 

ٶيبظٲٷس 

 ثطضؾي ثيكشط 

 اظ ٶٓط ٪ٹـ 

اضػبٔ ثٻ -

دعق٥ ٲط٦ع 

ثٽساقشي 

 زضٲبٶي 

ثطای اضظيبثي 

 ثيكشط 

 

سُبث١ ثب قطايٍ ٲُٯٹة ٸ ٖسٰ ٸػٹز 

ٸٚطثبٮ٫طی ٲك٧٭ زض ټط ٲٹضز

ؾبٮ٫ي  3-6ٸ  قٷٹاييسضزٸضاٶٷٹظازی

 اٶؼبٲكسټبؾز

 ٲك٧ٯكٷٹايي

 ٶساضز

  يوووبزآٸضی

ٲبٴ ٲطا٢جوز  ظ

 ثٗسی  

  يوووبزآٸضی

ظٲووووووووووبٴ 

ٚطثوووووبٮ٫طی 

 ثٗسی

   ٲكبٸضٺ ثوب

ٲبزض زض ٲوٹضز  

ؾوووووووالٲز 

 ٦ٹز٤  

 
 

بندي  طبقه

 كنيد
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 غير پزشك  :ژنتيکی کودک  ارزيابي
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ػؤال وٌيذ  ػي 

 ضٸظ٪ي   5-3

 ضٸظ٪ي  15-14

 ي٧ؿبٮ٫ي 

 ای زض ٦ٹز٤ يب ٞبٲي٭ زضػٻ اٸ٬ ٦ٹز٤ ٸػٹز زاضز؟  ثيٳبضی غٶشي٧ي قٷبذشٻ قسٺ*

 اٸ٬ ٦ٹز٤ ٸػٹز زاضز؟ ثيٳبضی س٧طاض قٹٶسٺ زض ٦ٹز٤ يب زض ٞبٲي٭ زضػٻ *

 ٲٹضز اظ ٲٹاضز ظيط ضا زاضز؟  1ثيٳبضی ٚيط س٧طاض قٹٶسٺ زض ٦ٹز٤ يب زض ٞبٲي٭ زضػٻ اٸ٬ ٦ٹز٤ ثٻ ټٳطاٺ حسا٢٭ *

ؾب٬  2<ؾ٣ٍ يب ثيكشط(، ٲطزٺ ظايي يب ٶبظايي َٹالٶي ٲسر ) 2ٲبزض ٞطز ٲطاػٗٻ ٦ٷٷسٺ ؾبث٣ٻ ؾ٣ٍ ٲ٧طض ) -اٮٝ

 ثسٸٴ ػٯٹ٪يطی( زاقشٻ اؾز

 ٞٹر زض ثطازض يب ذٹاټط ٞطز ثسٮي٭ ثيٳبضی ٸػٹز زاضزؾبث٣ٻ  -ة

 ٸاٮسيٵ ٞطز ٲطاػٗٻ ٦ٷٷسٺ ٶؿجز ٞبٲيٯي زاضٶس -ع

 ؾبٮ٫ي ثٹزٺ اؾز 2ظٲبٴ قطٸٔ اذشال٬ ٢ج٭ اظ  -ز

طجمِ  ًـبًِ ّب

 ثٌذي

 تَكيِ ّب

 ًيبصهٌذ  ٔظجز ثٛدٖ ٞش يه اص سؤاالر

ثشسػي 

ثيـتش اص 

ًػش 

 طًتيه 

دعق٥ اضػبٔ ثٻ 

 ٲط٦ع ثٽساقشي

 زضٲبٶي 

 طجيؿي  ٔٙفي ثٛدٖ ٞش يه اص سؤاالر   ازاٲوووووووٻ

ټووبی  ٲطا٢جووز

 ضٸسيٵ 

 تَكيِ ّب طجمِ ثٌذي ًـبًِ

 غيش پضضه  اسصيبثي وَدن اصًظش ٍضؼيت تىبهل

 ػؤال وٌيذ آيب فشصًذ ؿوب:  ػي

 پرد؟  وٌذ يا در ٌّگام خَاب از جا هی تا ضٌيذى غذاي تلٌذ در ضيرخَردى هىث هی.1 هاّگی 2

 وٌذ؟ م هتحرن را تا ًگاُ دًثال هیاجسا.2

 زًذ؟  تِ اضخاظ لثخٌذ هی.3
 اش را تِ هذت وَتاّی از زهيي تلٌذ وٌذ؟   تَاًذ چاًِ ٍلتی رٍي ضىن دراز وطيذُ، هی.4

 در هىيذى يا تلع ضير هطىل دارد؟  .5

 ثاًيِ رٍي وف پايص تايستذ؟ 2ذالل تِ هذت تَاًذ ح ايذ، هی وِ  تا گرفتي زير تغل، وَدن را در حالت ايستادُ ًگاُ داضتِ در حالی.6 هاّگی9

 ّايص يا تالص تٌطيٌذ؟ تَاًذ تا تىيِ دادى تِ دست هی.7
 آٍرد؟  (درهی"دا  --دا"، "تا ---تا"، "ها --ها"هعٌی هاًٌذ  غذاّايی تی.8

 وٌذ؟  وٌيذ، تا ضوا ّوراّی هی ٍلتی تا اٍ تازي هی.9

 دّذ؟ تا ضٌيذى اسن خَدش، ٍاوٌص ًطاى هی.10
 دّذ؟  ا از غريثِ تطخيع هیافراد آضٌا ر.11

 وٌذ؟ وٌيذ، ًگاُ هی تِ طرفی وِ ضوا اضارُ هی.12

 دّذ؟  اضيا را از يه دست تِ دست ديگرش هی.13

 وٌذ؟  ّا اضارُ هی تراي ًطاى دادى اضيا تِ ديگراى، تِ آى.14 هاّگی 18

 لذم تِ تٌْايی راُ ترٍد؟  3هی تَاًذ حذالل .15

 ي( چِ وارتردي دارد؟ داًذ اضيا هعوَل اطرافص )هثل لاضك، تلف هی.16

 تَاًذ وارّاي ديگراى را تمليذ وٌذ؟ هی.17

 گيرد؟ ّاي جذيذ را ياد هی ولوِ.18
 ولوِ را تگَيذ؟  6هی تَاًذ حذالل .19

 دّذ؟ گردد، تَجِ هی وٌذ ٍ يا اّويت هی ٍلتی هادر يا هرالثص اٍ را ترن هی وٌذ ٍ يا پيص اٍ ترهی.20

 تَاًذ؟    ذ ٍلی اآلى ًویتَاًستِ اًجام دّ آيا وارّايی ّست وِ لثالً هی.21

 هی تَاًذ درجا تاال ٍ پاييي تپرد؟.22 سالگی 4
 تَاًذ وطيذى دايرُ )گردي( را تمليذ وٌذ؟  هی.23

 دّذ؟  وٌذ؟ / تِ افرادي غير از اعضاي خاًَادُ ٍاوٌص ًطاى هی تِ وَدواى ديگر تَجِ هی.24

 تازي يا دزد ٍ پليس وٌذ؟ ّاي ٍاًوَدي هثل خالِ  دٍست دارد تا وَدواى ديگر ّن تازي ضَد ٍ تازي.25
 هی تَاًذ داستاى هَرد عاللِ اش را تازگَ وٌذ؟ .26

 (   تياٍر ،  تَپت را تردار،   ترٍ وٌذ؟ )هثل:  هرحلِ اي پيرٍي هی 3از دستَرات .27

 وٌذ؟  را درن هی "فرق داضتي"ٍ  "هثل ّن تَدى"هفَْم .28

 وٌذ؟ درست استفادُ هی "هي ٍ تَ"از ضواير .29

 زًذ؟  ٍاضح حرف هی.30

 تازي(  هی وٌذ؟  غلة در هماتل لثاس پَضيذى/ خَاتيذى / دستطَيی رفتي هماٍهت )لجا.31

 تَاًذ؟    تَاًستِ اًجام دّذ ٍلی اآلى ًوی آيا وارّايی ّست وِ لثالً هی.32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تَكيِ ّب طجمِ ثٌذي ًـبًِ ّب
دبؾد ٚيط َجيٗي زض 

 ټط ي٥ اظ ٲٹاضز 
ًيبصهٌذ 

ثشسػي ثيـتش 

 اص ًػش تىبهل  

 

اٶؼبٰ سؿز 

 ٚطثبٮ٫ط اؾشبٶساضز   

ٖسٰ ٸػٹز ٲك٧٭ زض 

 ټط ي٥ اظ ٲٹاضز 
ازاٲووووووووٻ   طجيؿي 

ټوووبی  ٲطا٢جوووز

 ضٸسيٵ 

 

َج٣ٻ 

ثٷسی 

 ٦ٷيس
 تَكيِ ّب طجمِ ثٌذي ًـبًِ ّب

اٲشيبظ سؿز ٚطثبٮ٫ط 

-بٶساضز ٦ٳشط اظ       اؾش

2SD  يب ي٧ي اظ ؾؤاالر

 ٲٹاضز ٦ٯي ثٯي ثبقس 

 ًيبصهٌذ اسجبؼ

 اظ ٶٓط س٧بٲ٭ 

 

اضػبٔ ثٻ دعق٥ 

ٲط٦ع ثٽساقشي 

 زضٲبٶي    

اٲشيبظ سؿز ٚطثبٮ٫ط 

-ٸ  1SD-اؾشبٶساضز ثيٵ 

2SD 

ًيبصهٌذ اًجبم 

ASQ  2هجذد 

 ّفتِ ثؿذ

 ټٟشٻ ثٗس  2دي٫يطی 

اٲشيبظ سؿز ٚطثبٮ٫ط 

 1SD-ضز ثبالی اؾشبٶسا
ټبی  ازاٲٻ ٲطا٢جز طجيؿي 

 ضٸسيٵ 

 

َج٣ٻ 

ثٷسی 

 ٦ٷيس

َج٣ٻ 

ثٷسی 

 ٦ٷيس

 ٲبټ٫ي 6

 ٲبټ٫ي 12

 ٲبټ٫ي  24

 ؾبٮ٫ي 3

 ؾبٮ٫ي  5

 دطؾكٷبٲٻ سؿز ٚطثبٮ٫ط اؾشبٶساضز  س٧ٳي٭ قٹز
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 غيش پضؿه –اسصيبثي وَدن اصًظش ٍضؼيت ٍاوسيٌبسيَى

 
 

  زضنٹضر دبؾد ٲٷٟي

 زضټط٪طٸٺ ؾٷي
ٍاوؼيٌبػيَى 

 ًبلق

  ٸا٦ؿيٷٻ ٶٳبييس.زؾشٹضاٮٗٳ٭ ٦كٹضی ايٳٵ ؾبظی   ٦ٹز٤ ضاٲُبث١ ، 

 ا ثٻ ٲبزض ث٫ٹييس.سٹنيٻ ټبی ديك٫يطی اظ حٹازص ٸؾٹاٶ   زض ٲٷع٬ ض 

  ٲُبث٣ز ثبػسٸ٬

 ٸا٦ؿيٷبؾيٹٴ زاضز
ٍاوؼيٌبػيَى 

 وبهل

 

 ٲبزضضاسكٹي١ ٦ٷيس٦ٻ زضٲطا٢جشٽبی ثٗسی ٲطاػٗٻ ٦ٷس 

 .سٹنيٻ ټبی ديك٫يطی اظ حٹازص ٸؾٹاٶ   زض ٲٷع٬ ضا ثٻ ٲبزض ث٫ٹييس 

 :سيٖٛ ثشاي ٌشٟٚٞبي سٙي ٔمبيسٝ وٙيذػٛاثٟبي ٔبدس سا ثب ػذَٚ ٚاوسيٙب

 ة.ص.ط  تَلذ

  َفّغ اقفب 

 ٞذبسيز ة 

 خٛساوي فّغ اقفبَ  هبّگي 2

 ٌب٘ٝ دٙغ 

 خٛساوي فّغ اقفبَ  هبّگي 4

 ٌب٘ٝ دٙغ 

 فّغ اقفبَ سضسيمي 

 خٛساوي فّغ اقفبَ  هبّگي  6

 ٌب٘ٝ دٙغ 

  MMR هبّگي  12

 خٛساوي فّغ اقفبَ  هبّگي 18
 MMR 

 ٝ٘سٝ ٌب 

 خٛساوي غ اقفبَفّ  سبلگي  6

 ٝ٘سٝ ٌب 

عجمِ 

ثٌذي 

 وٌيذ



 

 19 

 ّبي داسٍيي: اسصيبثي وَدن اصًظش ٍضؼيت هىول

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

شصًذآٍسي هبدس: اسصيبثي ٍضؼيت ف

 2سٍصگي  تب حذالل  5تب 3

 سبلگي 

  ٜلكشA+D  3-5اص 

 ٔبٍٞي  6سٚصٌي سب 

  ٗاص لكشٜ ِٔٛشي ٚيشبٔي

 ٔبٍٞي  6

 لكشٜ آٞٗ  گيسبل 2هبّگي تب  6

 

 تَصيِ ّب عجمِ ثٌذي ضبًِ
 هلشف ًبلق  ساضزٲُبث٣ز ثبػسٸ٬ ٲ٧ٳ٭ ټبی  زاضٸيي ٶ

 هىول داسٍيي

 

 ٲهطٜ ضا ي يثٻ ٲبزضسٹنيٻ ٦ٷيس ٲ٧ٳ٭ ټبی زاضٸ

 ٶٳبيس.

 هلشف وبهل  ٲُبث٣ز ثبػسٸ٬ ٲ٧ٳ٭ ټبی زاضٸيي زاضز

 هىول داسٍيي

 

 ٲبزضضاسكٹي١ ٦ٷيس٦ٻ زضٲطا٢جشٽبی ثٗسی ٲطاػٗٻ ٦ٷس 

  سٹنيٻ ټبی ديك٫يطی اظ حٹازص ٸؾٹاٶ  زض ٲٷع٬ ضا ثٻ

 ٲبزض ث٫ٹييس.

 سَال وٌيذ ٍضؼيت هبدس

 ٞطظٶس زاضيس؟  3آيب ٦ٳشط اظ   ٞطظٶسآٸضی

  ٲبٺ اؾز؟  30آيب ؾٵ ٦ٹچ٧شطيٵ ٞطظٶسسبٴ ثيكشط اظ 

 ذٹاټيس؟ آيب قٳب ٸ ټٳؿطسبٴ ٞطظٶس /ٞطظٶساٴ ثيكشطی ٲي 

 ٮٱ ٸاػس قطايٍ زضيبٞز ذسٲبر ثط اؾبؼ ٲٹاضز اٖالٰ قسٺ سٹؾٍ ازاضٺ ثبضٸی ؾب؟ )٪صاضی زاضيس آيب قطايٍ ذبني ثطای زضيبٞز ذسٲبر ٞبنٯٻ

 ٪صاضی ثبقس(  ٞبنٯٻ

 سٹنيٻ ټب ثٷسی  َج٣ٻ ٶكبٶٻ ټب

3  ٞطظٶس يب ثيكشط زاقشٻ ثبقس ٸ ٲبي٭ ثٻ زضيبٞز

 ٪صاضی ثبقس يب ذسٲبر ٞبنٯٻ

 ٲبٺ ثبقس يب 30ؾٵ ٦ٹچ٧شطيٵ ٞطظٶس ٦ٳشط اظ 

ٲبزض ٸ ٶٹظاز زض ٲٗطو ذُط  ثبقٷس 

ٸاػس قطايٍ 

زضيبٞز ذسٲبر 

ضی ٲكبٸضٺ ثبضٸ

 ؾبٮٱ 

زضيبٞز ذسٲبر  ثبضٸضی ؾبٮٱ 

٪صاضی  ثط اؾبؼ انٹ٬ ٞبنٯٻ

 ؾب٬ 3حسا٢٭ 

 ٞطظٶس زاقشٻ ثبقس يب ٦3ٳشط اظ 

  ٲبٺ ثبقس 30ؾٵ ٦ٹچ٧شطيٵ ٞطظٶس ثيكشط  اظ 

 ٸاٮسيٵ قطايٍ ٞطظٶسآٸضی ضا زاضٶس ٸٮي سٳبيٯي ثٻ

 ثبضزاضی ٶساضٶس

ٸاػس قطايٍ 

ٲكبٸضٺ ثطای 

 ٞطظٶسآٸضی 

ٸ  ٲكبٸضٺ ٞطظٶسآٸضی 

ټبی ديف اظ ثبضزاضی  ٲطا٢جز

 ثطای ٲبزض ٸ ټٳؿطـ  

 ٸاٮصزيٵ سٳبي٭ ثٻ ٞطظٶسآٸضی زاضٶس ٸ ثبضزاضی ثطای

 ٲبزض ٸ ٶٹظاز ذُطی ٶساضز

ٸاػس قطايٍ 

 ٞطظٶسآٸضی 

ٲكبٸضٺ ٞطظٶسآٸضی ٸ 

ټبی ٢ج٭ اظ ثبضزاضی،  ٲطا٢جز

ٲكبٸضٺ  ٞطظٶسدطٸضی ٸ اضس٣بی 

 سح٧يٱ ثٷيبٴ ذبٶٹازٺ 

عجمِ ثٌذي 

 وٌيذ

 عجمِ ثٌذي وٌيذ
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 :دس اٍليي ٍيضيت PKUغشثبلگشي ًَصادي اسصيبثي وَدن اصًظش ٍضؼيت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تَكيِ ّب طجمِ ثٌذي ًـبًِ
  ؾذم اًجبم آصهبيؾ 

  

ًيبصهٌذ اسجبؼ ثشاي اًجبم 

 PKUآصهبيؾ

 ًَِگيشي  اسجبؼ فَسي ثشاي اًجبم ًو 

   ِهبدس ًَصاد هجتال ثPKU  

 ًَصاد ًبسع 

 ػبثمِ ثؼتشي دس ثيوبسػتبى 

گيشي  ًوًَِ ثِ ًيبصاحتوبل 

 PKU**هجذد

  ِهشوض ثْذاؿتي دسهبًياسجبؼ ث 

  جَاة اٍليي ًَثت تؼت غشثبلگشيPKU  تؼت غشثبلگشي اٍليِ   4فٌيل آالًيي هؼبٍي يب ثيـتش اصPKU   هثجت   ِهشوض ثْذاؿتي دسهبًياسجبؼ فَسي  ث 

 4/3ب ثضسگتش اص ًوًَِ اسػبلي تؼت تأييذ سٍي وبغز فيلتش: فٌيل آالًيي هؼبٍي ي  

  4ًوًَِ  اسػبلي تؼت تأييذ سٍي ًوًَِ ػشم:  فٌيل آالًيي هؼبٍي يب ثضسگتش اص 

 هشوض ثْذاؿتي دسهبًياسجبؼ فَسي  ثِ   هثجت PKUتؼت تأييذ تـخيق 

  ّفتِ ثشاي اطويٌبى اص هشاجؿِ وَدن ثِ ثيوبسػتبى هٌتخت  1پيگيشي حذاوثش تب 

 تأييذ تـخيق ثيوبسيPKU  پضؿه هٌتخت دس ثيوبسػتبى هٌتخت هثجت تَػطPKU 

 تَػط وبسؿٌبع طًتيه هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى اؾالم ؿذُ اػت وِ 

PKU  هثجت ثيوبسػتبًي   اسػبل ؿذُ اص ثيوبسػتبى هٌتخت  5ثجت فشمPKU  دس پشًٍذُ خبًَاس 

  خت ػبل هبّي يىجبس ثشاي اطويٌبى اص هشاجؿِ وَدن ثِ ثيوبسػتبى هٌت 3پيگيشي وَدوبى ووتش اص 

  هبُ يىجبس ثشاي اطويٌبى اص هشاجؿِ وَدن ثِ ثيوبسػتبى هٌتخت  3ػبل ّش  3پيگيشي وَدوبى ثيـتش اص 

 * پيگيشي تلفٌي يب حضَسي هَاسد غيجت اص دسهبى ٍ تالؽ ثشاي سفؽ هـىل 

تؼت غشثبلگشي اٍليِ هٌفي 

   تؼت تأييذ تـخيق هٌفي 

PKU  هٌفي  ثجت اطالؾبت ٍ اطالؼ ثِ ٍالذيي 

 اًذ جْت پيگيزي بِ كارضٌاس صًتيك هزكش بْذاضت ضْزستاى  اطالع دادُ ضَد.  ريافت خذهات باليٌي )ٍيشيت، تغذيِ، ضيز رصيوي ٍ ...( هزاجعِ ًكزدُجْت د PKUهَاردي كِ بِ بيوارستاى هٌتخب *

گيزي بالفاصلِ  يِ كافي با ضيز تَسط ًَساد بايذ آهَسش بِ ٍالذيي دادُ ضَد تا ًوًَِرٍس هصزف كزدُ باضذ. در صَرت عذم تغذ 3كِ ًَساد در آى ٌّگام ضيز كافي بِ هذت  رٍسگي است بِ ضزط آى 14سهاى اًجام آسهايص هجذد **

ساعت لشٍهاً اًجام ضَد. 72بعذ اس هصزف ضيز بِ هذت 
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 پضؿه       غيش –غشثبلگشي 

 
 

 

 

 

 ّب تَكيِ ثٌذي طجمِ ّب ًـبًِ

يا عدم  ؾٵ اٶؼبٰ ٚطثبٮ٫طی

 تطابق با جدول غربالگري 

ًيبصهٌذ 

اسجبؼ ثشاي 

اًجبم 

 غشثبلگشي

اضػبٔ ثٻ ٲط٦ع ثٽساقشي 

 ثطای زضذٹاؾز آظٲبيف

 ٚيط َجيٗيػٹاة آظٲبيف 

 
غيش آصهبيؾ 

 طجيؿي

اضػبٔ ثٻ ٲط٦ع ثٽساقشي 

زضٲبٶي ثطای اضظيبثي ثيكشط يب 

 ضذٹاؾز آظٲبيفز

زض اَٳيٷبٴ زازٴ ثٻ ٲبزض ٦ٻ  طجيؿي ٲُبث١ ثب ػسٸ٬ ٸ َجيٗي 

 ٲك٧ٯي ٶساضزايٵ ٲٹاضز 

 اًتخبثي ّوگبًي ؾٵ

 - قٷٹايي ، ٦بٞي ثٹزٴ قيط ٲبزض  ثسٸ سٹٮس

، ٦شٷٹضی، ټيذٹسيطٸئيسی(  ، ٞٷي٭  ٦G6PDبٞي ثٹزٴ قيط ٲبزض ، ٲشبثٹٮي٥ ) ضٸظ٪ي 5-3

 قٷٹايي )ا٪ط زض ظٲبٴ سٹٮس اٶؼبٰ ٶكسٺ ثبقس( 

 )ٞكبض ذٹٴ )زض ٲٹاضز ذبل 

   )ثيٷبيي )ثطای سٳبٲي ٦ٹز٦بٴ ٶبضؼ اٶؼبٰ قٹز 

٦شٷٹضی، ټيذٹسيطٸئيسی( )ا٪ط سب ثحب٬ اٶؼبٰ ٶكسٺ  ، ٞٷي٭  G6PDٲشبثٹٮي٥ ) ضٸظ٪ي 45-30

 اؾز(، قٷٹايي )ا٪ط سب٦ٷٹٴ  اٶؼبٰ ٶكسٺ ثبقس( 

اضز ذبل( ٞكبض ذٹٴ )زض ٲٹ 

   )ثيٷبيي )ثطای سٳبٲي ٦ٹز٦بٴ ٶبضؼ اٶؼبٰ قٹز 

٦شٷٹضی، ټيذٹسيطٸئيسی( )ا٪ط سب ثحب٬ اٶؼبٰ ٶكسٺ  ، ٞٷي٭  G6PDٲشبثٹٮي٥ ) ٲبټ٫ي2

 اؾز(، قٷٹايي )ا٪ط سب٦ٷٹٴ اٶؼبٰ ٶكسٺ ثبقس(

 س٧بٲ٭ERD FLAGS  

 )ٞكبض ذٹٴ )زض ٲٹاضز ذبل 

 ز(  ثيٷبيي )ثطای سٳبٲي ٦ٹز٦بٴ ٶبضؼ اٶؼبٰ قٹ 

 ٞكبض ذٹٴ )زض ٲٹاضز ذبل(  ٶساضز  ٲبټ٫ي 4

  )ثيٷبيي )ثطای سٳبٲي ٦ٹز٦بٴ ٶبضؼ اٶؼبٰ قٹز 

، )قٷٹايي )ثط اؾبؼ ؾؤاالر ٚطثبٮ٫طی ذُط 

  (زض قيطذٹاضاٴ دطٺ سطٰ ٸ زاضای ٸظٴ ٦ٱ ظٲبٴ سٹٮس( ٦ٱ ذٹٶيLBW ٸ)

 . * اٶس( ذٹاضاٶي ٦ٻ قيط ٲهٷٹٖي ٚٷي قسٺ ثب آټٵ زضيبٞز ٶ٧طزٺ قيطٲهٷٹٖي

 ؾالٲز زټبٴ  ٲبټ٫ي  7ٸ  6

 )س٧بٲ٭ )سؿز اؾشبٶساضز 

 ٞكبض ذٹٴ 

  ثيٷبيي 

  قٷٹايي 

 ؾالٲز زټبٴ  ٲبټ٫ي 9

 س٧بٲ٭ERD FLAGS 

 ٞكبض ذٹٴ 

  ثيٷبيي 

  قٷٹايي 

، ٞطيشيٵ ٚطثبٮ٫ط اٶؼبٰ قٹز ٸ  زٸثبضٺ زض CBCٲبټ٫ي يب  9-٦12ٱ ذٹٶي ) ٲبټ٫ي 12

 ٲبټ٫ي چ٥ قٹز (  18-15

 اؾشبٶساضز( س٧بٲ٭ )سؿز 

ؾالٲز زټبٴ 

  ٞكبض ذٹٴ 

 ثيٷبيي 

  قٷٹايي 

 ٦ٱ ذٹٶي 

 ثيٷبيي ، قٷٹايي   ٞكبض ذٹٴ ٶساضز   هبّگي 15

 ٶساضز  هبّگي 18

 س٧بٲ٭ERD FLAGS 

 ، آٶٳي، ثيٷبيي ، قٷٹايي ،  ٞكبض ذٹٴزټبٴ ٸ زٶساٴ 

 ؾالٲز زټبٴ  هبّگي 24

 )س٧بٲ٭ )سؿز اؾشبٶساضز 

 ، ٮيذيسٲي)چطثي ذٹٴ(  ،زيؽ  آٶٳي ، ثيٷبيي ،قٷٹايي ، ٞكبض ذٹٴزټبٴ ٸ زٶساٴ 

 زټبٴ ٸ زٶساٴ ،قٷٹايي،  ثيٷبيي  ٶساضز  ػبلگي 2.5

 ERDس٧بٲ٭  ؾبٮ٫ي 4ثيٷبيي، زټبٴ ٸ زٶساٴ، ،  قٷٹاييٞكبض ذٹٴ ،    ػبلگي 5-3

FLAGS- 3  ؾبٮ٫ي  س٧بٲ٭ )سؿز اؾشبٶساضز(  5ؾبٮ٫ي ٸ 

 ٮذيسٲي )چطثي ذٹٴ(    ،زيؽ ٶي،٦ٱ ذٹزټبٴ ٸ زٶساٴ ،قٷٹايي،  ثيٷبيي 

 غشثبلگشي ون خًَي  ثشاي  وَدوبى صيش اًجبم ؿَد:**

طين ون آّي هثدل سطيدن فبلدذ گَؿدت لشهدض،      ًيبصّبي ثْذاؿتي خبف، سوَدن ثب (دس هؿشم خطش فمش آّي تشم وَدوبى 

ًَصاداى ًدبسع، ٍصى تَلدذ    ٍ دس ػبلگي 5ٍ  4، 3، 2هبّگي،  12(  دس ؾَاهل هحيطي هثل فمش ٍ هحذٍديت دػتشػي ثِ غزا

 غشثبلگشي ون خًَي ثبيذ اًجبم ؿَد.هبّگي  4 دس ون، ؿشٍؼ صٍدسع ؿيش گبٍ

 غشثبلگشي چشثي خَى ثشاي  وَدوبى صيش اًجبم ؿَد:**

  ػبلگي آتشٍاػىلشٍص وشًٍدش، اًفدبسوتَع    55ٍالذيي يب پذس ثضسي هبدس ثضسي آى ّب دس ػي ون تش اص

 هيَوبسد، آًظيي كذسي، ثيوبسي ؾشٍلي هحيطي، ثيوبسي ؾشٍلي هغض يب هشي للجي ًبگْبًي  

  هيلي گشم دس دػي ليتش يب ثيـتش داؿتٌذ 240ٍالذيٌي وِ ولؼتشٍل خَى 

   اضبفِ ٍصى وَدن يب 

 يبد چشثي ّبي اؿجبؼ ٍ ولؼتشٍلهلشف ص 

 **غشثبلگشي فـبس خَى ثشاي  وَدوبى صيش اًجبم ؿَد: 

 ػبل فـبس خَى اًذاصُ گيشي ؿَد. 3دس هؿبيٌِ فيضيىي ػبالًِ توبهي وَدوبى ثبالي 

 ػبل دس هَاسد صيش تَكيِ هي ؿَد:  3دس وَدوبى ووتش اص 

وَدن ثب ؿشح حبل پشُ هچَسيتي 

( ٍصى تَلذ ثؼيبس ونVLBW  ) يب ػبيش ؾَاسم ًَصادي وِ ثِ هشالجت دسNICU .ًيبص داؿتِ اػت 

)ُثيوبسي هبدسصادي للت )تشهين ؿذُ يب تشهين ًـذ 

ؾفًَت اداساسي هىشس 

ّوبچَسي يب پشٍتئيٌَسي 

ثيوبسي وليَي ؿٌبختِ ؿذُ يب ًبٌّجبسي ّبي اٍسٍلَطيه 

 ىي وليِ ّبي طًتي اسثي/ ػشؿتي  وليِ يب ثيوبسيػبثمِ خبًَادگي ثيوبسي 

َپيًَذ ؾض 

 پيًَذ هغض اػتخَاىثذخيوي يب 

هلشف داسٍّبيي وِ هٌجش ثِ افضايؾ فـبس خَى هي ؿًَذ 

 )... ،ػبيش ثيوبسي ّبي ػيؼتويه ّوشاُ ثب ّيپشتبًؼيَى )ًَسٍفيجشٍهبتَص، اػىلشٍص تَثش 

ِاػتفشاـ هىشس، ػشدسد كجحگبّي، افضايؾ فـبس داخل جوجو( 

 
 

عجمِ 

ثٌذي 

 وٌيذ
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 اي سا ثش حست سي ضيشخَاس ثِ هبدس اسائِ دّيذ:  تَصيِ ّبي تغزيِ

 تَصيِ ّبي تغزيِ اي ثشاي وليِ وَدوبى دس سالهت  ٍ ثيوبسي

 ًَصاد اص تَلذ تب يه ّفتگي

 
 

ز لشاس دٞيذ.ثالفبغّٝ دس اص سِٛذ ،٘ٛصادسبٖ سا دس سٕبس دٛسز ثب دٛس 

وٙذ. ٞب ٔحبفهز ٔي ٞيذ . ايٗ ضيش، ضيشخٛاس سا اص ثسيبسي اص ثيٕبسياػبصٜ دٞيذ ٘ٛصاد قي يه سبيز اَٚ سِٛذ ثٝ دسشبٖ ٌزاضشٝ ضٛد ٚ ضيش ثخٛسد. ثٝ ضيشخٛاس آغٛص سا وٝ اِٚيٗ ضيش غّيم ٚ صسد سً٘ اسز ، ثذ 

ضٛد.دس ٞشٚيذٜ ٚلشي اص يه دسشبٖ سغزيٝ ضذ،اٚ سا ثٝ دسشبٖ ديٍشثٍزاسيذ ٚ دس ٚيذٜ ثًذ سغزيٝ سا اص  سبيز ثب ضيش خٛد سغزيٝ وٙيذ.سغزيٝ ٔىشس ثبيض سِٛيذ ضيش ثيطشش ٔي24ثبس دس 10-12خٛاٞذ حذالُ  ضيشخٛاس سا ضت ٚ سٚص ٞش چمذس ٚ ٞش صٔبٖ ٔي

 دسشب٘ي وٝ وٕشش خٛسدٜ ضشٚو وٙيذ.

 ٙيذ.سبيز ثيذاس و 3اٌش ضيشخٛاس خٛدش ثيذاس ٘طٛد  اٚ سا ثًذ اص 

وٙذ.  ثٝ ضيشخٛاس غزا يب ٔبيًبر ديٍش حشي آة ٘ذٞيذ. ضيش ٔبدس ثٝ سٟٙبيي ٕٞٝ ٘يبص ضيشخٛاس سا ثشآٚسدٜ ٔي 

 سِٛذ لكشٜ  3-5اص سٚصA+D .سا قجك دسشٛسيُٕ ثٝ ضيشخٛاس ثذٞيذ 

 هبّگي6تب  1

 

 صدٖ، ٔىيذٖ اٍ٘طشبٖ يب حشوبر دٞبٖ ٚ ا٘ذاْ ٚ غذاٞبي نشيف سٛػٝ وٙيذ. ٞبي ٌشسٍٙي اص ػّٕٝ ٘ك ٘ٝخٛاٞذ اٚ سا ثب ضيش خٛد سغزيٝ وٙيذ. ثٝ ٘طب ٞش چمذس ضيشخٛاس ٔي 

 سبيز ثب ضيش خٛد سغزيٝ وٙيذ. سغزيٝ ٔىشس ثبيض سِٛيذ ضيش ثيطشش ٔي ضٛد. 24ثبس دس   8خٛاٞذ حذالُ  ضيشخٛاس سا ضت ٚ سٚص ٞش چمذس ٚ ٞش صٔبٖ ٔي 

  وٙذ. حشي آة ٘ذٞيذ . ضيش ٔبدس ثٝ سٟٙبيي ٕٞٝ ٘يبص ضيشخٛاس سا ثشآٚسدٜ ٔيثٝ ضيشخٛاس غزا يب ٔبيًبر ديٍشي 

 ٜلكش A+D.سا  قجك دسشٛسيُٕ ثٝ ضيشخٛاس ثذٞيذ 

هبّگي ) ضشٍع  6پبيبى

 تغزثِ تىويلي(

 

ثذٞيذ.فبغّٝ ثًذ اص سغزيٝ ضيشخٛاس ثب ضيشٔبدس،  غزاي وٕىي ثٝ اٚ ثال 

  آٟ٘ب وٕي ثيطشش اص ضيشٔبدس ثبضذ ٚ ثٝ سذسيغ ثٝ غّهز آٟ٘ب اؾبفٝ ضٛد.دس ضشٚو،  غزاٞب ثبيذ ٘سجشب سليك ٚ غّهز 

  وٓ وٓ ثٝ ٔخّٛقي اص چٙذيٗ ٔبدٜ غزايي افضايص يبثذ. وشدٜاص يه ٘ٛو ٔبدٜ غزايي سبدٜ ضشٚو ٚ 

   لبضك ٔشثبخٛسي ضشٚو ٚ ثٝ سذسيغ ثش ٔمذاس آٖ اؾبفٝ ضٛد. 2 -3دادٖ ٔٛاد غزايي سا ثب 

٘ٛو ٚ چٝ اص ٘هش ٔمذاس ثبيذ ثٝ سذسيغ ثٝ ثش٘بٔٝ غزايي ضيشخٛاس اؾبفٝ ضٛد ٔٛاد غزايي چٝ اص ٘هش 

 ُسٚص فبغّٝ ثٍزاسيذ. 3ثيٗ اؾبفٝ وشدٖ ٔٛاد غزايي ػذيذ حذال 

.غزاي وٕىي ثب لبضك ثٝ ضيشخٛاس دادٜ ضٛد 

 سٚص آٖ غزا سا حزف ٚ سذس دٚثبسٜ ضشٚو وٙيذ.  3سب  2دس غٛسسي وٝ ضيشخٛاس ثٝ خٛسدٖ غزايي ثي ٔيّي ٘طبٖ داد،  دبفطبسي ٘ىٙيذ، ثّىٝ  ثشاي 

ٓٔشٌ ٚ ٔغضدا٘ٝ ٞب ، سجضي ٞب ٚ ٔيٜٛ ٞب دس غزاي وٕىي  اسشفبدٜ وٙيذ. دس ثش٘بٔٝ غزايي وٛدن ، سٙٛو سا دس ٘هش ثٍيشيذ. ثٝ سذسيغ اص دٙغ ٌشٜٚ اغّي غزايي ضبُٔ ٘بٖ ٚ غالر، ضيشٚ ِجٙيبر، ٌٛضز، حجٛثبر، سخ 

ن اؾبفٝ ٘ىٙيذ. ٕ٘ه ٚ ادٚيٝ ثٝ غزاي وٛد 

.ثب ضشٚو غزاي وٕىي، دادٖ آة ػٛضيذٜ سشد ضذٜ ثٝ دفًبر ٚ حؼٓ ٔٛسد ياللٝ ضيشخٛاس الصْ اسز 

 َٗاص سجضي ٞبي سجض سيشٜ  ٚ ٘بس٘ؼي ٚ ٔيٜٛ ٞبي صسد ٚ ٘بس٘ؼي وٝ ٔٙبثى غزايي ٚيشبٔيAٚ C.ٞسشٙذ دس غزاي وٕىي اسشفبدٜ وٙيذ 

،ٖخبٔٛش ثبضذ ٖٛيضيٍٞٙبْ غزاخٛسدٖ وٛدن،  سّٛ دس٘جبضذ. ٝيٚ سٙج كيسطٛ غزا خٛسدٖ وٛدن ٕٞشاٜ ثب حٛاس دشر وشد 

تصاویر ایرانی 

 میشود
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 هبّگي 7

 

سبيز ثب ضيش خٛد سغزيٝ وٙيذ. 24ثبس دس   8خٛاٞذ حذالُ  ٞش چمذس ضيشخٛاس ٔي 

 ٚيذٜ دس سٚص ثشسب٘يذ. 3ٚيذٜ غزا ضشٚو وٙيذ ٚ ثٝ  1ثب 

  سي سي(240ضشٚو وٙيذ ٚ ثٝ سذسيغ ثٝ ٘ػف ِيٛاٖ افضايص دٞيذ)يه ِيٛاٖ ;لبضك ٔشثبخٛسي  3سب  2غزاي وٕىي سا ثب 

 لكشٜ ٞبيA+D   .آٞٗ سا قجك دسشٛسيُٕ ثٝ ضيشخٛاس ثذٞيذ ٚ 

.آة ػٹقيسٺ ؾطز قسٺ  ثٻ قيطذٹاض ثسټيس 

 :ّفتِ اٍل 

o   (  بداْ ضيشيٗ + ضىش + ضيشػٛضيذٜ ضذٜ) آسد ثش٘غ + ضىش + ضيش ػٛضيذٜ ضذٜ ( يب حشيشٜ ثبداْ ضيشيٗ  ) آسد ثش٘غ + ثٞطٶي آضز ثطٶغ 

 :ّفتِ دٍم 

ٟٗطی، قٹيس،٪كٷيع،٦طٞؽ، اٶٹأ ټبيي ٦ٻ ثٻ ٲبټي حؿبؾيز ٶساضٶس ٲبټي+ ي٥ سب ؾٻ ٶٹٔ اظؾجعی ټب ٲبٶٷس ټٹيغ،ػ ٪ٹقز ٪ٹؾٟٷس( يب ٪ٹقز ٲط٘ يب ٪ٹقز چطخ ٦طزٺ ٸزض ذبٶٹازٺ "قطٸٔ ؾٹح حبٸی ثطٶغ ٸ ٪ٹقز ثٻ ٚٯٓز ٲبؾز +  ٞطٶي يب حطيطٺ ثبزاٰ ثب ٪ٹقز ٢طٲع )سطػيحب

 ٦سٸ ټب، ٮٹثيب ؾجع ٸ.... + ثطٶغ + ضٸٚٵ ٲبيٕ يب ٦طٺ 

 ثٻ ؾٹح ٶٳ٥ يب ق٧ط ايبٞٻ ٶ٧ٷيس 

 :ّفتِ ػَم 

ثبض زض ضٸظ   3ټبی ٚصا ثٻ  اٞعايف سٗساز ٸٖسٺ 

ظٲيٷي، ټٹيغ ٸ ... اؾشٟبزٺ قٹز ټب ٲبٶٷس دٹضٺ ؾيت ٖالٸٺ ثط ٞطٶي ٸ ؾٹح دٹضٺ اٶٹأ ؾجعی 

ْبسم: ّفتِ چ 

ټب  زازٴ ؾٹح ثب اٶٹأ ؾجعی 

ثبض زض ضٸظ  3ټبی ٚصايي  سٗساز  ٸٖسٺ 

اظ اٸاذط ٲبٺ ټٟشٱ، ايبٞٻ ٦طزٴ دٷيط دبؾشٹضيعٺ ٦ٱ ٶٳ٥ ثٻ ؾٹح قيطذٹاض 

 هبّگي 8

 

 ُسبيز ثب ضيش خٛد سغزيٝ وٙيذ. 24ثبس دس   8ٞش چمذس ضيشخٛاس ٔي خٛاٞذ حذال 

 ه شیرخوار بدهید.وعده غذا ب 3هر روز 

 لكشٜ ٞبيA+D   .آٞٗ سا قجك دسشٛسيُٕ ثٝ ضيشخٛاس ثذٞيذ ٚ 

.آة ػٹقيسٺ ؾطز قسٺ  ثٻ قيطذٹاض ثسټيس 

 :ّفتِ اٍل 

 ٝٔسٚص ثٝ يه صسدٜ وبُٔ ثشسذ 10سب نشف  ضشٚولجُ + صسدٜ سخٓ ٔشٌ دخشٝ ٚ سفز ضذٜ ثٝ ا٘ذاصٜ يه ٘خٛد  غزاٞبيادا. 

 :ّفتِ دٍم ثِ ثؼذ 

ثّغٛس ٌٙذْ يب ػٛ يب حجٛثبر )يذس ٚ ٔبش، سشػيحبً ػٛا٘ٝ صدٜ(، سضشٝ فشٍ٘ي،  سٙٛو ٚ غّهز سٛح سا ثيطشش وٙيذ ثب اؾبفٝ وشد ٖ 

 ٜدٛسٜ ا٘ٛاو سجضي ٔب٘ٙذ دٛسٜ ا٘ٛاو وذٚ، ٞٛيغ ، سيت صٔيٙي،  ٘خٛد فشٍ٘ي ٚ ....+ سٚغٗ ٔبيى يب وشٜ +  ضيشػٛضيذٜ ضذ 

ٜٛثي، ّٞٛ، صسداِٛ، ا٘جٝ، ٌشٔه، قبِجي، آِٛ، ٞٙذٚا٘ٝ ٚ ٔٛص سبِٓ ٚ سسيذٜ ثٝ غٛسر س٘ذٜ ضذٜ يب ثب دطز لبضك ِٝ ٚ ٘شْ ضذٜٞبي ٔؼبص سسيذٜ ٚ ٘شْ ٔب٘ٙذ سيت، ٌال ٔي 

 ثب ضشٚو ٞش يه اص ٔٛاد غزايي ػذيذ ٔشالت ثشٚص يالئٓ حسبسيز ٚ يب يٛاسؼ آٖ ثبضيذ 
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ٜٛلبضك غزاخٛسي دس سٚص اضىبِي ٘ذاسد وٝ ثب فٙؼبٖ يب لبضك ثٝ وٛدن دادٜ ضٛد.  6-12َ ثٟذاضشي ثٝ ا٘ذاصٜ ٞبي ٔؼبص سٟيٝ ضذٜ دس ٔٙضَ ثب سيبيز اغٛ دادٖ آة ٔيٜٛ قجيًي اص ٔي 

  ضشٚو ٔبسز ثب يه لبضك غزاخٛسي  ٚ افضايص سذسيؼي آٖ ثش حست سٕبيُ وٛدن 

 ش يذد وٝ دٛسز ٚ ٞسشٝ اٖ ٌشفشٝ ضذٜ ثبضذ سٟٙب يب ٕٞشاٜ ثب ٔبسز ثٝ يٙٛاٖ دس 1-2خشٔب ثًذ اص غزا 

ٝضذٜ  لبضكٞبي وٛچه ٌٛضز ثذٖٚ چشثي يب وٛفشٝ لّمّي وبٔالً دخشٝ ضذٜ يب ثب دطز  صٔيٙي، وشفس، سىٝ ٞبي وٛچه ٔيٜٛ،  ٞٛيغ، سيت اص اٚاخش ٔبٜ ٞطشٓ غزاٞبي اٍ٘طشي سا ضشٚو وٙيذ ٔظُ سى ِٝ 

 :ٖټبيي اظ ٶبٴ سطػيحبً ٶبٴ ؾٷ٥٫ ضا ثٻ زؾز ٦ٹز٤ ثسټيس ٸٮي ٶٓبضر ٦ٷيس. س٧ٻ ٘ب 

 هبّگي 10 9ٍ

 

 ُسبيز ثب ضيش خٛد سغزيٝ وٙيذ. 24ثبس دس   8ٞش چمذس ضيشخٛاس ٔي خٛاٞذ حذال 

 سی سی ( 042در هر وعده می توان تانصف لیوان غذا به کودک داد ) یک لیوان= ٚيذٜ غزا ثذٞيذ. 4سب  3ٞش سٚص 

 ٞيذ. ٚيذٜ دس ثيٗ غزاٞبي اغّي ثٝ وٛدن ثذ ثبس ٔيبٖ 1 -2ٞش سٚص 

 لكشٜ ٞبيA+D   .آٞٗ سا قجك دسشٛسيُٕ ثٝ ضيشخٛاس ثذٞيذ ٚ 

.آة ػٹقيسٺ ؾطز قسٺ  ثٻ قيطذٹاض ثسټيس 

o  ٖالٸٺ ثط ثطٶبٲٻ ٚصايي ٲبٺ ټكشٱ، ٶبٴ، شضر، ٲب٦بضٸٶي، ضقشٻ ٞطٶ٫ي ٸ ؾبيط حجٹثبر ثؼع ٶرٹز ٸ ٮذٻ ايبٞٻ ٦ٷيس 

o  ٚصاټبی اٶ٫كشي ضا ثب زؾز ذٹز ثطزاضٶس ٸ  ٚصاټبيي ثب ٚٯٓز ثيكشط ٲبٶٷس حٯيٱ ٸ دٯٹ اؾشٟبزٺ قٹز 

o ټب، دٯٹټبيي حبٸی ٪ٷسٰ، شضر ٸ حجٹثبر سٽيٻ ٦ٷيس. ټب، حٯيٱ ټب، آـ اٶٹأ ؾٹح 

o ټبی ٶطٰ ٦ٻ ثب آة ٲط٘ يب ٪ٹقز سٽيٻ قسٺ ثبقس. اٶٹأ ٦شٻ 

o  سٹاٶيس ي٧ي اظ حجٹثبر ضا ثٻ ثطٶبٲٻ ٚصايي قيطذٹاض ايبٞٻ ٦ٷيس  ضٸظ ي٧جبض ٲي 3ټط 

o ثٻ ٲي٭ قيطذٹاض ٸ ٲيعاٴ قيط زضيبٞشي  ٲ٣ساض ٚصا ثؿشٻ 

 هبّگي 11ٍ12

 

 ُسبيز ثب ضيش خٛد سغزيٝ وٙيذ. 24ثبس دس   8ٞش چمذس ضيشخٛاس ٔي خٛاٞذ حذال 

 سی سی ( 042در هر وعده می توان تانصف لیوان غذا به کودک داد ) یک لیوان= ٚيذٜ غزا ثذٞيذ. 4سب  3ٞش سٚص 

 ٚيذٜ دس ثيٗ غزاٞبي اغّي ثٝ وٛدن ثذٞيذ.  ٔيبٖ ثبس 1 -2ٞش سٚص 

 لكشٜ ٞبيA+D   .آٞٗ سا قجك دسشٛسيُٕ ثٝ ضيشخٛاس ثذٞيذ ٚ 

.آة ػٹقيسٺ ؾطز قسٺ  ثٻ قيطذٹاض ثسټيس 

اسز. ٔمذاس غزا ثسشٝ ثٝ ٔيُ ضيشخٛاس ٚ ٔيضاٖ ضيش دسيبفشي 

 ٖذ.افضايص يبث سٙٛو، لٛاْ ٚ غّهز غزاٞب ثٝ ٔٙهٛس افضايص ٟٔبسر ػٛيذ 

oٝٔظُ ٔبوبسٚ٘ي، خٛسان وٛفشٝ لّمّي   ييٞب ٘شْ يب خٛسان يٞب ٞب ٚ دّٛٞب ٕٞچٙيٗ خٛسان ا٘ٛاو وش 

oثبس دس ٞفشٝ اسشفبدٜ ٘ىٙيذ(  2ثٝ ثًذ ٔؼبص اسز )اِجشٝ اسفٙبع سا ثيص اص  11چغٙذس، ضّغٓ، اسفٙبع اص ٔبٜ  ٔػشف 

oثٝ يٙٛاٖ ٔيبٖ ٚيذٜ غجح يب يػش ٞبي ٔؼبص حذاوظش سب دٜ لبضك ٔشثبخٛسي دس سٚص ٔيٜٛ اص ٔيٜٛ آة 

oٞبي سٙذ غزاي وٛدن سا ػذا وٙيذ  ثٝ ضشقي وٝ ايٗ غزاٞب ا٘شطي ٚ ٔٛاد غزايي الصْ سا داضشٝ ثبضٙذ ٚ ثب دطز لبضك ثخٛثي  سٛاٖ اص غزاٞبي سفشٜ خب٘ٛادٜ اسشفبدٜ وشد ِٚي لجُ اص اؾبفٝ وشدٖ ٕ٘ه ٚ ادٚيٝ ٔبٍٞي ثٝ ثًذ ثٝ سذسيغ ٔي 11آغبص  اص

 ضذٜ ثبضٙذ ٘شْ 
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 سبلگي2تب  1اص

 

خٛاٞذ اٚ سا ثب ضيش خٛد سغزيٝ وٙيذ ٞش چمذس ضيشخٛاس ٔي. 

 لكشٜ ٞبيA+D  .آٞٗ سا قجك دسشٛسيُٕ ثٝ ضيشخٛاس ثذٞيذ ٚ 

دا٘ٝ ٞب ، سجضي ٞب ٚ ٔيٜٛ ٞب( ثٝ وٛدن ثذٞيذ.اص غزاٞبي ٔشٙٛو خب٘ٛادٜ ضبُٔ  دٙغ ٌشٜٚ اغّي غزايي) ٘بٖ ٚ غالر، ضيشٚ ِجٙيبر، ٌٛضز، حجٛثبر، سخٓ ٔشٌ ٚ ٔغض 

 َٗاص سجضي ٞبي سجض سيشٜ  ٚ ٘بس٘ؼي ٚ ٔيٜٛ ٞبي صسد ٚ ٘بس٘ؼي وٝ ٔٙبثى غزايي ٚيشبٔيAٚ C ٝکودک بدهید.ٞسشٙذ ث 

 ٜسي سي (240ِيٛاٖ  غزا ثٝ وٛدن ثذٞيذ.: ) يه ِيٛاٖ ;4/3دس ٞش ٚيذٜ ثٝ ا٘ذاص 

 ٚيذٜ غزا ثذٞيذ. 4سب  3ٞش سٚص 

ثبس ٔيبٖ ٚيذٜ دس ثيٗ غزاٞبي اغّي ثٝ وٛدن ثذٞيذ 1 -2ٚص ٞش س 

.ٔيبٖ ٚيذٜ غزايي اص ثيٗ دٙغ ٌشٜٚ اغّي غزايي ا٘شخبة ضٛد 

 سبيز لجُ اص ٚيذٜ اغّي  ثٝ وٛدن ثذٞيذ. 2سب  1.5ٔيبٖ ٚيذٜ سا 

.سفيذٜ سخٓ ٔشٌ ٔب٘ٙذ صسدٜ سخٓ ٔشٌ ثب ٔمذاس وٓ ضشٚو ٚ ثٝ سذسيغ ثٝ  يه سفيذٜ وبُٔ ٔي سسذ 

اٌش ثش٘غ ثٝ غٛسر وشٝ يب وبٔال ٘شْ ضذٜ ٘يسز آٖ سا ثب دطز لبضك ٚ وٕي آة خٛسش ٘شْ ٚ ِٝ وٙيذ 

..اص ثطمبة ، لبضك ٚ چٍٙبَ ٘طىٗ اسشفبدٜ ضٛد 

ٛخبٔٛش ثبضذ. ٖٛيضيٍٞٙبْ غزاخٛسدٖ وٛدن،  سّٛ دس٘جبضذ. ٝيٚ سٙج كيغزا خٛسدٖ وٛدن ٕٞشاٜ ثب حٛاس دشر وشدٖ، سط 

 سبلگي 5تب  2اص 

 

ٞب( ثٝ وٛدن ثذٞيذ.اص غزاٞبي ٔشٙٛو خب٘ٛادٜ ضبُٔ  دٙغ ٌشٜٚ اغّي غزايي) ٘بٖ ٚ غالر، ضيشٚ ِجٙيبر، ٌٛضز، حجٛثبر، سخٓ ٔشٌ ٚ ٔغضدا٘ٝ ٞب ، سجضي ٞب ٚ ٔي ٜٛ 

 َٗاص سجضي ٞبي سجض سيشٜ  ٚ ٘بس٘ؼي ٚ ٔيٜٛ ٞبي صسد ٚ ٘بس٘ؼي وٝ ٔٙبثى غزايي ٚيشبٔيAٚ Cٝوٛدن ثذٞيذ. ٞسشٙذ ث 

 (240دس ٞش ٚيذٜ ثٝ ا٘ذاصٜ يه ِيٛاٖ وبُٔ ثٝ وٛدن  غزا ثذٞيذ .)سي سي 

 ٚيذٜ غزا ثذٞيذ. 4سب  3دس ٞش سٚص 

 ثبس ٔيبٖ ٚيذٜ دس ثيٗ غزاٞبي اغّي دس اخشيبس وٛدن ثٍزاسيذ 1 -2ٞش سٚص 

.ٔيبٖ ٚيذٜ غزايي اص ثيٗ دٙغ ٌشٜٚ اغّي غزايي ا٘شخبة ضٛد 
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ٔذيثٝ وٛدن ثذٞ  يسبيز لجُ اص ٚيذٜ اغّ 2سب  1.5ٚيذٜ سا  بٖي. 

ٖغزا سا دٚسز داسيذ .  چٙب٘چٝ وٛدوشبٖ اص خٛسدٖ غزاي ػذيذي أشٙبو ٔي وٙذ، چٙذيٗ ثبس وٕي اص آٖ غزا سا ثٝ وٛدن ديطٟٙبد وٙيذ. .ثٝ اٚ ٘طبٖ دٞيذ وٝ خٛدسب 

 ٍٚ٘بٜ وٙيذٚ اٚ سا سشغيت ثٝ غزا خٛسدٖ وٙيذ.دس قَٛ ٔذر غزا خٛسدٖ ثب وٛدوشبٖ  ثٙطيٙذ ٚثب اٚغحجز وٙيذ، ثٝ چطٕبٖ ا 

ٞبي ػذا غزا ثذٞيذ. ٞب ٚ وبسٝ ثٝ وٛدن دس نشف 

ٛخبٔٛش ثبضذ. ٖٛيضيٍٞٙبْ غزاخٛسدٖ وٛدن،  سّٛ دس٘جبضذ. ٝيٚ سٙج كيغزا خٛسدٖ وٛدن ٕٞشاٜ ثب حٛاس دشر وشدٖ، سط 
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 :تغزيِ ثب ؿيش هبدسًحَُ ٍ وفبيت هـبٍسُ ثب هبدس دس هَسد 
 

 حَُ كحيح ثغل وشدى ٍ پؼتبى گشفتي ؿيشخَاس:ً

 ًگِ داسدٌّگبم ؿيشدادى  ًـبى دّيذ وِ چگًَِ وَدن ساثِ هبدس 

ز.طي٫ث٦ٹز٤ زض ي٥ اٲشساز ٢طاض  سٷٻٸ  ،٪طزٴ ٸ ٪ٹقٽبؾط 

 نٹضر ٸ ثسٴ قيطذٹاض ضٸ ثٻ ٲبزض اؾز.٦ٹز٤ ثٻ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٶعزي٥ قٹز. ثيٷي 

 ٦ٹز٤ ثٻ ثسٴ ٲبزض ٶعزي٥ اؾز .ثسٴ 

ضز.ضا ٶ٫ٻ زاٶٹظاز )زضٲبٺ اٸ٬( ٸ ٶٻ ٣ٍٞ ٪طزٴ ٸ قبٶٻ ټبی اٸ سٳبٰ ثسٴ  ٲبزض 

   ثِ هبدس ًـبى دّيذ وِ چگًَِ وَدن سا ثِ پؼتبى ثگزاسد 

 .ٮت ٞٹ٢بٶي قيطذٹاض ضا ثب ٶٹ٤ دؿشبٶف ٮٳؽ ٦ٷس 

.ٲٷشٓط قٹز سب قيطذٹاض زټبٶف ضا ثبظ ٦ٷس 

 دبييٷي اٸ ظيط ټبٮٻ قيطذٹاض ضا ثٻ آضاٲي ثُطٜ دؿشبٴ ثيبٸضز ثُٹضی ٦ٻ ٮت

 دؿشبٴ ٢طاض ٪يطز. 

  ِكحيح : پؼتبًگشفتييذيولچْبس ًىت 

٦بٲالً ثبظ ثبقس سيزټبٴ ٦ٹز٤ ثب 

ثط٪كشٻ ثبقس طٸٴي٦ٹز٤ ثٻ ؾٳز ث يٮت سحشبٶ 

چبٶٻ ٦ٹز٤ زض سٳبؼ ثب دؿشبٴ ٲبزض ثبقس 

يٯت ٞٹ٢بٶي قيطذٹاض زض ثبال ا٪طټبٮٻ دؿشبٴ زيسٺ ٲي قٹز ٢ؿٳز ثيكشطی اظ ټبٮٻ

 ٹز) ٶؿجز ثٻ ٮت دبييٷي(.زيسٺ ق

  : ثِ هبدس آهَصؽ دّيذ وِ هىيذى ؿيشخَاس چگًَِ ثبيذ ثبؿذ 

  : چْبس ًىتِ وليذي هىيذى هَثش 

دط ثبقس سيبيكيطذٹاض ث٪ٹٶٻ ټب. 

قٹز سٺيقٷ سٴيثٯٗ ینساثب ټط ٲ٧يسٴ ثبقس ٸ  ١يآضاٰ ٸ ٖٳ سٴيٲ٧. 

قيطذٹاضدؿبظقيطذٹضزٶرٹزدؿشبٶطاضټبٲي٧ٷس. 

بثؼٽككيطٲيكٹزٲبزضٲشٹػٽٗالئٳجبظس. 

       .ثِ ًـبًِ ّبي وليذي پؼتبى گشفتي كدحيح ٍ هىيدذى هدَثش تَجدِ وٌيدذ

 چٌبًچِ گشفتي پؼتبى يب هىيذى خَة ًيؼت، ثشاي اكالح آى دٍثبسُ ػؿي وٌيذ.  

      ،هبدس سا دس هَسد ٍضؿيت ّبي هختلف ؿديشدّي هثدل: ٍضدؿيت گْدَاسُ اي

ذُ ثِ پْلَ، هٌبػت ثب ؿدشايط  گَْاسُ اي هتمبطؽ، صيش ثغلي، خَاثيذُ ثِ پـت ٍ خَاثي

 هبدس ٍ ؿيشخَاس ساٌّوبيي وٌيذ .

 
 

 ًـبًِ ّبي ػيشي ٍ گشػٌگي ؿيشخَاس سا ثِ هبدس آهَصؽ دّيذ:  

: زټبٴ ٲي حط٦بر زټبٴ،ٲ٧يسٴ ٮت ٸ اٶ٫كز، ٶ١ ظزٴ ٸ نساټبی ْطيٝ، ٸ يب ټطچيعی ضا ثٻ  ًـبًِ ّبي گشػٌگي

 ثطز. ٸ٢شي قيطذٹاض  ايٵ ٖالئٱ ضا  ٶكبٴ ٲي زټس، اػبظٺ ٶسټيس ٪طيٻ ٦ٷس ٸ ثطاٞطٸذشٻ قٹز.

 .طيٻ، ػيٙ ظزٴ ٸ ٦ٳبٶٻ ظزٴ ٖالٲز زيطضؼ ٪طؾٷ٫ي اؾز ٸ ٶجبيس اػبظٺ زاز ٪طؾٷ٫ي قيطذٹاض ثٻ ايٵ ٲطحٯٻ ثطؾس٪

ٸ ؾذؽ ثٻ دؿشبٴ ٪صاقز سب ثشٹاٶس آٴ ضا زضؾز  چٷبٶ ٻ قيطذٹاض ٪طيٻ ٦ٷس ٸ آقٟشٻ قٹز، اثشسا ثبيس اٸ ضا آضاٰ ٦طزٺ

 ث٫يطز.

 : ټبی  سٹ٢ٝ نسای ثٯٕ، سٹ٢ٝ ثيكشط ثيٵ زٞٗبر ٲ٧يسٴ،ضٕٞ ٶكبٶٻ ټبی ٪طؾٷ٫ي، اٞعايف ٲ٧يسٴًـبًِ ّبي ػيشي

 ٚيط سٛصيٻ ای دؿشبٴ، ضټب ٦طزٴ دؿشبٴ ٸ ضيال٦ؽ )ق٭ قسٴ( ٸ ثٻ ذٹاة ضٞشٵ.

 

 :دّيذّبي وفبيت ؿيشهبدس آهَصؽ  هبدس سا دس هَسد ًـبًِ
حٷي ضقس اٸ ٲي ثبقسثٽشطيٵ ضاٺ ثطای سكريم ٦ٟبيز قيطٲبزض، اٞعايف ٸظٴ قيطذٹاض ٸ سطؾيٱ ٲٷ 

زضنس ٸظٴ سٹٮسقبٴ ضا اظ زؾز ٲي زټٷس ا٪ط ايٵ اٲط زض  7-10ٲٗٳٹال ٶٹظازاٴ زض ضٸظټبی اٸ٬ سٹٮس ثٻ ٲ٣ساض

ٸ ػطيبٴ قيطٲبزض ثط٢طاض قسٺ ثبقس ثطضؾي ٦ٻ دعق٥ اٶؼبٰ ٲي زټس، ثسٸٴ ٖالئٱ ٦ٱ آثي ٸ ثيٳبضی ٶٹظاز ثبقس،

ٸ دؽ اظ چٷس ضٸظ ٦ٻ ثيٵ ٶٹظازاٴ زاضٶس٪طٰ اٞعايف ٸظٴ  15-30ضٸظ دٷؼٱ سٹٮس ضٸظاٶٻ .ٚبٮجب اظ َجيٗي اؾز

٪طٰ)يب ثيكشط(  اٞعايف ٸظٴ  500ٸظٴ سٹٮس ذٹز ٲي ضؾٷس. حسٸز  ټٟش٫ي( ثٻ 3ٸ حسا٦ظط 2اؾز )زض ٲشٟبٸر 

٪طٰ زض  نٹضر  100-200ٲبٺ اٸ٬ سٹٮس ټط ټٟشٻ ثٻ ٲيعاٴ 6اؾز. اٞعايف ٸظٴ قيطذٹاض زض  زض ٲبٺ ٲُٯٹة

 .ب قيطٲبزض ٲُٯٹة اؾزسٛصيٻ اٶحهبضی ث

 ساُ ّبي ديگش تـخيق وفبيت ؿيشهبدس دس ؿيشخَاساًي وِ فمط ؿيشهبدس هي خَسًذ ٍ تب صهبًي وِ ثطَس اًحلبسي

 ثب ؿيشهبدس تغزيِ هي ؿًَذ، ؾجبستٌذ اص :

٦ٽٷٻ ٲطَٹة ثب ازضاض 2-3ٶٹثز ٲسٞٹٔ 2-٦3ٽٷٻ ٲطَٹة ثب ازضاض ٦ٳطٶ٩ زض ضٸظ اٸ٬،سٗساز 1ٲسٞٹٔ  ٶٹثز1سٗساز

 ٦ٽٷٻ ٲطَٹة ثب ازضاض ٦ٳطٶ٩ زض ضٸظؾٹ3ٰ-4ٶٹثز ٲسٞٹٔ 2-٦3ٳطٶ٩ زض ضٸظزٸٰ،سٗساز 

 اظ ضٸظ چٽبضٰ سٹٮس ثٻ ثٗس٦ٳطٶ٩  ؾبٖز ثب ازضاض 24يب ثيكشط زض  )دٹق٥(٦ٽٷٻ ٲطَٹة 4-6سٗساز 

 ؾبٖز )ثٗس اظ ي٥ ٲبټ٫ي ٲٳ٧ٵ اؾز ايٵ زٞٗبر ٦بټف يبثس ٸحشي ټطچٷس ضٸظ ي٥  24ثبض زض  3-8اػبثز ٲعاع

 ثبض، ي٥ اػبثز ٲعاع ٶطٰ ٸ حؼيٱ زاقشٻ ثبقس ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ثيٳبض ثبقس.(

.ټكيبض ثٹزٴ، ٢سضر ًٖالٶي ٲٷبؾت ٸ دٹؾز قبزاة 

 

تصوير اضافه 
 ميشود.
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 لؿي يب رٌّي ؿيشهبدس:هـبٍسُ ثب هبدس دس هَسد ًبوبفي ثَدى ٍا

 

 
 ٌِيذ: ، ثِ هبدس ووه وًوي وٌذؿيشخَاس ؿيش وبفي دسيبفت  ُهـخق ؿذ "ًـبًِ ّبي وفبيت ؿيش "اگشثب تَجِ ث 

 ټبی ٲكبٸضٺ زض ضاټٷٳب ٲطاػٗٻ ٦ٷيس(  اظ ٲٽبضر ټبی ٲكبٸضٺ ثطای ٪طٞشٵ قطح حب٬ سٛصيٻ ای اؾشٟبزٺ ٦ٷيس. )ثٻ ٲجحض ٲٽبضر.1

 يطذٹضزٴ اضظيبثي ٦ٷيس.قيطذٹاض اظ ق ي٥ ٸٖسٺ سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ضا ثطای ٦ٷشط٬ ٸيٗيز ثٛ٭ ٦طزٴ قيطذٹاض ، ٶحٹٺ دؿشبٴ ٪طٞشٵ اٸ ٸ دي ثطزٴ ثٻ ثط٢طاضی سٳبؼ ٖبَٟي يب اٲشٷبٔ.2

 اظ ٲٽبضر ټبی ٲكبٸضٺ ثطای سٗييٵ ثيٳبضی يب ٶبټٷؼبضی ػؿٳي ٲبزض ٸ  قيطذٹاض اؾشٟبزٺ ٦ٷيس..3

 چٷس ديكٷٽبز ثٻ ٲبزض ثسټيس. )ٖٹاٲ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ٲبزض، ٲطثٹٌ ثٻ قيطذٹاض ، ٲطثٹٌ ثٻ سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ثب سٹػٻ ثٻ ضاټٷٳب ل .... ( ثط اؾبؼ ٖٯ٭ ٶب٦بٞي ثٹزٴ قيط .4

 .ضٸظ َٹ٬ ث٧كس 3-7ٶٟؽ ديسا ٦ٷس ټط ضٸظ آٶٽب ضا ثجيٷيس. ٸظٴ ٪يطی ٦ٹز٤ ٲٳ٧ٵ اؾز  ٻثُٹض ٲساٸٰ سطسيت زيساض ٲؼسز ثب ٲبزض ضا ثسټيس. زض نٹضر اٲ٧بٴ سب ظٲبٶي ٦ٻ ٦ٹز٤ ٸظٴ ث٫يطز ٸ ٲبزض اٖشٳبز ث.5

 

 

 

 

 ِاهب هبدس تلَس هي وٌذ وِ ؿيش وبفي ًذاسد: هي وٌذهـخق ؿذُ ؿيشخَاس ؿيش وبفي دسيبفت  "ًـبًِ ّبي وفبيت ؿيش "اگش ثب تَجِ ث 

 

٢ج٭ اظ ثطضؾي ثٻ حؿبة ٶب٦بٞي ثٹزٴ قيط ذٹز ٶ٫صاضز ٸ ؾط ذٹز  سب٦يس ٦ٷيس٦ٻ ضٞشبضټبی ٲرشٯٝ قيطذٹاض ضاثب سٹػٻ ثٻ اضظيبثي قٳب ٦ٻ قيطذٹاض ذٹة ضقس ٦طزٺ اظ ٲبزض ٢سضزاٶي ٦طزٺ ،ؾذؽ .1

 سٛصيٻ ٦ٳ٧ي ضا قطٸٔ ٶ٧ٷس. 

 اظ ٲٽبضر ټبی ٲكبٸضٺ ثطای ٪طٞشٵ قطح حب٬ سٛصيٻ ای اؾشٟبزٺ ٦ٷيس. ؾٗي ٦ٷيس ٖٯز سطزيس ٲبزض ثٻ ٦بٞي ٶجٹزٴ قيطـ ضا زضيبثيس.   .2

 ٴ قيطذٹاض ، ٶحٹٺ دؿشبٴ ٪طٞشٵ اٸ ٸ دي ثطزٴ ثٻ ثط٢طاضی سٳبؼ ٖبَٟي يب اٲشٷبٔ قيطذٹاض اظ قيطذٹضزٴ اضظيبثي ٦ٷيس.ي٥ ٸٖسٺ سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ضا ثطای ٦ٷشط٬ ٸيٗيز ثٛ٭ ٦طز.3

 شٻ ثبقيس انالح ٦ٷيس .ٴ ايٷ٧ٻ اٶش٣بز سٷسی زاقٲبزض ضا ثٻ ذبَط ٲٹاضز زضؾشي ٦ٻ زض س٧ٷي٥ قيطزټي ٸ ضقس ٸ س٧بٲ٭ ٦ٹز٦ف ضٖبيز ٦طزٺ سبييس ٸ سكٹي١ ٦ٷيس. ٣ٖبيس اقشجبٺ ٲبزض ضا ټٱ ثسٸ.4

ٲبټ٫ي( س٣بيبی ثيكشطی ثطای قيطذٹضزٴ زاضز. زض ايٵ ٲطاح٭، قيطزټي ٲ٧طض ٲٷؼط ثٻ اٞعايف  3ټٟش٫ي ٸ  4-6ټٟش٫ي، 2-3قيطذٹاض زض ٲطاحٯي اظ ضقس )ٲٹ٢ٕ ضقس ؾطيٕ يب ػٽف ضقس ؛ حسٸز .5

 ضٸظ ذٹاټس قس. 3يب2قيطٲبزض ْطٜ 

ٶٟؽ ذٹز ضا ٲؼسزا  ثٻثسټيس. ٲٳ٧ٵ اؾز ايٵ ٲبزضاٴ سٛصيٻ قيطذٹاض ثب ؾبيط قيطټب، ٚصاټب ٸ ٲبيٗبر ضا قطٸٔ ٦ٷٷس، ٮصا ٶيبظ ثٻ حٳبيز ظيبزی زاضٶس سب اٖشٳبز ثُٹض ٲساٸٰ سطسيت زيساض ٲؼسز ثب ٲبزض ضا .6

 ثٻ زؾز آٸضٶس. 

 ټط ٖٯز، سرٯيٻ ٲطست دؿشبٴ اظ َطي١ زٸقيسٴ قيط اؾز.  ؿشبٴ ثٻٲ٧طض قيطذٹاض اؾز ٸ زضنٹضر ٖسٰ سٛصيٻ ٲ٧طض اظ دٲٹطط ٸ ثٽشطيٵ ضاٺ اٞعايف قيطٲبزض، ٲ٧يسٴ سب٦يس ٦ٷيس .7

 ثٽشطيٵ قيط٦ٳ٧ي ثطای قيطذٹاض، قيطزٸقيسٺ قسٺ ٲبزض اؾز ٦ٻ زض دبيبٴ ټط ٸٖسٺ سٛصيٻ اظ دؿشبٴ زٸقيسٺ ٲي قٹز. .8
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  تغزيِ هبدسػالهت هـبٍسُ دس هَسد ٍ : 

 
 وبفي ثخَسد ٍ ثيبؿبهذ تب ثتَاًذ ػالهتي ٍ لذست خَد سا ثبص يبثذ:تَكيِ وٌيذ غزاّبي هتٌَؼ ٍ هبيؿبت 

ٶبٴ ٸ (1:ی ٚصايي ٖجبضسٷساظټب )٪طٸٺ .ٲٹازٚصايي اؾشٟبزٺ قٹزانٯي ٪طٸٺ  5َٹضي٧ٻ ثبيس اظ ټط  .اؾزثٻ ٲ٣ساض ٦بٞي  آٶ ٻ ٦ٻ زض سٛصيٻ نحي  اټٳيز زاضز ضٖبيز سٷٹٔ، سٗبز٬ زضٲهطٜ ٲٹاز ٚصايي.1

ٲظبٮي اظ  زضيبٞز ٦ٷس.)٦بٮطی زض ضٸظ ثيكشط اظ ؾبيط ٲٹا٢ٕ 500زض زٸضاٴ قيطزټي ثٻ اٶساظٺ ثبيس ٲبزض (. حجٹثبر ٸ ٲٛعټب ،سرٱ ٲط٘ ،٪ٹقز(5قيط ٸ ٮجٷيبر (4ټب  عیؾج(3ټب  ٲيٹٺ(2 ٚالر

 طثبذٹضی ضٸٚٵ(ػبر+ ٶهٝ ٲٹظ+ ي٥ ٢بق١ ٲ ٪طٰ يب ٶهٝ ٲكز ٖسؼ+ ي٥ ٲكز ؾجعی30٪طٰ يب ي٥ ٲكز ثطٶغ + ٦60بٮطی ايبٞي ٖجبضسؿز اظ: 500

اٲب ٲبزض ثبيس .. سٹٮيس قيط ثؿش٫ي ثٻ ٲ٣ساض ٲبيٗبر ٲهطٞي ٲبزض ٶساضز ٸ ٶٹقيسٴ ٲ٣بزيط ظيبز ٦ٻ اٚٯت سٹنيٻ ٲي قٹز، سٹٮيس قيط ضا اٞعايف ٶرٹاټس زازٲبزض قيطزٺ ثبيس ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي ٲبيٗبر ثٷٹقس.2

ٹقس قبٲ٭ آة، قيط،زٸ٘ ٦ٱ ٶٳ٥ ٸ ثسٸٴ ٪بظ، چبی ٦ٱ ضٶ٩، آة ٲيٹٺ َجيٗي، ٲٹاز ٚصايي آة زاض ٲظ٭ اٶٹأ آـ ٸ ؾٹح ٸ ثطای ديك٫يطی اظ ٦ٱ آثي ٸ زض دبؾد ثٻ سكٷ٫ي ذٹز ٲبيٗبر ٦بٞي ثٷ

 ) زض نٹضر زضيبٞز ٲبيٗبر ٦بٞي ازضاض ٲبزض ٦ٳطٶ٩ ثٹزٺ ٸ يجٹؾز ٶساضز(ذٹضـ ټب...

 يطا ؾجت سحطي٥ دصيطی،ثي اقشٽبيي ٸ ٦ٱ ذٹاثي قيطذٹاض ٲي قٹز. اظ ٲهطٜ اٮ٧٭ ٶيع ثبيس ذٹززاضی ٶٳبيٷس. ٲهطٜ ٶٹقبثٻ ټبی ٦بٞييٵ زاض ٲظ٭ چبی ٚٯيّ،٢ٽٹٺ ٸ ٶٹقبثٻ ... ثبيس ٦بټف يبثس ظ.3

 قٹز. سب ؾٻ ٲبٺ دؽ اظ ظايٳبٴ ٲهطٜ ٲ٧ٳ٭ ٲٹٮشي ٸيشبٲيٵ ٸ آټٵ سٹنيٻ ٲي.4
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 : هـبٍسُ دس هَسد هـىالت پؼتبًي هبدس 

 
 :فشسٍفتِ ثَدى ًَن پؼتبى/ كبف ثَدى ًَن پؼتبى 

ؾي ؾي سٹؾٍ ذٹز ٲبزض ٦ٳي ثطػؿشٻ ٦ٷيس سب ثٽشط  ٥20 ؾطٶ٩ ٰ ذبني الظٰ ٶيؿز. ٲبزض ضا ثطای دؿشبٴ ٪طٞشٵ نحي  قيطذٹاض ٦ٳ٥ ٸ ضاټٷٳبيي ٦ٷيس. زض نٹضر ٶيبظ ٢ج٭ اظ ٪طٞشٵ دؿشبٴ ٶٹ٤ آٶطا ثب س٧ٷي: ٲٗٳٹال ثطای ٶٹ٤ دؿشبٴ نبٜ ا٢ساًَن پؼتبى كبف

 دؿشبٴ ضا ث٫يطز.

 ثيكشط ٶٹ٤ دؿشبٴ ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ اؾزاؾشٟبزٺ اظ ٲحبّٞ دؿشبٴ زض ٞٹان٭ قيطزټي ثٻ ٲٷٓٹض ثطػؿشٻ ٶٳٹزٴ 

.زض ٶٽبيز زض نٹضر ٖسٰ ٲٹ٣ٞيز ثب ٦ٳ٥ ٲكبٸض قيطزټي اظ ٲحبّٞ ٶٹ٤ دؿشبٴ ثُٹض نحي  ٸ زض ٦ٹسبٺ ٲسر اؾشٟبزٺ ٶٳبئيس 

 ِزضٲبٴ ٢ج٭ اظ ظايٳبٴ ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ ٶيؿز. )ٲٳ٧ٵ اؾز ايٵ حبٮز ٦بشة يب ٸا٢ٗي ثبقس( دؽ : ًَن پؼتبى فشٍ سفت : 

قٹٶس ٸ ٲ٧يسٴ دؿشبٴ سٹؾٍ قيطذٹاض ثٻ ثيطٸٴ  سط ٲي يبثٷس ٸ زض ټٟشٻ اٸ٬ يب زٸٰ ثٗس اظ ظايٳبٴ ٶطٰ ثٽجٹز ٲيټب  دؿشبٴ .قٹز ٲٹ١ٞ ٲي ٸٮي ثب نجط ٸ ق٧يجبيي حشٳبً ،٦ٳي ٲك٧٭ ثبقسقيطزټي ٪ط چٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ايٵ ٲؿئٯٻ زض قطٸٔ ٶٟؽ ثسټيس ٦ٻ  ٻثٻ ٲبزض اٖشٳبز ث.1

 ا٪ط ٶٹ٤ دؿشبٴ ٞطٸضٞشٻ ثب٢ي ثٳبٶس ٸٮي ٲبزض آٲٹظـ ٲٷبؾجي ثجيٷس ٦ٻ قيطذٹاض حسا٦ظط ٶؿغ دؿشبٴ ضا ثٻ زټبٴ ث٫يطز ٲٹططذٹاټس ثٹز.  .حشي ٦ٷس يف ٦ٳ٥ ٲيټب ٦كيسٴ ٶٹ٤ دؿشبٴ

 ٸ سٛصيٻ ٲ٧طض ثطحؿت س٣بيبی اٸ ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ دؿشبٴ ٲحش٣ٵ ٸ ؾٟز قٹز سطٚيت ٦ٷيس. قيطذٹاضثب سٳبؼ ظيبز دٹؾز ثب دٹؾز ٲبزض ضا ثٻ ثط٢طاضی .2

 ٸ ٲ٧يسٴ قيطذٹاض ضاحز سط اٶؼبٰ قسٺ اؾز.  اٶس ثًٗي اظ ٲبزضاٴ ٸيٗيز ظيطثٛٯي ضا ٲٟيس يبٞشٻ ٲظالًٸٲشٟبٸر ثب ضٸـ ټٳيك٫ي،  ٪طٞشٵ قيطذٹاض زض ي٥ ٸيٗيز ذبل ٢طاض.3

اؾز.  اؾشٟبزٺ اظ ي٥ دٳخ زؾشي ٸ يب ؾطٶ٩ .ضٸـ زي٫ط ثطای ثيطٸٴ ٦كيسٴ ٶٹ٤ دؿشبٴ٦ٷس قيطذٹاض ضاثطای ٪طٞشٵ دؿشبٴ ٦ٳ٥  بقس،زض ٲٹاضزی ٦ٻ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٞطٸ ضٞشٻ ٦بشة ث ٢ج٭ اظ قيطزټيدؿشبٴ ثيطٸٴ ٦كيسٴ ٶٹ٤ سحطي٥ ٸ ٞكطزٴ ٮجٻ ټبٮٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض .4

 اظ ٲحبّٞ ٶٹ٤ دؿشبٴ اؾشٟبزٺ ٦طز.  طظ نحي  ٲي سٹاٴ ٲ٧يسٴ ٦ٹز٦جعض٪شط ٶيع ٲٟيس اؾز.زض نٹضر ٖسٰ ٲٹ٣ٞيز ثٹيػٺ زض ٲٹضز ٶٹ٤ دؿشبٴ ٞطٸضٞشٻ ٸا٢ٗي ثب ٦ٳ٥ ٲكبٸض قيطزټي ثُٹض ٦ٹسبٺ ٲسر ٸ َ

 .ٸؾيٯٻ اٶ٫كشبٶف ٸ اظ ثبال ثب اٶ٫كز قؿز ثٻ آضاٲي ث٫يطز ٸ ٲٹاْت ثبقس ٦ٻ اٶ٫كشبٴ ضا ذيٯي ٶعزي٥ ثٻ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٢طاض ٶسټسٻ ٦ٳ٥ ٦ٷيس سب ٶؿغ دؿشبٶف ضا اظ ظيط ثٴ ثطای ق٧٭ زازٴ ثٻ دؿشبٲبزض ضا .5

 .ٷؼبٴ ثٻ قيطذٹاضـ ثسټسٞضا ثسٸقس ٸ آٶطا ثب  ـقيط: ثٻ ٲبزض ٦ٳ٥ ٦ٷيس ،دؿشبٴ ٲبزض ضا ث٫يطزا٪ط قيطذٹاضی زض ټٟشٻ اٸ٬ يب زٸٰ ٶشٹاٶؿز .6

 ٲكبٸض قيطزټي ٲطاػٗٻ ٶٳبيس.زضنٹضر ٶيبظ ثٻ . ٲ٧طض ثٻ دؿشبٴ ث٫صاضزثٻ َٹض قيطذٹاض ضا .زاذ٭ زټبٴ قيطذٹاضـ ثسٸقسٻ ث ٲ٣ساض ٦ٳي اظ قيط ضا ٲؿش٣يٳبً.7

 ضا زض زټبٴ قيطذٹاض ٢طاض زټس.ٲ٣ساض ٦بٞي اظ ٶؿغ دؿشبٴ سط قٹز،  ٦ٻ ٶٹ٤ دؿشبٴ سٹؾٍ قيطذٹاض سحطي٥ ٸ ثطػؿشٻ ٷس ٢ج٭ اظ آٴ. ٲبزض ؾٗي 1٦:دساصي ًَن پؼتبى

 .ذٹضزٴ ٲ٣ساض ٦بٞي اظ ٶؿغ دؿشبٴ ضا زض زټبٴ ث٫يطزقيطزض ٲٹ٢ٕ ٦ٷيس سب ثٻ قيطذٹاض ٦ٳ٥ . ثب آٲٹظـ ٲٷبؾت ثطای ٪طٞشٵ نحي  ٸ ٖٳي١ دؿشبٴ 2

 :.پؼتبىؿمبق ًَو ٍصخن دسد ٍ 

 .٦ٷيس  انالحضا زض نٹضر ٶيبظ ٸيٗيز قيط ذٹضزٴ قيط ذٹاض اٚٯت ثٗٯز دؿشبٴ ٪طٞشٵ ٶبزضؾز اؾز ٮصا .1

 ديطٸؾيٵ ٲي سٹاٶيس اؾشٟبزٺ ٦ٷيس.  اظ ٲؿ٧ٵ ٸ دٳبز ٲٹ٦ٷيس. ٖالٸٺ ثط ٲبؾبغ دؿشبٴ ثطای سحطي٥ ثبظسبة ا٦ؿي سٹؾيٵ اثشسا قيطذٹاض ضا اظ دؿشبٴ ؾبٮٱ قيط ثسټيس. اظ ٪طٞشٵ نحي  دؿشبٴ اَٳيٷبٴ حبن٭ .2

 ٣طاض زټسٸ ثب اٶ٫كز آٶطا ضٸی ٶٹ٤ ٸ آضئٹ٬ ثٳبٮس.٥ ٢ُطٺ قيط ضٸی دؿشبٶقيطذٹاضي ض دبيبٴ سٛصيٻ. زساٲشٷبٔ ٶٳبي قؿشكٹی ٲ٧طض دؿشبٴضا )ثب سٛصيٻ ٲ٧طض يب زٸقيسٴ( ٦بټف زټس. اظ  احش٣بٴ دؿشبٴٲبزض ثبيس .3

 ټس. زض ٲٗطو ؾطٲب ٢طاض ٶ٫يطز ٸ ٪طٰ ٶ٫ٻ زاقشٻ قٹز .    طاض ززض ٲٗطو ټٹا ٸ ٶٹض ذٹضقيس ٢ضا دؿشبٴ .4

 ٶ٧ٷس.اظ ايؼبز سحطي٥ ثب حٹٮٻ ديك٫يطی قٹز. ٦طٰ، ٮٹؾيٹٴ ٸ دٳبز ضٸی دؿشبٶبؾشٟبزٺنبثٹٴ، ظ ا .5

 ٲبزض ٸ قيطذٹاض ا٢ساٰ ٶٳبييس. زضٲبٴٶؿجز ثٻ  ثط٥ٖٟٞٹٶز يب زض نٹضر ٸػٹز .6
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 :  اداهِ هـبٍسُ دس هَسد هـىالت پؼتبًي هبدس 

 
 :اًؼذاد هجبسي

 وٙذ.  ٞبي ػٍٙيٗ ٚ پب٘ذِٚي وٕه ٔي سا اكالح وٙيذ. خٓ ؿذٖ ثٝ جّٛ دس پؼتبٖٚهؼيت ؿيشخٛسدٖ ؿيشخٛاس  .ػّت سا جؼتجٛ ٚ سفغ وٙيذ .دس كٛست ٘يبص1

 الصْ اػت، ؿشٚع ؿيشدٞي اص پؼتبٖ ٔجتال ثبؿذ. دس كٛست ػذْ تٕبيُ ؿيشخٛاس ثٝ ٔىيذٖ، دٚؿيذٖ ٔشتت ؿيش تٛكيٝ ؿٛد.تغزيٝ ٔىشس ؿيشخٛاس اص پؼتبٖ  .2

 وٙذ. ثٝ جشيبٖ يبفتٗ ؿيش وٕه ٔيلجُ اص ؿيشدٞي حٕبْ وشدٖ ٚ دٚؽ ٌشفتٗ ٚ لشاس دادٖ حِٛٝ يب پبسچٝ ٌشْ 3

ذ. تب صٔبٖ ايجبد احؼبع ساحتي دس پؼتبٖ، ٔبػبط ٚ دٚؿيذٖ ثٝ طٛس ٔتٙبٚة سا پيؾ اص تغزيٝ ٚ يب دٚؿيذٖ ؿيش ثٝ آسأي ثب ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ ٔبػبط دٞيذ ٚ ػمت ثخؾ دسٌيش سا طي تغزيٝ ثفـبسيذ تب جشيبٖ ؿيش ثٟجٛد يبث.سٚي ثخؾ دسٌيش پؼتبٖ 4

 ادأٝ يبثذ.

 .  :آبسِ پستاى

 ٓ ادأٝ دٞذ پؼتبٖ آثؼٝ داس دٚؿيذٜ ؿٛد..ٔبدس ثٝ تغزيٝ ؿيشخٛاس اص پؼتبٖ ػب1ِ

 )اسػبَ وـت(ثيٛتيه ٚ ايٗ پؼتبٖ ثبيذ دٚؿيذٜ ؿٛد.دسٔبٖ آثؼٝ، تخّيٝ يب جشاحي آثؼٝ ٚ تجٛيض آ٘تي .اٌش پؼتبٖ آثؼٝ داس ؿىبفتٝ ؿذٜ ٚ اص٘ٛن آٖ چشن ٕٞشاٜ ؿيش جبسي اػت ٔٛلتبً دس ٕٞبٖ سٚص ػُٕ اص ايٗ پؼتبٖ ٘جبيذ ثٝ ؿيشخٛاس ؿيش داد2

 ثؼذ اص وـت تشؿحبت اػت 

 : وب٘ذيذيب يب ثشفه پؼتبٖ

 .ثٝ وٛدن ثطشي ٚ يب ٌَٛ ص٘ه)پؼتب٘ه( ٘ذٞذ.1

 شخٛاسياصػٛػپب٘ؼيٖٛ ٘يؼتبتيٗ ثشاي ؿ وٙذ.  ػتفبدٜاص ثٟجٛدي اثؼذ  سٚص 7ٔذت  تبثبس  4سٚصي  ثؼذ اص تغزيٝ اص پؼتبٖ:ثشاي ٔبدس پٕبد هذ لبسچ )ٔبيىٛ٘بصَٚ، ٘يؼتبتيٗ( اص  ذ.يشخٛاس اػتفبدٜ ٕ٘بيٗ ثشاي وبٞؾ ثشفه پؼتبٖ ٚ دٞبٖ ؿيؼتبتياص ٘.2

 (ٚ يب ٕٞضٔبٖ ثب دسٔبٖ ٔبدس اػتسٚص  7 ؿٛد.ٔذت دسٔبٖ ٔؼٕٛالً سيختٝ  ؿيشخٛاسِيتش دس دٞبٖ  ثبس ٞش ثبس يه ٔيّي 4سٚصي اػتفبدٜ ؿٛد. )

 :درد ًَک پستاى

. ثشاي حفبظت ٘ٛن پؼتبٖ اص اكطىبن دس فٛاكُ ؿيشدٞي ٔبدس 2اػتفبدٜ وٙذ.  خبِق ؿذٜ purloinوشْ الِ٘ٛيٗ ؼتبٖ ٔـبٚسٜ وٙيذ. دس كٛست خـىي يب ػٛصؽ اص . ثب ٔبدس دس خلٛف اكالح ٚهؼيت كحيح ؿيش خٛسدٖ ٚ ٌشفتٗ پ1

 ٞبي پؼتبٖ اػتفبدٜ وٙذ. اص ٌبص ٚاصِيٙٝ ٔي تٛاٖ اػتفبدٜ وشد.  تٛا٘ذ ٔٛلتبً اصٔحبفظ ٔي

 :هاستيت

ٞب تخّيٝ ؿٛد ) ثبٔىيذٖ يب  . پؼتب3ٖٞب سا ثٝ آسأي دس طي ؿيشدٞي يب لجُ اص آٖ ثب اػتفبدٜ اص ٘ٛن اٍ٘ـتبٖ ثٝ طشف ٘ٛن پؼتبٖ ٔبػبط دٞذ.  .پؼتب2ٖؿشٚع وٙذ ٍٔش آ٘ىٝ دسد صيبد ٔب٘غ ثبؿذ.  پؼتبٖ ٔجتالا اص .دس كٛست أىبٖ ؿيشدٞي س1 

ٞبي  . ؿيشدٞي سا دس ٚهؼيت5.ٌزاؿتٗ ثشي وّٓ سٚي پؼتبٖ ثٝ ٚيظٜ اٌش اص يخچبَ دس آٚسدٜ ؿٛ٘ذ، ثٝ تؼىيٗ پؼتبٖ وٕه ٔي وٙذ.4تش اػت( ثٍزاسد.  وذاْ ساحتدٚؿيذٖ(. دس فٛاكُ ؿيشدٞي سٚي لؼٕت دسٌيش وٕپشع ػشد ٚ يب ٌشْ )ٞش 

 ٔتفبٚت ا٘جبْ دٞذ.اػتشاحت ٔبدس ٚ ٔلشف ٔبيؼبت تٛكيٝ ٔي ؿٛد.

 ذ..دس كٛست ٘يبص، ثٝ ٔبدس ٔؼىٗ ) اػتبٔيٙٛفٗ يب ثشٚفٗ ( ثذٞي6

 ػبػت ثٟجٛد ٘يبفت ثبيذ ثب پضؿه ٔتخلق ثشاي ؿشٚع آ٘تي ثيٛتيه ٔـٛست ؿٛد. 24ٞبي ٌفتٝ ؿذٜ دس ٔذت  سغٓ تٛكيٝ .اٌش دسد يب اِتٟبة ػّي7

سػب٘ذ ِٚي ٌبٞي ٕٔىٗ اػت ؿيشخٛاس دچبس اػٟبَ ؿٛد وٝ ثبيؼتي دفؼبت ؿيشدٞي  خٛاس ٞٓ آػيجي ٕ٘يثيٛتيه ٔؼٕٛالً ثٝ تؼىيٗ ػشيغ اِتٟبة پؼتبٖ وٕه وشدٜ ٚ ثٝ ؿيش ؿٛد. ) آ٘تي تٛكيٝ ٔي ٚصس 14اِي 10 ٔذتٝ ثيٛتيىٕٙبػجج اػتفبدٜ اص آ٘تي

 افضايؾ يبثذ (

 تٛا٘ٙذ ثٝ ٔيضاٖ ٔٛسد ٘يبص ؿيشخٛاس ؿيش تِٛيذ ٕ٘بيٙذ. سغٓ ا٘ذاصٜ وٛچىـبٖ ٔي ٞب ػّي .ثٝ ٔبدس اطٕيٙبٖ دادٜ ؿٛد ايٗ پؼتب1ٖ پستاى كَچك:

 ٞب ؿيشوٕتشي سا رخيشٜ ٔي وٙٙذ. س دفؼبت ؿيشدٞي سا افضايؾ دٞذ چشا وٝ ٕٔىٗ اػت ايٗ پؼتبٖ.ٕٔىٗ اػت الصْ ثبؿذ ٔبد2

ٞب پغ اص  .دٚؿيذٖ پؼتب2ٖ. ٞبي ػٍٙيٗ دس طَٛ سٚص وٕه وٙٙذٜ اػت. پٛؿيذٖ وشػت دس طي ؿت ٞٓ تب صٔب٘ي وٝ ٔحذٚيتي ايجبد ٘ىٙذ، ٔفيذ اػت ٞب دس وبٞؾ ٔـىالت پؼتبٖ .وشػت ٔتٙبػت ٚ حٕبيت وٙٙذٜ پؼتب1ٖ  پستاى بشرگ:

 داسد. تٛا٘ذ يه حِٛٝ ِِٛٝ ؿذٜ سا صيش پؼتبٖ لشاس دٞذ يب دس ٚهؼيت خٛاثيذٜ يب صيش ثغّي ؿيش ثذٞذ. ٔٛلغ ؿيش داد٘پؼتبٖ سا ٍ٘ٝ .ٔبدس ٔي3ؿٛد.  ؿيشدٞي ٚ تخّيٝ وبُٔ تٛكيٝ ٔي
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 :دٍؿيذى ؿيشدس هَسد هبدسهـبٍسُ ثب 

 هـبٍسُ ثب هبدس دس هَسد دٍؿيذى ؿيش:

 : ؿيشؽ سا ثذٍؿذ ٍ چِ هذت  چٌذ ٍلت يىجبسثگَييذ هبدس ثِ 
 : ثؿش٫ي زاضز ثٻ ايٷ٧ٻ قيط ثٻ چٻ ٲٷٓٹضی زٸقيسٺ ٲي قٹززٞٗبر زٸقيسٴ 

 :ٸ ٶٹظازی ٦ٻ ٢بزض ثٻ ٲ٧يسٴ ٶيؿز  ٦ٱ ٸظٴ يب ثيٳبضٶٹظاز ی قيطزټي ثٻ ٲٷٓٹض سٛصيٻ ثط٢طاض ثطای.1

  قويطـ ضا   ؾوبٖز اٸ٬(  6) زض دؽ اظ ظايٳبٴٸ زض اٸٮيٵ ٞطنز ٲٳ٧ٵ ٲبزض ثبيس زض نٹضر اٲ٧بٴ زض ضٸظ اٸ٬

ٶوٹظاز   ز٢ي٣ٻ زٸقيسٴ الظٰ ثبقس سب ي٥ ٢بق١ ٲطثبذٹضی آٚٹظ ثٻ زؾز آيس.  ٲٗوسٺ  5-10ؾز ا سٸقسٲٳ٧ٵث

 ټبيبٸ ضا ثطَطٜ ٲي ٦ٷس.ؾبٖز آٚٹظ ثٻ ٲ٣ساض ٦ٱ سٳبٰ ٶيبظ 1-2ذيٯي ٦ٹچ٥ اؾز ٸ ټط 

  3ثبيس زض ضٸظ قيط ثرٹضز، ٲبزض ټط چ٣سض ٲي سٹاٶس قيطـ ضا ثسٸقس. حسا٢٭  قيطذٹاضزٞٗبسي ٦ٻ ٻ ثؾذؽ 

 س. ثسٸق زض قجبٶٻ ضٸظ قيطـ ضا ؾبٖز ي٧جبض

 سٛصيٻ قيطذٹاض ثيٳبض :  ثطای  حّٟ ٸ اٞعايف سٹٮيس  قيط ثٻ ٲٷٓٹض  .2

حسا٢٭ ي٧جبض  ز٢ي٣ٻ زض ټطثبض قيطـ ضا ثسٸقس ٸ 20ثبض( ٸ حسا٢٭ 6ؾبٖز ي٧جبض)حسا٢٭ 3ٲبزض ثبيس ټط -

 .آٴ زض قت ثبقس

 ثطای  ثط٢طاضی سٹٮيس قيط ، ا٪ط ثٷٓط ٲي آيس ٦ٻ ثٗس اظ چٷس ټٟشٻ سٹٮيس قيطـ ٦ٱ قسٺ اؾز: .3

ؾبٖز  3ي٥ ؾبٖز ي٧جبض ( ٸ قت ټب ٶيع حسا٢٭ ټط  چٷس ضٸظ ثٻ زٞٗبر ٲ٧طض ) ټط زٸ ؾبٖز يب ټط -

 ي٧جبض ٲبزض قيطـ ضا ثسٸقس 

 ثطای  سبٲيٵ قيط ثٻ ٲٷٓٹض سٛصيٻ قيطذٹاض ، ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٲبزض  ؾط ٦بض اؾز : .4

ٲبزض سب حس اٲ٧بٴ ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ؾط ٦بض ثطٸز ثبيس قيطـ ضا ثسٸقس ٸ ثطای قيطذٹاض ٦ٷبض ث٫صاضز. زٸقيسٴ -

ؾبٖز الظٰ اؾز. ايٵ قيط ضا ٲي سٹاٶس شذيطٺ ٦طزٺ ٸ ثطای  3زض زض ٲح٭ ٦بض ټط قيط، ټٷ٫بٰ حًٹض ٲب

 سٛصيٻ قيطذٹاض ثٻ ذبٶٻ ثيبٸضز.  

 ثطای  سؿ٧يٵ ٸ سرٟيٝ ٖالئٳي ٶٓيط دطی ٸ احش٣بٴ دؿشبٴ ټب ٸ ٶكز قيط اظ آٴ ټب زض ٲح٭ ٦بض:  .5

ي ذٹاټس آضئوٹ٬ ضا ٶوطٰ ٦ٷوس    ٲ ٲبزض ٣ٍٞ زض حس ٮعٸٰ ٸ سؿ٧يٵ ٸ سرٟيٝ دؿشبٴ ټب قيطـ ضا ثسٸقس: ا٪ط-

چٷبٶ ٻ ٲوبزض زض حوب٬ ثوبظ٦طزٴ    ،  ثبض ٞكطزٴ زاقشٻ ثبقس 4يب  3ؾز ٶيبظ ثٻ ا ٦ٻ قيطذٹاض آٶطا ث٫يطز ٲٳ٧ٵ

 ي٥ ٲؼطای ٲؿسٸز اؾز ٞكطزٴ ٸ ٲبؾبغ ثبيس سب ثطَطٜ قسٴ سٹزٺ اٶؼبٰ قٹز.
 

 ًحَُ ٍ هذت رخيشُ وشدى ؿيشدٍؿيذُ ؿذُ سا ثِ هبدس آهَصؽ دّيذ: 

 رخيشُ وشدى: ًحَُ 

٦ٻ ثشٹاٶيس زضة آٶطا ثذٹقوبٶيس اؾوشٟبزٺ ٦ٷيوس. ثوب آة زا٘     ؾرز قٟبٜ ي اظ ػٷؽ قيكٻ يب دالؾشي٥ جاظْطٜ ٲٷبؾ

آٶوطازض ْوطٜ    "ٲوي زٸقوس ٲؿوش٣يٳب   قيطـ ضا ا٪ط ٲبزض ثب زؾز  .آة زا٘ آة ث٧كيسثب  ٸنبثٹٴ آٶطا سٳيع ٦ٷيس ٸ

 ػٳٕ آٸضی ثسٸقس.

ضا ٢وسيٳي سوط  قيطټبی ثشسا ضا ثٷٹيؿس ٸ اسبضيد ،ثبيس ضٸی ټط ْطٜ ٺ ٲي ٦ٷسزض چٷسيٵ ْطٜ شذيط ـ ضاقيط ٲبزضا٪ط 

 .ٶٳبيساؾشٟبزٺ 

ٳس قسٺ اؾز.ؼقيطزٸقيسٺ قسٺ ثبيس ټطچٻ ظٸزسط ٲهطٜ قٹز ٸ قيطسبظٺ ثٽشطاظ قيطٲٷ 

 ؾبٖز اؾشٟبزٺ ٦ٷيوس. ٲوي سوٹاٴ آٶوطا ثوب ٢وطاض        24شٸة قٹز ٸَي ثٻ آضاٲي قيطٲٷؼٳس قسٺ ضا زضير ب٬ ث٫صاضيس سب

ؼٹقوبٶيس ٸزض  ٶزازٴ زضي٥ ْطٜ آة ٪طٰ شٸة ٦طز ٸَي ي٧ؿبٖز ټٳ ٷبٴ ٦ٻ ٪طٰ اؾوز ٲهوطٜ ٦وطز. قويطضا     

 ؿٹظاٶس.ثزټبٴ قيطذٹاضضا ٶيع ٲي سٹاٶس يٹ٪طٰ ٶ٧ٷيس چٹٴ ثًٗي اظ ٖٷبنط آٴ ٶبثٹزٺ قسٺ ٸ ٸ٦طٸبٲ

 تبصّجشاي ؿيشخَاس ػبلن دسخبًِ:دٍؿيذُ ؿذُ  ؿيشداسي  هذت ًگِ

  : زضػٻ ؾوبٶشي   15-25زضزضػٻ حطاضر ،  ؾبٖز 4 ٲسر زضػٻ ؾبٶشي ٪طاز 25-37حطاضر  زض زضػٻزض زٲبی اسب٠

 ٶكٹز زاضی ٶ٫ٻزضػٻ  37زضزٲبی ثبالی ،  ؾبٖز 8 ٲسر ٪طاز

  ثؿويبضی اظ ير بٮٽوب زضػوٻ     .ْطٜ قيطضا زض ؾطزسطيٵ ٢ؿٳز ير ب٬ ٢طاض زټيوس :  زضػٻ ؾبٶشي٫طاز 2-4زضير ب٬

 اؾشٟبزٺ قٹز  ؾبٖز  48حطاضر دبيساض ٶساضٶس. ثٷبثطايٵ ثٽشطاؾز قيطَي 

   :زض ٞطيوعض  ، ٸ ٲوبٺ  3 ټوبی ذوبٶ٫ي سوب   زض ٞطيعض، ټٟشوٻ  2سب  ا٪ط ٞطيعض زضٸٴ ير ب٬ اؾز )ػبيري ير ب٬(زضٞطيعض

 .ٲبٺ 6 سب ٲؿش٣٭ ثب اٶؼٳبز ٖٳي١

 رٍة ؿذُ :هذت ًگْذاسي ؿيشهٌجوذ ٍ     

 ٺ سب ي٥ ؾبٖز ٲهوطٜ قوٹز.    ْطٜ آة ٪طٰ شٸة قس زض ٢طاضزازٴ، ا٪ط ثب ؾبٖز 24چٷبٶ ٻ زض ير ب٬ شٸة قسٺ سب

 زٸثبضٺ ٲٷؼٳس ٶ٧ٷيس. قيط ضا
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 :دٍؿيذًـيشدس هَسد  هبدسهـبٍسُ ثب اداهِ  
 ًحَُ دٍؿيذى ؿيش سا ثِ هبدس آهَصؽ دّيذ: 

 : ِاص هبدس ثخَاّيذ و 

ٸآٲبزٺ زٸقيسٴ قٹز ٦ٷس ثبظسبة ػطيبٴ قيطـ ضا سحطي٥. 

 .ثٻ ز٢ز زؾشٽبيف ضا ثكٹيس 

.زض ػبی ضاحشي ثٷكيٷس 

 .ربة ٦طز()ثطحؿت ٲ٣ساض ٸ ظٲبٴ ٲي سٹاٴ ْطٜ اٶشْطٜ زټبٴ ٪كبزی ضا ظيط ٶٹ٤ دؿشبٴ ٸ آضئٹ٬ ث٫يطز 

 ( ؾبٶشي ٲشط ٣ٖت سط اظ ٶٹ٤ دؿشبٴ 4اٶ٫كز قؿز ذٹز ضا ثبالی دؿشبٴ ٸ اٶ٫كز اقبضٺ ضا زض َطٜ ٲ٣بث٭ آٴ ظيط دؿشبٴ )حسا٢٭

 ٢طاض زټس.

 .زض ايٵ ٸيٗيز دؿشبٴ ضا ثيٵ زٸ اٶ٫كز قؿز ٸ اقبضٺ چٷسيٵ ثبض ٞكبض زټس 

ٶٹ٤ دؿشبٴ ضا ٞكبض زازٺ ٸ ضټب ٦ٷس ٸ ايٵ ٖٳ٭ ضا س٧طاض ٦ٷس.  ا٪ط قيط ذبضع ٶكٹز، ثبيس اٶ٫كشبٴ ضا ػبثؼب ٦ٷس ٸ ٶعزي٧شط ثٻ 

 اظ ٞكبض  ټبی دؿشبٴ زٸقيسٺ قٹز. سٳبٰ ٢ؿٳز ٲؼبضی س سبٶٳبيآضئٹ٬ س٧طاض ٸ ثب ټٳبٴ ٞبنٯٻ  اظ زض ػٽبر ٲرشٯٝ ضا ثبيس ايٵ ٖٳ٭

 ز دؿشبٴ ثذطټيعز.ٲبٮيسٴ دٹؾز ضٸی آٴ ٸ حط٦ز زازٴ قؿز يب اٶ٫كز ذٹز ضٸی دٹؾيب دؿشبٴ يب سٷٻ ٶٹ٤ زازٴ 

قيط ثسٸقس.  ي٥ دؿشبٴ ضا ثسٸقس سب ظٲبٶي ٦ٻ ذطٸع قيط، ٦ٷس قسٺ ٸ ثٻ چ٧ٻ ثيٟشس ؾذؽ دؿشبٴ زي٫ط ضا سب چ٧يسٺ قسٴ 

 ز٢ي٣ٻ ثسٸقس.  20-30، ثطای ٲسر حسا٢٭ ثبض3ثٻ ټٳيٵ سطسيت دؿشبٴ ټب ضا ٲشٷبٸة 

ٻ چ٧يسٴ ٦ٷس، ٲشٹ٢ٝ ٶٳبيس. زٸقيسٴ ضا ټٷ٫بٲي ٦ٻ زي٫ط قيط ػطيبٴ ٶساقشٻ ثبقس ٸ ٣ٍٞ قطٸٔ ث 
 

 

 ( سا ثِ هبدس آهَصؽ دّيذ: سفلىغ اوؼي تَػييوشدى ثبصتبة جشيبى ؿيش)تحشيه 

( ضا ثكطح ظيط سحطي٥ ٦ٷس سب زض ضٞٯ٧ؽ ا٦ؿي سٹؾيٵ٫ٹييس ٢ج٭ اظ زٸقيسٴ ثبظسبة ػطيبٴ قيط)ثٻ ٲبزض ث

 زٸقيسٴ ٲٹ١ٞ قٹز: 

اص لحبظ سٍاًي ثِ هبدس ووه وٌيذ  : 
.ٲبزض ضا ثطای ايؼبز اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ ٦ٳ٥ ٦ٷيس 

 ٦بټف زټيس ضا اٸ ؾٗي ٦ٷيس ٦ٻ زضز ٸ ايُطاة. 

زاقشٻ ثبقس. فٻ ٦ٹز٦٦ٳ٥ ٦ٷيس ٦ٻ ٧ٞط ٸ احؿبؼ ذٹثي ٶؿجز ث 

ًهَاسد صيش سا تَكيِ وٌيذ: وٌيذ، ووه ثِ هبدس ؾوال 

قٹز، ثٷكيٷس. ثًٗي اظ ٲبزضاٴ زض  زض ػبيي ذٯٹر ٸ آضاٰ ٸ يب زض ٲحٯي ٦ٻ سٹؾٍ ٶعزي٧بٶف حٳبيز ٲي

 ثيٵ ٪طٸټي اظ ٲبزضاٴ قيطزٺ ٦ٻ قيطقبٴ ضا ٲي زٸقٷس، ثٽشط ٢بزض ثٻ اٶؼبٰ ايٵ اٲط ټؿشٷس.

سٹاٶس َٟ٭  قيطذٹاض ضا ثٛ٭ ٦ٷس، ثُٹضی ٦ٻ سٳبؼ دٹؾز ثب دٹؾز ثب اٸ ثط٢طاض ٶٳبيس. اٸ ٲي ا٪ط اٲ٧بٴ زاضز

ضا ضٸی زاٲٵ ذٹز ث٫صاضز ٸ قيطـ ضا ثسٸقس. ا٪ط ايٵ ٦بض ٲٳ٧ٵ ٶيؿز ٲي سٹاٶس ثٻ اٸ ٶ٫بٺ ٦ٷس. ا٪ط 

 يب قٷيسٴ نسای اٸ ٸ ثٹييسٴ ٮجبؾفٶ٫بٺ ٦طزٴ ثٻ ٧ٖؽ ٦ٹز٦ يايٵ ټٱ ٚيط ٲٳ٧ٵ اؾز حشي ٪بټ

 ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ اؾز.

ثٻ اٸ ټكساض  اظ ٦ٳذطؼ ٪طٰ، يب آث٫طٰ ٸ يب زٸـ آث٫طٰ اؾشٟبزٺ ٦ٷس. "ضا ٪طٰ ٦ٷس. ٲظال ټبيف دؿشبٴ

 زټيس ثطای ديك٫يطی اظ ؾٹذش٫ي ثٽشط اؾز اثشسا زٲبی آة ضا ٦ٷشط٬ ٶٳبيس .

 زٸضاٶي ثٻ ٹض ثُټبيف ضا ثٻ ذبضع يب  سٹاٶس ٶٹ٤ دؿشبٴ . اٸ ثٻ آضاٲي ٲيسحطي٥ ٦ٷسٶٹ٤ دؿشبٶٽبيف ضا

 ثيطٸٴ ث٧كس.

ضا ثب ٶٹ٤ اٶ٫كشبٴ يب  ټب ثطذي ظٶبٴ ٮٳؽ ٲاليٱ دؿشبٴٲبؾبغ زټس ٸ يب ثٻ آضاٲي يطثٻ ثعٶس.  دؿشبٶٽبيف ضا

 قبٶٻ ٲٟيس ٲي زاٶٷس. ثطذي زي٫ط ثب ٚٯشبٶسٴ ٲاليٱ ٲكز ثؿشٻ ذٹز ضٸی دؿشبٴ ٲٹ١ٞ قسٺ اٶس.

ٲبؾبغ زټس.  اظ٦ؿي ٦ٻ ثٻ ٲبزض ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس، ثرٹاټيس ٦ٻ دكز اٸ ضا 

 

 

 ثِ هبدس آهَصش دّيذ:  ًحَُ تغزيِ ضيشخَاس ثب فٌجبى سا

.ضيشخٛاس خٛاة آِٛد ٘جبضذ. دسز ٞبي اٚ سا دس ٔالفٝ اي )ٔظُ لٙذاق ( ثذيچيذ سب ثٝ فٙؼبٖ دسز ٘ض٘ذ 

 .ديص ثٙذي سٚي ِجبس ضيشخٛاس ثيٙذاصيذ سب ِجبسص ثب ضيش ِىٝ ٘طٛد 

 . دسز ٞبيشبٖ سا ثطٛئيذ 

 داسيذ. ٘يٕٝ ٘طسشٝ سٚي دأٗ خٛد ٍ٘ٝ٘طسشٝ يب ضيشخٛاس سا ثٝ حبِز 

 ٜ٘حٜٛ ٔحبسجٝ سا دس سإٞٙب ثجيٙيذ( ضذٜ ثشاي ٞش ٚيذٜ دس فٙؼبٖ ثشيضيذ. ٔحبسجٝ ضيش سا ثٝ ا٘ذاص( 

 فٙؼبٖ سا ثٝ آسأي سٚي ِت دبئيٗ ضيشخٛاس لشاس دٞيذ. 

  ضيشخٛاس ثشسذ. ب ٌٛضٝ ٞبي ِت فٛلب٘يوٙيذ سب ضيش ثفٙؼبٖ سا وٕي وغ 

ٜثٍزاسيذ خٛدش ضيش ساثب صثب٘ص ثٝ داخُ دٞبٖ ثجشد ٚ ثٙٛضذثبص ٔي وٙذدٞبٖ ٚ چطٓ ٞبي خٛد سا ، ضيشخٛاس ٞطيبس ضذ ، 

ذ.ٙٛضداخُ دٞبٖ ضيشخٛاس ٘شيضيذ. فمف فٙؼبٖ سا دس سٕبس ثب  ِجٟبيص ٍ٘ٝ داسيذ ٚ ثٍزاسيذ خٛد اٚ آٖ سا ثٝ ضيش سا ث 
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 وٌذ:  سي وِ ؿيشخَاسؽ صيبد گشيِ هيهـبٍسُ ثب هبد

 

 
اص ا٘ذاصٜ(،ثيٕبسي يب دسد  خٓ ثٛدٖ ثبسٗ ضيشخٛاس، ٌشْ ثٛدٖ، سشد ثٛدٖ(،خسشٍي )ٔاللبر ثيصيُّ صيبدي ثبيض ٌشيٝ ضيشخٛاس ٔي ضٛد )ٌشسٍٙي ٘بضي اص ٔشاحُ ػٟص سضذ، لِٛٙغ ، غزاي ٔبدس، ضيشخٛاساٖ ثب ٘يبصٞبي صيبد،وٟٙٝ وظيف يب ص

ش سأطيش ثٍزاسد يب ايؼبد آِشطي ثىٙذ،ٌبٜ وٙذ )وبفئيٗ، سيٍبس، داسٚٞبي ديٍش( ٚ لشاس ٌشفشٗ ضيشخٛاس دس ٞٛاي آِٛدٜ ثٝ دٚد سيٍبس، غزاي ٔبدس )ٞش ٘ٛو ٔبدٜ غزائي وٝ سٚي ٔضٜ ضي وٙذ(،داسٚٞبيي وٝ ٔبدس ٔػشف ٔي )اٍِٛي ٌشيٝ ضيشخٛاس سغييش ٔي

ضٛد(،ضيشخٛاساٖ دشسٛلى )سمبؾبي ضيشخٛاس ثشاي دس آغٛش ٌشفشٝ ضذٖ ٚ سشٌشْ ضذٖ ثيطشش اسز(،سِٛيذ وٓ )٘بوبفي( ضيش  ،سِٛيذ ثيص اص ا٘ذاصٜ ضيش ٚ ػشيبٖ سشيى ضيش )ثبصسبة خيّي لٛي خشٚع ضيشوٝ ٔٛػت ػشيبٖ سشيى ضيش ٔيضيشٌبٚ(

 ٝ،سيفالوس...ٚ ػشيبٖ وٓ ضيش،ٔبسشيز،دسسفشٍي غذٔٝ صايٕبٖ،ٚاوسٗ، ديچص ثيؿ

 ثٝ سإٞٙب ٔشاػًٝ وٙيذ(ذ سب ثشٛا٘يذ ثٝ ٔبدس وٕه وٙيذ. اص ٟٔبسر ٞبي ٔطبٚسٜ ثشاي ٌشفشٗ ضشح حبَ سغزيٝ اي ثكٛس ٔكّٛة اسشفبدٜ وٙيذيّز سا ديذا وٙيثبيذ  "وبفي ٘جٛدٖ ضيش "ٔب٘ٙذ ٔٛاسد( . 

.د ٔي ضٛد ٚ ٕٞچٙيٗ ٚ يػجب٘ي ثبضذ، ٘هش اٚ سا دس ثبسٜ يّز ٔطىُ ٚ احسبسي وٝ ٘سجز ثٝ وٛدوص داسد ثذزيشيذ . سًي وٙيذ فطبسٞبئي وٝ اص ػب٘ت اقشافيب٘ص ٚاسٕٔىٗ اسز خسشٝ ، ٘بأيذ  ثٝ ٔبدس وٕه وٙيذ وٝ احسبسبسص سا ثيبٖ وٙذ

 سػٛس اٚ سا دس ثبسٜ يّز ٌشيٝ وٛدوص ثفٟٕيذ.

 وٙششَ ٕ٘بئيذ . ضيشدٞي اٚ سا اسصيبثي وٙيذ ٚ ٚؾًيز ٔىيذٖ وٛدن ٚ قَٛ صٔبٖ ضيشخٛسدٖ اٚ سا 

 . ٔكٕئٗ ضٛيذ وٝ ضيشخٛاس ثيٕبس ٘يسز ٚ دسد ٘ذاسد. سضذ اٚ سا وٙششَ وٙيذ ٚ دس غٛسر ِضْٚ اٚ سا اسػبو دٞيذ 

 . ثش حست ضشايف،  ٔبدس سا ثشاي سضذ خٛة وٛدن  سحسيٗ ٕ٘بييذ 

 ٔٙبسجي ثٝ سٙبست ضشايف ثٝ اٚ ثذٞيذ ، اص ػّٕٝ :ثٝ اٚ ٘طبٖ دٞيذ چٍٛ٘ٝ وٛدوي وٝ ٌشيٝ ٔي وٙذ سا ثغُ وٙذ ٚ اٚ سا آساْ وٙذ. اقاليبر 

ٗي دسشبٖ ٔبدسسا ثٕىذدس قي ايٗ صٔبٟ٘ب ثشاي چٙذ سٚصي ثٝ دفًبر ثيطششاٌش  .اسزثشاي ضيش خٛسدٖ ثيطشش ص سمبؾبي ،ثٝ ايٗ دِيُ وٝ ٘سجز ثٝ لجُ سشيًشش سضذ ٔي وٙذ ضيشخٛاس احشٕبالٔبٍٞي  3ٞفشٍي ٚ  6ٞفشٍي ،  2 حذٚد دس سٙي  ،

 ثٝ سٚاَ يبدي ٌزضشٝ ثش ٔي ٌشدد.اٚ ش ثيطششي سِٛيذ ٔي ضٛد ٚ سذس ضيش خٛسدٖ ضي

 ٗاٖ سٛغيٝ وشد ، ٍٔش حبِز ايؼبد ضٛدِزا ٕ٘ي سٛاٖ اػشٙبة اص غزاٞبي خبغي سا ثٝ ٔبدسٌبٞي اٚلبر ٔبدس ٔشٛػٝ ٔي ضٛد وٝ ٚلشي غزاي خبغي ٔػشف ٔي وٙذ ،وٛدن اٚ آضفشٝ ٚ ثي لشاس ٔي ضٛد .ًٕٔٛالً ثب ٞش غزايي ٕٔىٗ اسز اي

 ٔشٛػٝ ٔطىّي ثطٛ٘ذ.ثب خٛسدٖ غزايي ايٙىٝ ٚالًبً 

 يذٖ داسد ِٚي آساْ سٕبيُ ثٝ ٔى يبيذٔظُ ايٙىٝ دسد ضىٓ داضشٝ ثبضذ دبٞبيص سا ػٕى ٔي وٙذ ٚ ٕٔىٗ اسز ثٝ ٘هش ث. ٔذاْ ٌشيٝ ٔي وٙذ،  اغّت  ثًذاص نٟش ٞب )غشٚة (ٚ دس سبيبر ٔطخػي اص سٚص دچبس لِٛٙغ اسز يًٙي ٌبٞي ضيش خٛاس

 )دس سإٞٙب ثيبيذ(٘حٜٛ ثغُ وشدٖ ضيشخٛاساٖ لِٛٙؼي ٚ آساْ وشدٖ اٚ سا ثٝ ٔبدس آٔٛصش دٞيذ.  ٔبٍٞيىٓ ٔي ضٛد. 3ضيشخٛاساٖ لِٛٙؼي ًٕٔٛالً خٛة سضذ ٔي وٙٙذ ٚ ٌشيٝ ٞبيطبٖ ثًذ اص . وشدٖ اٚ ٔطىُ اسز

ٍشاٖ ٌشيٝ ٔي وٙٙذ ٚ ٘يبص ثيطششي ثٝ ثغُ وشدٖ ٚ ساٜ ثشدٖ داس٘ذ . ضيشخٛاساٖ ثب ٘يبص صيبد:ثسيبسي اص ضيشخٛاساٖ ثيص اص دي 
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 وِ ؿيشخَاسؽ اص گشفتي پؼتبى اهتٌبؼ هي وٌذ:  يهـبٍسُ ثب هبدس

 

 اهتٌبع وَدن اص ضيشخَسدى سا تطخيص دّيذ تػل: 

  ػجبستٌذ اص : پستبى اهتٌبع ضيشخَاس اص گشفتياًَاع هختلف 

ٔىيذٖ اٚ خيّي ؾًيف اسزيب  ٌبٞي اٚلبر ضيشخٛاس دسشبٖ سا ٔي ٌيشد، أب ٕ٘ي سٛا٘ذ خٛة ثٕىذ يب ضيش سا لٛسر دٞذ . 

 ٝيىٙذ ٚ دسشبٖ سا ٕ٘ي ٌيشدٌٔبٞي اٚلبر ضيشخٛاس، ٍٞٙبٔي وٝ ٔبدسش سًي ٔي وٙذ دسشب٘ص سا دس دٞبٖ اٚ ثٍزاسد ٚ ضيش دٞذ، ٌشي. 

ذيٗ ثبس ا٘ؼبْ دٞذ.س ثشاي يه دليمٝ ٔي ٔىذ سذس ثب احسبس خفٍي دسشبٖ سا سٞب ٔي وٙذ ٚ يب ٌشيٝ ٔي وٙذ، اٚ ٕٔىٗ اسز ايٗ يُٕ سا دس ٞش ٚيذٜ ضيش خٛسدٖ چٌٙبٞي ضيشخٛا 

.ٌبٞي اٚلبر ضيشخٛاس يه دسشبٖ سا ٔي ٌيشد، ِٚي اص ٌشفشٗ دسشبٖ ديٍش أشٙبو ٔي وٙذ 

 ىي اص هَاسد صيش هشثَط هي ضَد :ثسيبسي اص ػلل اهتٌبع ضيشخَاس ثِ ي 

( :آسيت ٔغضي،يفٛ٘ز  ضيشخٛاس ثيٕبس اسز ، دسد داسد يب دچبس سخٛر ٘بضي اص داسٚٞبي ٔسىٗ اسز،)(ثشفه، د٘ذاٖ دسآٚسدٖ٘بضي اص دسد يب صخٓ دٞبٖ ،ا٘سذاد ثيٙي ،دسد ٘بضي اص غذٔبر )ٚاويْٛ، فٛسسذس 

( :اضىبَ دس ، ٔحذٚد وشدٖ ٔذر صٔبٖ سغزيٝ، سىبٖ دادٖ دسشبٟ٘ب سٛسف ٔبدسٍٞٙبْ ضيشدٞي، فطبس ثش دطز سش ضيشخٛاس ، خٛة ٍ٘شفشٗ دسشبٖ٘بضي اص ثذسز ٘يبٚسدٖ ٔمذاس وبفي ضيش ، ثكشي، ٌَٛ ص٘ه اسشفبدٜ اصاضىبِي دس سىٙيه ضيشدٞي ٚػٛد داسد

 (ثّىٚ  ٕٞبٍٞٙي ٔىيذٖ

( :سغييش دس ثٛي ، ٔبدس ، لبيذٌئطىُ دسشب٘ي ٔبدس ٔب٘ٙذ ٔبسشيز، ثيٕبسي ٔبدس، سغييش دس ٚؾًيز خب٘ٛادٌي ٚ سفشبسٞبي سٚصٔشٜ، ٔشالجز وٙٙذٜ ػذيذ، سًذد ٔشالجيٗ، ٌطز ٔبدس ثٝ سشوبسثبص ٔظُػذايي اص ٔبدس سغييشاسي ٔٙؼش ثٝ آضفشٍي ضيشخٛاس ضذٜ اسز

 (ٔبدس

(:ثًذاص يه سبٍِي خٛد سا اص ضيشٌشفشٗ، ٔبٍٞيىٙؼىبٚي ضيشخٛاسٚػّت سٛػٝ اٚ ثٝ ٔحيف 4-8دسشبٖ ، دس دس دٚسٜ ٘ٛصادي سفشبس ػسشؼٛي أشٙبو اص ضيشخٛسدٖ ، نبٞشي ٚ غيش ٚالًي اسز) 

 .يٛأّي وٝ دس ثخص ٌشيٝ ضيشخٛاس روشضذ ٔي سٛا٘ذ سجت أشٙبو ٌشدد 

ٞب ٚ دبٞب لجُ اص  ٛد. اص ياليٓ ٞيذٛسشٔي ٘ٛصاد ثي حبِي ٚوٓ ضذٖ فًبِيز ٘ٛصاد، ٌشيٝ ؾًيف، ٔىيذٖ ؾًيف، سشدي دسزسٛا٘ٙذ ثبيض ثي حبِي ٚوٓ ضذٖ فًبِيز ٘ٛصاد ٚٔىيذٖ ؾًيف ضيشخٛاس ض سشٔب ٚ ٌشٔبي ثيص اص حذ ٔحيف: ٞيذٛسشٔي ٚ ٞيذشسشٔي ٔي

 سشد ضذٖ ثذٖ ٔيجبضذ.            

: تَصيِ ّب ثشحست ػلت 

دليمٝ يه ثبس دشداخشٝ ٚدس غٛسر ٚػٛد ياليٕي ٘هيش ثي حبِي، خٛة ضيش ٘خٛسدٖ ٚ... الصْ اسز سشيًبً اسػبو دادٜ  15سر ثذٖ اٚ ٞش ٌيشي دسػٝ حشا يه يالٔز خكش٘بن اسز ِزا ؾٕٗ ٌشْ ٕ٘ٛدٖ ضيشخٛاس ثٝ ثشسسي حبَ يٕٛٔي ٚ ا٘ذاصٜ ّيپَتشهي

دسػٝ سب٘شي ٌشاد(، ػٌّٛيشي اص اصدسز دادٖ حشاسر ثذٖ اص  25ويٌّٛشْ  2ٚصٖ ثيطشش اص دسػٝ سب٘شي ٌشاد ٚ  28ويٌّٛشْ  2ضٛد.لشاس دادٖ ٘ٛصاد دس آغٛش ٔبدس )سٕبس دٛسز ثب دٛسز(، سأٔيٗ دسػٝ حشاسر ٔٙبست اسبق )ثشاي ضيشخٛاساٖ وٕشش اص 

 قشيك سطًطى، سجخيش، سٕبس ٚ ػشيبٖ ٞٛا ثب دٛضص ٌشْ ٚوبفي.

يذيسي ٕ٘بٔبدس سا سطٛيك ثٝ غجش ٚ ثشدثب .وٙذ سذس اص ٔىيذٖ ٔٙػشف ضذٜ ٚ ٌشيٝ ٔي ،ٔىذ ضيشخٛاس ثشاي ٔذر وٛسبٞي ٔي: دًذاى دس آٍسدى ضيشخَاس. 

سٛغيٝ  (ثشاي يىي دٚ سٚص) يطشش اص ًَٕٔٛ أب ثب صٔبٖ وٛسبٜ ساثدس ايٍٙٛ٘ٝ ٔٛاسد،دفًبر سغزيٝ  .سا ثٝ ٔبدسثيبٔٛصيذثيٙي ٘حٜٛ سٕيض وشدٖ  .وٙذ سذس اص ٔىيذٖ ٔٙػشف ضذٜ ٚ ٌشيٝ ٔي ،ٔىذ ثشاي ٔذر وٛسبٞي ٔي ضيشخٛاس )ثب تشضحبت ثيٌي(: گشفتگي ثيٌي

 سغزيٝ ضيشخٛاس اخشالَ ايؼبد وٙذ ٚ ثٝ صٚدي ثشقشف ٘طٛد، ضيشخٛاس ثبيذ اسػبو دادٜ ضٛد( . )چٙب٘چٝ دسوٙيذ

ثشاي دسٔبٖ ثٝ ثخص ثشفه ٔشاػًٝ ضٛد.ذ. وٙ سذس اص ٔىيذٖ ٔٙػشف ضذٜ ٚ ٌشيٝ ٔي ،ٔىذ ٔي دسشبٖ سا ثشاي ٔذر وٛسبٞي دس ايٗ حبِز ضيشخٛاس :«(ثشفه» ئيصخن دّبى )ػفًَت وبًذيذا 

طش فطبس آٚسدٖ دسشبٖ سٚي ثيٙي ٚ يذْ سٛا٘بئي ضيشخٛاس ثشاي ساحز ٘فس دادٖ ضيش ثب ثكشي، يب اسشفبدٜ اص دسشب٘ه، ٚؾًيز ٘بدسسز ضيشدادٖ ٚ ٌشفشٗ ٘بدسسز دسشبٖ سٛسف ضيشخٛاس وٝ سجت ٞشاسبٖ ضذٖ ضيشخٛاس دس ا ضيشدادى: اضىبل دس سٍش

ضٙبسبيي ٚ سفى يّز ضٛد( ٚ ٔحذٚد وشدٖ صٔبٖ ٚ قَٛ ٔذر ضيشدادٖ ٚ اضىبَ دس ٕٞبٍٞٙي ٔىيذٖ ضيشخٛاس ٚ سىبٖ دادٖ دسشبٖ يب ضيشخٛاس دس ٍٞٙبْ ضيشخٛسدٖ. ثب  يز اٚ ٔيضٛد، فطبس ثٝ دطز سشضيشخٛاس )ايٗ فطبس ثبيض يػجب٘ وطيذٖ ٔي

 سٛاٖ ثٝ ضيشخٛاس وٕه وشد. ٔي

:ضٛد ٔبدس خٛاثيذٜ ثٝ دطز ضيش ثذٞذ يب ٔمذاسي  ضيش دس دٞبٖ ضيشخٛاس ضذٜ ٚ ثبيض ايؼبد سشس ٚ ٔطىالسي )ٔظُ سشفٝ، احسبس خفٍي( دس ضيشخٛسدٖ اٚ ٔي سفّىس لٛي ػٟص ضيش وٝ ٔٛػت ػشيبٖ سشيى ضيش ٚ سيخشٗ ٔمذاس صيبدي جشيبى سشيغ ضيش

 .ضٛد ٞفشٝ سفّىس ػٟص ضيش ثشقشف ٔي 4-6اص ضيشش سا ثذٚضذ، دس اص
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 وٌذ:  وِ ؿيشخَاسؽ اص گشفتي پؼتبى اهتٌبؼ هي يهـبٍسُ ثب هبدساداهِ 

 

 
د ثٝ ٘فس ٔبدس ، سفسيش سحشيه ٘بوبفي دسشبٖ يب يذْ سخّيٝ ٔٛطش ثٝ يّز ٚؾًيز ٘بدسسز ٚ ٔىيذٖ ٘بٔٛطش، ٔحذٚد وشدٖ قَٛ ٔذر ٚ دفًبر سغزيٝ ضيشخٛاس، وبٞص ايشٕب: تَليذ ون )ًب وبفي( ضيش ٍ جشيبى ون ضيش

وٙٙذ(، سشدسٌٕي  ٞبي دسشبٖ وٝ ٕٔىٗ اسز اص ضيشدٞي وبُٔ ػٌّٛيشي  ٛد، ٘سغ ٘بوبفي دسشبٖ )ثٝ يّز ٔطىالر ٔبدسصادي يب ػشاحيغّف ٌشيٝ ٌشسٍٙي ٚ يذْ سغزيٝ ضيشخٛاس دس صٔب٘ي وٝ ثبيذ سغزيٝ ض

ا افضايص دٞذ )ثٝ دسشبٖ ٌزاضشٗ دس فٛاغُ : دس ايٗ ٔٛالى ٚؾًيز ٚ سٕبس ضيشخٛاس سا چه وٙيذ. ٔبدس سًذاد دفًبر سغزيٝ ضيشخٛاسستَصيِ ّب ٚ ثكشي. ص٘هضيشخٛاسدسٔىيذٖ دسشبٖ ثخبقش اسشفبدٜ اص ٌَٛ

 6سب 2س ٚ سطٛيك ثٝ ضيشدٞي دس ضت )دس سبيز ٞب، ٚ ثٝ يٙٛاٖ سسىيٗ دٞٙذٜ ثٝ ػبي سش دسشب٘ه، فطشدٖ دسشبٖ دس دٞبٖ ضيشخٛاس قٛسيىٝ ثبيض يػجب٘يز ضيشخٛاس ٘طٛد ، ثيذاس وشدٖ ضيشخٛا ًَٕٔٛ سغزيٝ

ٞبي ٔفشـ ٚ سطيٓ غزائي الغشي، سطٛيك ثٝ خٛسدٖ ٔبيًبر وبفي ٚلشي سطٙٝ اسز، سطٛيك ثٝ اسششاحز  )ديطٟٙبد يه غزاي ٔشًبدَ سبِٓ، ثبصداضشٗ ٔبدس اص ٚسصش غجح(، سطٛيك ٔبدس ثٝ سغزيٝ خٛة ٚ اسششاحز

 ٚ آسأص(

ايشػبة وشدٖ »وٙذ وٝ آٖ سا اغكالحبً  ضيشخٛسدٖ دس چٙذ ٚيذٜ دطز سشٞٓ خٛدداسي ٔئبٍٞي اسز وٝ ًٕٔٛالً ٘بٌٟب٘ي ثٛدٜ ٚ ضيشخٛاس اص  3 -12ضبيى سشيٗ صٔبٖ ثشٚص ايٗ حبِز سٙيٗ  : ثشآضفتگي ضيشخَاس

 ثخٛسد .  ٌٛيٙذ. اوظش ٔٛالى يّز خبغي ٚػٛد ٘ذاسد. ثشخي اٚلبر ٕٔىٗ اسز دس دسشبٖ ٔٛسد ٘هش ٔطىّي ٚػٛد ٘ذاضشٝ ثبضذ ٚ ٘ٛصاد اص دسشبٖ ديٍش ضيش ٔي« ضيشخٛاس

 سٛا٘ذ ثٝ داليُ صيش ثبضذ:  وٕه وٙيذ. ثشآضفشٍي ضيشخٛاس ٔيثب ضٙبسبيي ٚ سفى يّز  ثٝ ضيشخٛاس 

ار ثٟذاضشي، ٔبدس ثٝ ضيشخٛاس خٛد ضيش ثذٞذ. ػذايي ثٝ يّز ثيٕبسي ٔبدس يبضيشخٛاس يب ثشٌطز ٔبدس ثٝ سش وبس...، دس ايٗ ٔٛاسد ثبيذ سشيًبً دسٔبٖ ا٘ؼبْ ضٛد ٚ ثب اسشفبدٜ اص سٕٟيذجذايي هبدس ٍ ضيشخَاس: -       

 دادٜ يب ٚلشي ضيشخٛاس دس خٛاة اسز اٚ سا ضيشدٞذ.ش اسز ٔبدس ثيطشش دس وٙبس ضيشخٛاس لشاس ٌشفشٝ ٚ ثب ٚي سٕبس دٛسز ثب دٛسز داضشٝ ثبضذ ٚ اوظش اٚلبسي وٝ دس ٔٙضَ اسز ثٝ ضيشخٛاس ضيش ثٟش

( دس دٚساٖ ٘ٛصادي، Rootingٔظُ: سفشبس ػسشؼٛ)وٙذ دس حبِيىٝ ايٙبٔشٙبو ٚالًي ٘يسز  شٗ دسشبٖ أشٙبو ٔيوٙذ ضيشخٛاسش اص ٌشف ٌبٞي اٚلبر سفشبس ضيشخٛاس قٛسي اسز وٝ ٔبدس فىش ٔي:اهتٌبع ظبّشي  -

 ٔبٍٞي ٚ اص ضيشٌشفشٗ خٛد ثًذ اص يه سبٍِي. 4-8وٙؼىبٚي ٚ حٛاس دشسي دس 

سا ثٝ خٛد ٘ضديه وٙذ سب ٌشفشٗ دسشبٖ ثشايص ش ٙذ. وٕه وٙيذ سب ٔبدس ثشٛا٘ذضيشخٛاسوشبٖ سا ػسشؼٛ ثبيذ ضيشخٛاسش سا ثٝ دسشبٖ ثٍزاسد سب اٚثشٛا٘ذ ٘ٛن دسٔبدس  سفشبس ػسشؼٛ: ايٗ سفشبس قجيًي اسز ٚ-

 .ساحششش ثبضذ

 .ايٗ ٔسئّٝ ٘يض صٚدٌزس اسز ،ثٝ ٔبدسسٛغيٝ وٙيذ وٝ سًي وٙذ دس ٔحيف آسأششي ثٝ وٛدوص ضيش ثذٞذ :وٙؼىبٚي -

خٛاثيذٖ دس وٙبس وٛدن سا .اص ػٟبر ديٍش ثٝ اٚ ثيطشش سٛػٝ ٕ٘بيذ .خٛسد ثٝ ٔبدس سٛغيٝ وٙيذ:ٔكٕئٗ ضٛد وٝ وٛدن ثٝ ا٘ذاصٜ وبفي غزا ٔي اسز،د وٝ ثًذ اص يه سبٍِي شيٌ ٔيخٛدش سا اص ضيش  ،اٌش وٛدن-

 .سبٍِي ثسيبس ثب اسصش اسز 2يبثذ ٚ ٕٞيٗ الذاْ حذالُ سب دبيبٖ  صيشا سغزيٝ دس ضت ادأٝ ٔي .ادأٝ دٞذ
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 هـبٍسُ ثب هبدسي وِ وَدوؾ ثب ؿيش هلٌَؾي تغزيِ هي ؿَد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثطشي اػتفبدُ هي وٌذ :اگش هبدس ثشاي تغزيِ وَدن اص 
ٞٷؼبٴ ضا سٹنيٻ ٦ٷيس. ،ثٻ ػبی ثُطی 

 قيط ثسټس . فثٻ ٲبزض ٶكبٴ ثسټيس ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ثب ٞٷؼبٴ ثٻ ٦ٹز٦ 

 .ٲُٳئٵ قٹيس ٦ٻ ٲبزض َطظ سٛصيٻ قيطذٹاض ثب ٞٷؼبٴ ضا ثرٹثي ثيبٲٹظز 

 

 اوش وَدن ثطَس اًحلبسي ثب ؿيشهلٌَؾي ٍ ثطشي تغزيِ هي ؿَد:

 ثٻ ٲبزض سٹنيٻ ٦ٷيس دؽ اظ ټط ثبض . ٲك٧٭ سطاظ ٞٷؼبٴ اؾزآٴ  دؿشبٶ٥ ٸؾط ثُطیقؿشٵ

 ٦ٷس.ٸ آة ػٹـ سٳيع  ٲٹاز قٹيٷسٺاؾشٟبزٺ آٴ ضا ثب آة ؾطز قؿشٻ ٸ ؾذؽ ثب ثطؼ ٸ

 ٯيعٺ ٦طزٴ ثٻ يس.ضاټٽبی اؾشطٶٯيعٺ قٹيضٸظی ي٥ ثبض اؾشطدؿشبٶ٥ آٶجبيس حسا٢٭  ٸؾط ثُطی

 قطح ظيط ٲي ثبقس :

  :حسا٢٭  زض آة ٚٹَٻ ٸض قٹز.  آة ٦بٲال ثٻ ػٹـ آٲسٺ ٸ ثُطی ثبيس ٦بٲالػٹقبٶيسٴ 

 ز٢ي٣ٽؿُ  آة حط٦ز ٞٗب٬ زاقشٻ ثبقس .  10ثٻ ٲسر 

 زؾشٹض ٲحٯٹ٬ ض٢ي١ قسٺ ؾٟيس ٦ٷٷسٺ ٢طاضزټيس.ز٢ي٣ٻ زض 30ضا حسا٢٭ ثٻ ٲسر ثُطی(

 ض٢ي١ ٦طزٴ زض ضاټٷٳب ٶٹقشٻ قٹز(

  ثطؼ سٳيع  ٸٶٳ٥ دكز ٸضٸ ٦ٷيسٸثب  ثطای سٳيع ٦طزٴ ؾط دؿشبٶ٥ ثُطی ، آٴ ضا

زضٲحٯٹ٬  ثؼٹقبٶيس يب ثب ذيؿبٶسٴ  سٳيع ٦طزٴ ثُطی،  آٴ ضا ٶيعؾذؽ ٲظ٭  .٦ٷيس

 .اؾشطي٭ ٦ٷيس ثبال

ٶيبظ  ای ثربَط زاقشٻ ثبقيس ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ قيط ٲبزض ٶٳي ذٹضٶس ثٻ سٹػٽبر ٸسٹنيٻ ټبی ٸيػٺ

 ،ی ٲٗٳٹٮي زاضز٦ٻ قيط ٲبزض ٶٳي ذٹضز زض ٲٷ٣ُٻ ای ٦ٻ آة ٸټٹا ٲبټٻ  6 -٦24ٹز٤زاضٶس.ي٥ 

 4-6ٞٷؼبٴ آة زض ضٸظٶيبظ زاضز ٸزضٲٷب٣َي ٦ٻ آة ٸټٹای ٪طٰ زاضٶس ٶيبظ ٦ٹز٤ ثٻ  2-3ثٻ  "س٣طيجب

آة سٳيع  ايبٞٻ ٶٳٹز ، اٲب ثبيس چٷس ثبض زضضٸظ ؾٹح اٸ ٞٷؼبٴ ٲي ضؾس .آة ضا ٲي سٹاٴ ثٻ حطيطٺ يب 

  .   ثبقسثطَطٜ قسٺ  اٸ س سب ٲُٳئٵ قٹيس ٦ٻ سكٷ٫ي ثسټي ثٻ ٦ٹز٤ 

 



 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هـبٍسُ ثب هبدسي وِ وَدوؾ ثب ؿيش هلٌَؾي تغزيِ هي ؿَداداهِ 
 
 
  هبُ ػي داسد ٍ ؿيش ٍ يب غزاي ديگشي هي خَسد6صيشؿيشهبدسخَاس اگش وَدن :  

  
  .ثٻ ٲبزض اَٳيٷبٴ ثسټيس ٦ٻ ذٹز ٲي سٹاٶس قيط ٲٹضز ٶيبظ ٦ٹز٦ف ضا سٹٮيس ٦ٷس

  زض ٦ٷبض ٦ٹز٦ف ثبقس.ٸثٻ دؿشبٴ ث٫صاضز  ضٸظ ٸ قت ٸ زٞٗبر َٹالٶي ٦ٹز٤ ضا  زض  ٦طضٰثُٹض سٹنيٻ ٦ٷيس  

  ،سب ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٣ٍٞ  ثٻ سسضيغ ٚصاټب ٸ قيطټبی زي٫ط ضا ٦ٱ ٦ٷسټٳبٶُٹض ٦ٻ سٛصيٻ اٸ ثب قيطٲبزض ثيكشط ٲي قٹز 

 ثٻ اٸ قيطذٹزـ ضا ثسټس. 

 .ثطای دبيف ضقس قيطذٹاض ٲطاػٗٻ ٦ٷس 

 .ثٻ ټيچ ٸػٻ اظ ثُطی اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷس 

  ٦ٷيس:  ضا سٹنيٻ ٲٹاضز ظيط . زټسةثٻ ٦ٹز٤  ٦ٳ٧ي ټٱ قيطٖالٸٺ ثط قيطٲبزض ، ا٪ط ٲبزض ٲؼجٹض اؾز

 . سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض ضا حشي قت ټب ازاٲٻ زټس  

  ثٽشطيٵ قيط ٦ٳ٧ي قيطزٸقيسٺ قسٺ ٲبزض اؾز.آذط ټط ٸٖسٺ قيطـ ضا ثسٸقس ٸ ثب ٞٷؼبٴ ثٻ

 قيطذٹاض ثسټس. 

   ٸ ثٻ زضؾشي ٲُٳئٵ قٹيس ػبٶكيٵ قٹٶسٺ ٲٷبؾجي اٶشربة ٦طزٺزض نٹضر اؾشٟبزٺ اظ قيطٲهٷٹٖي 

 اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷس. 
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 :ثشاي حفع ٍ تذاٍم ؿيشدّي  هـبٍسُ ثب هبدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٔشاجؼٝ ؿٛد. هؼيت كحيح ثغُ وشدٖ ٚ پؼتبٖ ٌشفتٗ ؿيشخٛاسٚثٝ سإٞٙبي :صحيح تغذيِ باضيز هادر رعايت ٍضعيت

 ٛدٜثسٚص  دس ؿجب٘ٝثبس 10-12دفؼبت ؿيشخٛسدٖؿٛد  اي ؿيشخٛاساٖ ٔتفبٚت اػت. تٛكيٝ ٔي ؿيشدٞي ٔىشسٚ ثشحؼت ٔيُ ٚ تمبهبي ؿيشخٛاس ثبؿذ. دس دفؼبت ٚ ٔذت ٞش ٚػذٜ ؿيشدٞي ٘جبيذ ٔحذٚديتي لبئُ ؿذ وٝ ثؼتٝ ثٝ سفتبس تغزيٝتكزر ضيزدّي:

اي ؿيشخٛاس، ؿيش ٔبدس  ٔىذ.دس كٛست جذايي ٔبدس ٚ ٘ٛصاد، ثب تمّيذ اص سفتبس تغزيٝ دليمٝ ٔي 10-15دليمٝ( ِٚي ٔؼٕٛالً ٞش پؼتبٖ سا  5-30) ٔذت ؿيشخٛسدٖ ثؼتٍي ثٝ ٔيُ ؿيشخٛاس داسد.ؿيشخٛاس اص ٞش دٚ پؼتبٖ تغزيٝ ؿٛد.ثبس ثبؿذ8ٚ ٘جبيذ وٕتش اص

 ثبيذ دٚؿيذٜ ؿٛد.

 ؿٛد ٔبدس ؿيشخٛاس سا دس طَٛ ؿت ٘يض تغزيٝ ٕ٘بيذ.دس كٛست خٛاة ثٛدٖ ؿيشخٛاس ثبيذ اٚ سا دس خٛاة ثٝ پؼتبٖ ٌزاؿت. ثب تٛجٝ ثٝ ثبال ثٛدٖ ػطح ٞٛسٖٔٛ پشٚالوتيٗ دس خٖٛ ٍٞٙبْ ؿت، تٛكيٝ ٔيدّي در ضب: ضيز

تٛا٘ذ اص ٘ظش سٚا٘ي تأثيش ٔٙفي ثش تشؿح ؿيش  ذ، ٔطٕئٗ ؿٛيذ وٝ ؿيش پؼيٗ سا دسيبفت وشدٜ ٚ پؼتبٖ وبٔالً تخّيٝ ؿذٜ اػت.ثٝ ٔبدس آٔٛصؽ دٞيذ ؿيشدادٖ ثب ػجّٝ ٔي: ثٝ ؿيشخٛاس اجبصٜ دٞيذ ٔذت ؿيش خٛسدٖ سا خٛدؽ تٙظيٓ وٙتخليِ كاهل پستاى

 ثٍزاسد.

 لشاسي ٚ ثٟجٛد سٚاثط ػبطفي،تغزيٝ ٔىشس ؿيشخٛاس ثشحؼت تمبهبي ٚي ٔي ؿٛد.كٛست تٕبْ ٚلت ٚ ؿجب٘ٝ سٚصي سػبيت ٌشدد وٝ ٔٛجت ثش ٞٓ اتبلي ٔبدس ٚ ؿيشخٛاسثّٝن اتاقي هادر ٍ ضيزخَار:

 سٚصٌي( ٚ ثب ٔٛاد غزايي ٔتٙبػت ٚ ثٝ تذسيج ا٘جبْ ٌيشد. 180ٔبٍٞي يب  6ظيٓ غزايي ؿيشخٛاس ثبيذ دس ٔٛلغ ٔٙبػت ) : اهبفٝ وشدٖ ٔٛاد غزايي غيش اص ؿيش ثٝ سعذم ضزٍع سٍد ٌّگام تغذيِ تكويلي

ادٜ.ػذْ اػتٕبد ثٝ ٘فغ ٔبدس ثشاي تغزيٝ ؿيشخٛاسٚ جذايي ٔبدس ٚ : ا٘جبْ ٔـبٚسٜ ثب ٔبدساٖ ؿيشدٜ جٟت ٔـخق وشدٖ ػّت اػتشع ٚ ٍ٘شا٘ي اص جّٕٝ ػذْ حٕبيت اص ٔبدساٖ ؿيشدٜ تٛػط وبسوٙبٖ ثٟذاؿتي ٚ خب٘ٛ استزس ٍ ًگزاًي هادر جلَگيزي اس

 ؿيشخٛاس ٚ......

ٔبٜ اَٚ ص٘ذٌي ٍٔش ا٘ذيىبػيٖٛ داؿتٝ ثبؿذ.دس كٛست اججبس ثٝ تغزيٝ ؿيشخٛاس ثب ؿيش دٚؿيذٜ  6ػذْ اػتفبدٜ اص ؿيـٝ ٚ پؼتب٘ه دس ٞش ؿشايط .آٔٛصؽ ػذْ اػتفبدٜ اص ٔٛاد غزايي ديٍش ثٝ جض ؿيش ٔبدس دس : آٔٛصؽ جلَگيزي اس سزدرگوي ضيزخَار

 ؿذٜ يب ػبيش ؿيشٞب، ثبيذ اص لبؿك، فٙجبٖ يب ػشً٘ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. 

ٔبٍٞي ؿيشخٛاس ٘جبيذ اػتفبدٜ وشد.ثٝ ٔٙظٛس پيـٍيشي اص ثبسداسي دس كٛست لبػذٜ ٘ـذٖ ٔبدس ؿيشدٜ ٚ تغزيٝ ا٘حلبسي ؿيشخٛاس ثب ؿيش  6ٞبي ٞٛسٔٛ٘ي تب  : ثٝ ٔٙظٛس جٌّٛيشي اص ػذْ تشؿح ؿيش اص لشفُ اس قزظ پيطگيزي اس بارداريعذم استفاد

 ٞبي غيش ٞٛسٔٛ٘ي اػتفبدٜ وشد. غيش ايٗ كٛست اص آٔپَٛ دپٛٔذسٚوؼي پشٚطػتشٖٚ اػتبت ٚ ػبيش سٚؽتٛاٖ اص سٚؽ ؿيشدٞي ٚ لشف اليٙؼتشَ٘ٛ ٚ دس  ٔبدس ٔي

سيضي  ٞبيؾ ثش٘بٔٝ دس ثبيذ ثشاي دٚؿيذٖ پؼتبٖؼتبٖ، ٔبحٕبيت ٕٞؼش اص ؿيشدٞي.دخبِت دادٖ اػوبي خب٘ٛادٜ ٚ ثٝ خلٛف ٕٞؼش دس ٔشالجت اص ؿيشخٛاس يب ا٘جبْ وبسٞبي ديٍش.ثشاي ادأٝ ؿيشدٞي اص پجلَگيزي اس كار سياد ٍ خستگي هادر :

 ٕ٘بيذ تب تِٛيذ ؿيش ادأٝ يبثذ ٚ ؿيش رخيشٜ ؿذٜ ثشاي تغزيٝ ؿيشخٛاس دس غيبة ٔبدس اػتفبدٜ ٌشدد.

 س ٔٛسد ػالٔت ٚ تغزيٝ ٔبدس( : ٔبدس ثبيذ ٔٛاد غزايي ٚ ٔبيؼبت سا ثٝ ٔمذاس وبفي ثب سػبيت تٙٛع ٚتؼبدَ ٔلشف وٙذ.)طجك جذَٚ  ٘ىبت ٟٔٓ درصين غذايي هادر ضيزدُ
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 ثب هبدس وَدوي وِ ؿيشهلٌَؾي هي خَسد ثطَس خلَكي ) ًِ دس جوؽ هبدساى( هـبٍسُ وٌيذ:  

سبٴ ضا ثكٹئيس. ټبی ٢ج٭ اظ سٽيٻ ٞطٲٹال زؾز 

 ٻ سٹنيٻ ټب ٸ ػسٸ٬ ظيط سٹػٻ ٦ٷيس.*(ؾبٖز سٛصيٻ ٦ٷيس. )ث 24ثطای ټط ٸٖسٺ).......( ٲيٯي ٮيشط قيط آٲبزٺ ٦ٷيس. قيطذٹاض ضا ).......(  ثبض زض ټط 

٦ٷيس.  ټٳيكٻ اظ ٞٷؼبٴ يب ٮيٹاٴ ٲسضع  ثطای سٗييٵ ٲ٣ساض آة الظٰ ٸ اظ ديٳبٶٻ زاذ٭ ټٳبٴ ٢ٹَي قيطٲهٷٹٖي ثطای اٶساظٺ ٪يطی دٹزض قيط اؾشٟبزٺ 

 س. زضػٻ ثطؾ 40-50طبٶيٻ ٢ٹيب ثؼٹقبٶيس ٸ ث٫صاضيس ذٷ٥ قٹز ٸ زٲبی آٴ ثٻ  1 -2آة ٦بٞي ضا ثٻ ٲسر 

.ٲ٣ساض دٹزض قيطٲهٷٹٖي ٲٹضز ٶيبظ ثطای ي٥ ٸٖسٺ ضا ثُٹض ز٢ي١ ) ثب ديٳبٶٻ ؾط نبٜ( اٶساظٺ ٪يطی ٦ٷيس 

ز.٣ٍٞ ٲ٣ساض قيط )ٞٹضٲٹالی ( الظٰ ثطای ي٥ ٸٖسٺ سٛصيٻ قيطذٹاض ضا آٲبزٺ ٦ٷيس. قيط ضا زض  ٞالؾ٥ ٶ٫ٽساضی ٶ٧ٷيس چٹٴ ؾطيٗب آٮٹزٺ ٲي قٹ 

س. ٲ٣ساض اؾشٟبزٺ ٶكسٺ ضا زٸض ثطيعيس، ٲي سٹاٶيس آٴ ضا ثٻ ٦ٹز٤ ثعض٨ سط ثسټيس ٸ يب ذٹزسبٴ ثٷٹقيس.قيطذٹاض ضا ثب ٞٷؼبٴ سٛصيٻ ٦ٷي 

جكٹييسٲٹاز قٹيٷسټثب آة زا٘ ٸ ٞٷؼبٴ ضا. 

.ثطای ٲال٢بر ثٗسی زض سبضيد ) ...........( ٲطاػٗٻ ٦ٷيس 

ٷيس: * ثطای ثطآٸضز ٲ٣ساض قيطٲٹضز ٶيبظ ضٸظاٶٻ ٦ٹز٤ ثٻ سٹنيٻ ټبی ظيط سٹػٻ ٦ 

 ثطاؾبؼ ؾٵ ٦ٹز٤  س زض ضٸظ زضيبٞز ٦ٷس. ايٵ ٲ٣ساض ثبيثسٶف ثٻ اظاء ټط ٦يٯٹ٪طٰ ٸظٴ قيط ٲيٯي ٮيشط 150 س٦يٯٹ٪طٰ يبثيكشط ثُٹض ٲشٹؾٍ ثبي 5/2ثب ٸظٴ ) سطٰ( ي٥ ٶٹظاز ضؾيسٺ 

اؾز. ٛيطس٣ؿيٱ قٹز. ٲ٣ساض قيط زض ي٥ ٸٖسٺ سٛصيٻ ٲش ٸٖسٺ 8يب 7، 6ثٻ 

ٞٗبر ظيبز  سٛصيٻ ٲي قٹز. ټٳعٲبٴ ثب ضقس اٸ ايٵ ٲ٣ساض ضا اٞعايف زټيس.ٶٹظاز ثٻ ٲ٣ساض ٦ٱ ٸ زض ز 

.ثٹيػٺ ا٪ط ٖالئٱ ٪طؾٷ٫ي ضا ٶكبٴ ٲي زټس. ا٪ط قيطذٹاض زض ي٥ ٸٖسٺ ٦ٱ سٛصيٻ ٲي قٹز، زض ٸٖسٺ ثٗسی ٲ٣ساض ثيكشطی قيط ثٻ اٸ ثسټيس  يب ٸٖسٺ ثٗسی سٛصيٻ اٸ ضا ظٸزسط اٶؼبٰ زټيس 

ظ زاقشٻ ثبقس. ػسٸ٬ ٸظٴ ٶٳي ٪يطز،ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ زٞٗبر سٛصيٻ ثيكشط اظ ٲٗٳٹ٬ يب ٲ٣ساض ثيكشط زض ټط ثبض سٛصيٻ  )ٲُبث١ ثب ٸظٴ ٲٹضز اٶشٓبض ثطای ؾٵ اـ( ٶيب ا٪ط ٦ٹز٤ ثٻ اٶساظٺ ٦بٞي

 ظيط ثٗٷٹاٴ ضاټٷٳبؾز ٲٳ٧ٵ اؾز ٶيبظ قيطذٹاض ثيكشط يب ٦ٳشط اظ ٲ٣ساض ٲص٦ٹض ثبقس. 

 زض ضٸظ ثطآٸضز ٲ٣ساض قيطٲٹضز ٶيبظ ي٥ ٦ٹز٤

سٗساز زٞٗبر سٛصيٻ  ؾٵ ٦ٹز٤

 زضضٸظ

زض يب ٞطٲٹال  ٲ٣ساضقيط

 ټطٸٖسٺ سٛصيٻ

يب ٞطٲٹال ٦٭ قيط 

 زضضٸظ

 ٲيٯي ٮيشط 480 ٲيٯي ٮيشط 60 8 سٹٮس سب ي٥ ٲبټ٫ي

 ٲيٯي ٮيشط 630 ٲيٯي ٮيشط 90 7 ٲبټ٫ي 2سب1

 ٲيٯي ٮيشط 720 ٲيٯي  ٮيشط 120 6 ٲبټ٫ي 4سب2

 ٲيٯي  ٮيشط 900 شطٲيٯي  ٮي 150 6 ٲبټ٫ي 6سب4
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 :اي ؿيشخَاساى دس هَسد سفتبسّبي تغزيِ هـبٍسُ ثب هبدس

 

وٙٙذ ٚ  سػٙذ؛ ثٝ طٛس ٔتٙبٚة پؼتبٖ سا ٌشفتٝ ٚ َٚ ٔي ٞب ٍٞٙبْ ٔٛاجٟٝ ثب پؼتبٖ ٞيجبٖ صدٜ ثٝ ٘ظش ٔي :ثشخي اص ثچٝ ضيزخَاراى ّيجاًي

ا ثبيذ ٘ٛصاد سا ثغُ وشدٜ، اٚ سا آساْ ٕ٘بيٙذ؛ ػپغ ؿيشخٛاس سا صيش پؼتبٖ ٕ٘بيٙذ. ٔبدس چٙيٗ ؿيشخٛاسا٘ي اثتذ ػپغ ؿشٚع ثٝ جيغ صدٖ ٔي

 وٙٙذ. ثٍزاس٘ذ. پغ اص چٙذ سٚص ٔبدس ٚ ٘ٛصاد ثٝ ٞٓ ػبدت ٔي

دليمٝ، ثؼيبس پش ا٘شطي  20تب 10ٌيش٘ذ ٚ ثشاي ٔذت  :ثؼوي اص ؿيشخٛاساٖ ثٝ ؿذت ٚ ثب ػجّٝ ٚ ثي دسً٘ پؼتبٖ سا ٔي ضيزخَاراى عجَل

ص٘ٙذ ٚ اٌش ٞٓ ٔـىّي سخ دٞذ پغ اص  وٙٙذ ٚ ثٝ ٘ذست ثٝ پؼتبٖ كذٔٝ ٔي ٔىٙذ. ايٗ ٌشٜٚ اص ؿيشخٛاساٖ ثبصيٍٛؿي ٕ٘ي ٔيپؼتبٖ سا 

 ٔذتي ثشطشف خٛاٞذ ؿذ.

دٞٙذ.  ٔب٘ٙذ ٚدس سٚصٞبي اَٚ ػاللٝ ٚ تٛا٘بيي خبكي ثٝ ٔىيذٖ اص خٛد ٘ـبٖ ٕ٘ي :ايٗ ؿيشخٛاساٖ ٔٙتظش جشيبٖ ؿيش ٔي ضيزخَاراى سخت

ٟٔٓ ايٗ اػت وٝ ٚلتي تٕبيُ ثٝ ؿيش خٛسدٖ ٘ذاس٘ذ ثٝ صٚس ٚ اججبس ثٝ ؿيش خٛسدٖ ٚاداس ٘ـٛ٘ذ صيشا دفؼٝ ثؼذ وٝ ثٝ پؼتبٖ ٌزاؿتٝ  ٘ىتٝ

 ؿٛ٘ذ ؿيش خٛاٞٙذ خٛسد.ٔبدساٖ پغ اص ٞش ثبس تغزيٝ، ؿيش سا دٚؿيذٜ ٚ رخيشٜ ٕ٘بيٙذ. ٔي

دٞبٖ ٍ٘ٝ داس٘ذ، وٕي ؿيش ثچـٙذ ٚ لجُ اص ايٗ وٝ ؿشٚع ثٝ ؿيش خٛسدٖ  :ايٗ ؿيشخٛاساٖ اكشاس داس٘ذ ٘يپُ سا دس ضيزخَاراى ٍسَاسي

وٙٙذ. ثؼذ اص چٙذ  وٙٙذ دٞب٘ـبٖ سا ثىـٙذ. اٌش ػجّٝ وشدٜ ٚ يب ثٝ صٚس ٔججٛسؿبٖ وٙيٓ ثٝ ؿذت ػلجب٘ي ؿذٜ ٚ ؿشٚع ثٝ جيغ صدٖ ٔي

ع ٞؼتٙذ ٚ اٌش ٔضٜ ؿيش فشق وٙذ ؿيش ٘خٛاٞٙذ خٛسد. خٛس٘ذ. ايٗ ؿيشخٛاساٖ ثٝ ٔضٜ ؿيش ثؼيبس حؼب ِحظٝ آساْ ؿذٜ ٚ ثٝ خٛثي ؿيش ٔي

وٓ ثٝ غزاي خٛد اهبفٝ ٕ٘بيذ تب ؿيشخٛاس ثٝ طؼٓ ٞبي ٔختّف ؿيش ػبدت وٙذ. يؼٙي ٔبدس ٞش چٙذ ٚلت  ٔبدس ثبيذ غزاٞبي ٔختّف سا وٓ

 يه ثبس غزاي جذيذ ثخٛسد.

يمٝ ؿيش ثخٛس٘ذ ٚ چٙذ دليمٝ اػتشاحت ٕ٘بيٙذ. ايٗ ؿيشخٛاساٖ دٞٙذ چٙذ دل )تغزيٝ وٙٙذٜ دس صٔبٖ طٛال٘ي(:تشجيح ٔي ضيزخَاراى تٌبل

خٛس٘ذ ٌش چٝ صٔبٖ ثيـتشي ثشاي ؿيش خٛسدٖ  اي دس ؿيش خٛسدٖ ٘ذاس٘ذ ٚ اٌش ثٝ حبَ خٛد ٌزاؿتٝ ؿٛ٘ذ ٔؼٕٛالً خٛة ؿيش ٔي ػجّٝ

 وٙٙذ. كجش ٚ حٛكّٝ ٔبدس دس ايٗ ؿيشخٛاساٖ ثؼيبس حبيض إٞيت اػت. كشف ٔي
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 ػي٥ : ٲكبٸضٺ ثب ٲبزض زض ٲٹضز سٛصيٻ  ٶٹظازٲجشال ثٻ ظضزی ٞيعيٹٮٹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظضزی ٶبقي اظ سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض يب سٛصيٻ ٶب٦بٞي ثب قيط ٲبزض: ٲٷٗي ثطای قيطزټي ٶساضزصسدي فيضيِٛٛطيه، 

٦كس ضٸظ َٹ٬ ٶٳي 15قٹز ايٵ ظضزی ٪صضاؾز ٸ ثيف اظ سٹٮس ْبټطٲي 2-5ظٸزضؼ، ٦ٻ زض ضٸظصسدي فيضيِٛٛطيه: 

ضؾس ٦ٻ ٶبقي ٮيشط ٲي٪طٰ زض زؾيٲيٯي 15ټب ثٻ ثيٵ زض ايٵقٹز، حسا٦ظط ثيٯي ضٸټبی اٸ٬ زيسٺ ٲيثيكشط زض ظايٳبٴ

 اظ سٛصيٻ ٶب٦بٞي ثب قيط ٲبزض ٸ اػبثز ٲعاع زيطټٷ٫بٰ ٸ زضيبٞز آة يب آة ٢ٷس زض ايٵ ٶٹظازاٴ اؾز.

-٦كس ٸ زض ٶٹظازاٶي زيسٺ ٲيسٹٮس ْبټط قسٺ ٸ ثيف اظ ي٥ ٲبٺ َٹ٬ ٲي 5-10ظضزی ٞيعيٹٮٹغي٥ زيطضؼ : زض ضٸظ 

-٪طٰ زض زؾيٲيٯي 20ضٸثيٵ زض ايٵ ٶٹظازاٴ ثٻ  قٹٶس. ٲيعاٴ ثيٯيَٹض ٲ٧طض ٸ ٣ٍٞ ثب قيط ٲبزض سٛصيٻ ٲيقٹز ٦ٻ ثٻ

َٹض ٲ٧طض ٸ ثٻ زٞٗبر ثيكشط قسٺ اؾز ٸ ضؾس. زض ايٵ ٲٹاضز سٹنيٻ ثٻ سٛصيٻ اٶحهبضی ثب قيط ٲبزض ثٻٮيشط ټٱ ٲي

 اضػبٔ ؾطيٕ ثٻ ثيٳبضؾشبٴ يطٸضی اؾز.

 

ثطزٴ ثٻ ٖٯز ظضزی ټط ٶٹظاز اؾز ٸ ٶجبيس ثطای ٶٹظازی ٦ٻ زضيبٞز قيط، اٮ٫ٹی زٕٞ ٸ يب اٮ٫ٹی اٸٮيٵ ا٢ساٰ دعق٥ دي 

٦بټف ٸظٴ ٸ ٸظٴ ٪يطی اٸ زض ٲحسٸزٺ َجيٗي اؾز ٲ٧ٳ٭ يبضی قيط سٹنيٻ ٦ٷس.ا٪ط ٲكرم قٹز ٦ٻ ٖٯز ظضزی 

ضز سٷٽب ٶيبظ ټٳبٴ ٶٹظاز زضيبٞز ٦ٱ قيط اؾز ٦ٻ ٶيبظٲٷس ٞشٹسطادي اؾز اٸٮيٵ ٲ٧ٳ٭ يبضی ٸ زض ثيكشط ٲٹا

 قيطزٸقيسٺ قسٺ ٲسض ٶٹظاز اؾز ٦ٻ ثبيس ثب ٞٷؼبٴ يب ؾيؿشٱ ٲ٧ٳ٭ ضؾبٴ ثٻ قيطذٹاض زازٺ قٹز.
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 :تغزيِ تىويليهـبٍسُ ثب هبدس دس هَسد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هبُ:   12تب  6ؿيشخَاستغزيِ  ثشايي يتَكيِ ّب
ض ثسټيس. ثٻ اٸ قيط ٲبز قٳب ٲي ذٹاټس ٦ٹز٦٤ٻ  ټط چٷس زٞٗٻ 

 ضٸظ٪ي( ٲي ضؾس ٖالٸٺ ثط قيطٲبزض ثٻ ٚصاټب ٸ ٲبيٗبر زي٫طی ٶيع ٶيبظ زاضز . 180ٲبټ٫ي ) ٦6ٹز٤ قٳب ٸ٢شي ثٻ ؾٵ 

 ٔسٹاٶس ايٵ ٚصای ػسيس ضا سحٳو٭   يس ٦ٻ ٸی ٲيقٹيس سب ٲُٳئٵ ٦ٷضٸظ نجط  3-4قطٸٔ ٦ٷيس ، ی زي٫طی ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ٚصا ضٸظ٪ي( زازٴ ٲ٣بزيط ٦ٳي اظ ٚصاټب ضا قطٸٔ ٦ٷيس. ٚصاټبی ػسيس ضا ي٧ي ي٧ي قطٸٔ ٦ٷيس. 180ٲبټ٫ي ) 6اظ دبيبٴ ي  يٯ٧ٳسسٛصيٻ ثطای قطٸ

 ٶٳبيس. 

 ثٻ قطح ظيط ثسټيس:حيٹاٶي ٸ ٚصاټبی ٲٛصی زي٫طی ٚصاټبی ثب ٲٷجٕ ٖي اظ اٶٹاٸ  (ٚصاټبی انٯياٸ٢ٹر ٚبٮت )ثٻ 

 ٭ ٚالر )ثطٶغ ، ٪ٷسٰ( ٪يبټبٴ ضيكٻ ای )ؾيت ظٲيٷي( ٲي ثبقس .٢ٹر ٚبٮت )يب ٚصای انٯي( ثٻ ٦ٹز٤ اٶطغی ٲي زټس . ايٵ ٚصاټب قبٲ 

 يس . ٦ٹز٤ قٳب ثبيس ٚصاټبی ٲشٷٹٖي ٲبٶٷس ٚصاټبی ظيط اؾشٟبزٺ ٶٳبيس :٢ٹر ٚبٮت حبٸی سٳبٰ ٲٹاز ٚصايي ثٻ ٲيعاٴ ٦بٞي ٶٳي ثبقس . زض ٶشيؼٻ قٳب ثبيس ٚصاټبی ثب ٲٷكب حيٹاٶي ٸ ؾبيط ٲٹاز ٲٛصی ضا ايبٞٻ ٶٳبي 

  ثب ٲٷكب حيٹاٶي: ػ٫ط ، ٪ٹقز ، ٲط٘ ، ٲبټي ، سرٱ ٲط٘ ٚصاټبی 

 ذٹضٶس( . ٲحهٹالر ٮجٷي : دٷيط ، ٲبؾز ، ) قيط ٲهٷٹٖي  ثطای ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ قيطٲبزض  ٶٳي 

 ... ؾجعيؼبر ثب ثط٨ ؾجع يب ظضز : اؾٟٷبع ، ٦ٯٱ ثطٸ٦ٯي ، ؾيت ظٲيٷي، ٦سٸ ، ټٹيغ ٸ 

  ،ٲيٹٺ ټب : ؾيت، ٲٹظ، ټٯٹ 

  ٮٹثيب چكٱ ثٯجٯي ، ٮٹثيب چيشي  ٸ ....حجٹثبر : ٶرٹز ، ٖسؼ ، 

 ضٸٚٵ ټب ٸ چطثي ټب : ضٸٚٵ ټبی ٲبيٕ ، ٦طٺ 

  آٞشبث٫طزاٴ ، سرٱ ذطثعٺ  ذٳيطی اظ زاٶٻ ټبی ضٸٚٷي: ٦ٷؼس ، سرٱ ٦سٸ ، سرٱ 

 . ٦ٹز٤ ذٹز ضا ثب ٚصاټبی ٲشٷٹٔ ثبال زض ٦ٷبض ٢ٹر ٚبٮت سٛصيٻ ٶٳبييس 

 زض اؾز ٸ ٦ٹز٤ قيط ٲبزض اؾز ٸ ٦ٹز٤ ٢ج٭ اظ ټط ٸٖسٺ ٚصای ٦ٳ٧ي ثب قيط ٲبزض سٛصيٻ قٹز. زض ٦ٹز٦بٴ ظيط ي٧ؿب٬ ٚصای انٯي ٦ٹز٤ قيط ٲب 

 ٲيعاٴ اٶطغی زض ټط ٪طٰ ٚصای ديكٷٽبز قسٺ، ثٻ َٹض ٞطييkcal  1- 8/0 ثطای ٲظب٬( اؾز . ا٪ط ٚصاټبی زازٺ قسٺ ض٢ي١ ٸ حبٸی ٲٹاز ٲٛصی ٦ٳشط ثبقسkcal/g  6/0ثبيس ز )4/3ٲبټ٫ي ثٻ  9 -11ٞٷؼبٴ ٸ زض  3/2ٲبټ٫ي ثٻ  6-8ض ( ، ٚصای انٯي)٢ٹر ٚبٮت 

 ٞٷؼبٴ اٞعايف يبثس.  

ټيس . اٞعايف زٲي قٹز ، ثعض٪شط ټٳبٶُٹض ٦ٻ اٸضقس ٲي ٦ٷس ٸ ٲيعاٴ ٚصا ضا  حبٮي ٦ٻ اٸ ضا ثٻ َٹض ٲ٧طض ثب قيط ٲبزض سٛصيٻ ٲي ٦ٷيسزض 

 يس زټاٞعايف  *ٮيٹاٴ2/1ثبض زض ضٸظ آٚبظ ٶٳبييس . ايٵ ٲيعاٴ ضا ثٻ سسضيغ سب  3اٮي  2 حطيطٺ ٚٯيّ ٞطٶي يب ؾٹح ذٹضی٢بق١  3اٮي  2ثب زازٴ ، ٲبټ٫ي  6ؾٵزض . 

  ٲبټ٫ي زض ػسٸ٬ نٟحٻ )ثٗس( آٲسٺ اؾز 12سٹنيٻ ټبی سٛصيٻ ای ثطای ٲبټٽب ٸ ټٟشٻ ٲرشٯٝ سب 

 آػي٭ ، اٶ٫ٹض ، ټٹيغ ذبٰ( اػشٷوبة   ٲظ٭س )ٹٶؾجت ذ٫ٟي قٲي سٹاٶٷس ي ٦ٻ ياظ زازٴ ٚصاټب. ، اٲب ثٻ ٸی ٦ٳ٥ ٶٳبييس ٦ٷسذٹزـ ثرٹضز ٦ٻ ؾٗي  اػبظٺ زټيسثسټيس سب ثب اٶ٫كشبٶف ثرٹضز . ٚصاټبی ػٹيسٶي  س٧ٻ ټبی ٦ٹچ٧ي اظ ٲبټ٫ي ثٻ ٸی 8 حسٸز

 ٶٳبييس. ثؿشٻ ثٻ اقشٽبيف ي٥ يب زٸ  ٲيبٴ ٸٖسٺ  ثٻ ٸی ثسټيس.

 اٸ ثسټيس .ثؿشٻ ثٻ اقشٽبيف ثٻ ٲيبٴ ٸٖسٺ  2اٮي  1ثٻ ايبٞٻ ٚصای انٯي ٸٖسٺ  4اٮي  3 زضٸ ٚصاټبيي ٦ٻ ثشٹاٶس آٶٽب ضا ثطزاضز ٮٻ قسٺ يب ع ٦ٻ ثٻ ذٹثي ضيي يٚصاټب اظ ٞٷؼبٴ 2/1حسٸز ،  ټط ضٸظ ،ٲبټ٫ي  11اٮي  9 زض ؾٵ 

  اظ ثك٣بة يب ديبٮٻ قرهي اـ ثٻ ٸی ٚصا ثسټيس. 

  ٺ ٦ٷيس ٸ ثٻ نٹضر ٞٗب٬ ٸی ضا سكٹي١ ثٻ ذٹضزٴ ٶٳبييس اٲب اٸ ضا ٲؼجٹض ثٻ ذٹضزٴ ٶٷٳبييس. ذٹز زض ذٹضزٴ ٦ٳ٥ ٶٳبييس. ثب ٸی ٖبق٣بٶٻ نحجز ٶٳبييس ، ثٻ چكٳبٶف ٶ٫ب ٦ٹز٤نجٹضاٶٻ ثٻ 

 ٲٷس ٶ٫بٺ زاضيس. ٻ ٸ ؾٗي ٶٳبييس سب ٸی ضا ثٻ ذٹضزٴ ٖال٢ ٦ٷيساظ زؾز ثسټس ، ټط چيعی ٦ٻ ٲٹػت حٹاؼ دطسي ٸی قسٺ اظ آٶؼب زٸض  اـ ضا ذٹضزٴ ٖال٢ٻ حيٵزض  ا٪ط 

 اؾز(  قسٺ، ٲ٣ساضی آة ثٻ ٸی ثسټيس )آثي ٦ٻ ػٹقبٶسٺ ٸ ؾطز  ايٵ ٦ٻ ٦ٹز٤ قٳب دؽ اظ سٛصيٻ ټٷٹظ سكٷٻ اؾز دي ثطزٴ ثٻ ثطای . ی ٶيبظ زاقشٻ ثبقس ثٻ آة ثيكشطٲٳ٧ٵ اؾز سٹنيٻ قسٺ ضا ٲي ٶٹقس قيط ٲيعاٴ  ٦ٹز٤ي ٦ٻ ٲبټ٫ي ، حشي ظٲبٶ 6دؽ اظ. 

 

 ٲيٯي ٮيشطی اؾز . ټط ٲٷ٣ُٻ ثبيس اٶساظٺ ټبی ٲطؾٹٲي ضا سٗييٵ ٦ٷس ٦ٻ ٲبزض ثشٹاٶس ثٟٽٳس . 15ؾٹح ذٹضی ٲٗبز٬ ٢بق١ ٲيٯي ٮيشط ٸ ي٥ ٢بق١  250ٲٗبز٬ ٮيٹاٴ* زض ايٵ سٹنيٻ ټب ، ي٥ 

 ٮيٹاٴ 4/3ٲبټ٫ي ثٻ  9 -11ٸ زض  ٮيٹاٴ 3/2ٲبټ٫ي ثٻ  6-8ٚصای انٯي)٢ٹر ٚبٮت( ثبيس زض ( ، kcal/g  6/0اؾز . ا٪ط ٚصاټبی زازٺ قسٺ ض٢ي١ ٸ حبٸی ٲٹاز ٲٛصی ٦ٳشط ثبقس )ثطای ٲظب٬ kcal  1- 8/0ٲيعاٴ اٶطغی زض ټط ٪طٰ ٚصای ديكٷٽبز قسٺ ، ثٻ َٹض ٞطيي

 اٞعايف يبثس .
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 :هب12ِّتب 7ؿيشخَاس  اي ثشاي  ّبي تغزيِ تَكيِ

 12ٍ  11هبُ  هبُ ًْن ٍ دّن هبُ ّـتن هبُ ّفتن

 :ّفتِ اٍل 

o   اظ سٛصيٻ ثب قيط  ٢بق١ ٲطثبذٹضی نج  ثالٞبنٯٻ دؽ 1-2ضٸظ اٸ٬: ٞطٶي آضز ثطٶغ

ٲبزض)آضز ثطٶغ + ق٧ط + قيط ػٹقيسٺ قسٺ( يب حطيطٺ ثبزاٰ قيطيٵ  )آضز ثطٶغ + ثبزاٰ 

 قيطيٵ + ق٧ط + قيطػٹقيسٺ قسٺ ( 

 ٢بقو١   1-٢2بق١ ٲطثوبذٹضی نوج  ٸ    1-2ضٸظ زٸٰ: ٞطٶي ثط حؿت ٲي٭ قيطذٹاض

 ْٽط 

 ٢بق١ ٲطثبذٹضی  5-10ټب سب  :  اٞعايف سٗساز ٢بق3١-7اظ ضٸظ 

ٟشٻ زٸٰ: ټ 

o  قطٸٔ ؾٹح حبٸی ثطٶغ ٸ ٪ٹقز ثٻ ٚٯٓز ٲبؾز +  ٞطٶي يب حطيطٺ ثبزاٰ ثب ٪ٹقز

٪ٹقز ٪ٹؾٟٷس( يب ٪ٹقز ٲط٘ يب ٪ٹقز چطخ ٦طزٺ ٸزض  "٢طٲع )سطػيحب

ټبيي ٦ٻ ثٻ ٲبټي حؿبؾيز ٶساضٶس ٲبټي+ ي٥ سب ؾٻ ٶٹٔ اظؾجعی ټب ٲبٶٷس  ذبٶٹازٺ

ٹثيب ؾجع ٸ.... + ثطٶغ + ضٸٚٵ ٲبيٕ ټٹيغ،ػٟٗطی، قٹيس،٪كٷيع،٦طٞؽ، اٶٹأ ٦سٸ ټب، ٮ

 يب ٦طٺ 

 

 ټب اظ ٞطٶي يب حطيطٺ ثبزاٰ ٸ ْٽطټب اظ ؾٹح اؾشٟبزٺ قٹز  اظ اٸاذط ټٟشٻ زٸٰ نج 

 ٢بق١ ٲطثبذٹضی زض ٸٖسٺ ْٽط ٸ ثٻ سسضيغ ٲ٣ساض آٴ ضا ظيبز ٦ٷيس  1-2قطٸٔ ؾٹح

 سب ػبي٫عيٵ ٞطٶي يب حطيطٺ ثبزاٰ ٸٖسٺ ْٽط قٹز

ټب ٲبٶٷس ټوٹيغ، ػٟٗوطی، ٪كوٷيع، قوٹيس،      اظ اٶٹأ ؾجعی سٹاٴ ثطای سٷٹٔ ؾٹح ٲي

 ظٲيٷي اؾشٟبزٺ ٦طز.  ٦طٞؽ، ٦سٸ ذٹضقشي ٸ حٯٹايي، ٮٹثيب ؾجع ٸ ؾيت

 ثٻ ؾٹح ٶٳ٥ يب ق٧ط ايبٞٻ ٶ٧ٷيس 

  :ٰټٟشٻ ؾٹ 

ثبض زض ضٸظ   3ټبی ٚصا ثٻ  اٞعايف سٗساز ٸٖسٺ 

 يٷوي، ټوٹيغ ٸ ...   ظٲ ټوب ٲبٶٷوس دوٹضٺ ؾويت     ٖالٸٺ ثط ٞطٶي ٸ ؾٹح دٹضٺ اٶٹأ ؾوجعی

 اؾشٟبزٺ قٹز

ټب  نج  ٞطٶي يب حطيطٺ ثبزاٰ، ْٽط ؾٹح، ٖهط دٹضٺ اٶٹأ ي٧ي اظ ؾجعی 

 :ٰټٟشٻ چٽبض 

ټب  ؾٹح ثب اٶٹأ ؾجعی 

ثبض زض ضٸظ  3ټبی ٚصايي  سٗساز  ٸٖسٺ 

ټب، ٖهط دوٹضٺ اٶوٹأ    ټبی ٲشٷٹٔ ثب اٶٹأ ؾجعی نج  ٞطٶي يب حطيطٺ ثبزاٰ، ْٽط ؾٹح

 ټب ي٧ي اظ ؾجعی

سٹاٴ ثٻ ؾٹح ٦ٹز٤ ايبٞٻ ٦طز.   ظ اٸاذط ٲبٺ ټٟشٱ دٷيط دبؾشٹضيعٺ ٦ٱ ٶٳ٥ ضا ٲيا 

 آة ػٹقيسٺ ؾطز قسٺ 

( ٢2ُطٺ آټٵ )٢ُطٺ ثٻ اظای ټط ٦يٯٹ ٸظٴ ثسٴ قيطذٹاض 

 ٢ُطٺ A+D سطػيحب( ٢ُطٺ  "يب ٢ُطٺ ٲٹٮشي ٸيشبٲيٵA+D )- 25 ٢ُطٺ ضٸظاٶٻ 

 :ّفتِ اٍل 

 رشوٻ ٸ ؾوٟز قوسٺ ثوٻ     ازاٲٻ ثطٶبٲٻ ٢ج٭ + ظضزٺ سرٱ ٲوط٘ د

 اٶساظٺ ي٥ ٶرٹز

  ټط ضٸظ نج  ٖالٸٺ ثط ٞطٶي ٸ حطيطٺ اٞعايف سسضيؼي  ٲ٣وساض

ضٸظ ثوٻ يو٥ ظضزٺ ٦بٲو٭     10ظضزٺ سرٱ ٲط٘ سوب ْوطٜ   

. اظ آٴ ثٻ ثٗس ټوط ضٸظ ٶهوٝ ظضزٺ سروٱ ٲوط٘ ثوٻ      ثطؾس

 ٦ٹز٤ ثسټيس  

  :ّفتِ دٍم ثِ ثؿذ 

ـ، سطػيحبً يب ػٹ يب حجٹثبر )ٖسؼ ٸ ٲب ٰثب ايبٞٻ ٦طزٴ ثٯٛٹض ٪ٷس

 ػٹاٶٻ ظزٺ(، ضقشٻ ٞطٶ٫ي،  سٷٹٔ ٸ ٚٯٓز ؾٹح ضا ثيكشط ٦ٷيس 

 دٹضٺ اٶٹأ ؾجعی ٲبٶٷس دٹضٺ اٶٹأ ٦سٸ، ټٹيغ ، ؾيت ظٲيٷي،  ٶرٹز

 ٞطٶ٫ي ٸ ....+ ضٸٚٵ ٲبيٕ يب ٦طٺ +  قيطػٹقيسٺ قسٺ 

ټبی ٲؼبظ ضؾيسٺ ٸ ٶطٰ ٲبٶٷس ؾيت، ٪الثي، ټٯٹ، ظضزاٮٹ، اٶجوٻ،   ٲيٹٺ

ٹ، ټٷسٸاٶٻ ٸ ٲٹظ ؾبٮٱ ٸ ضؾويسٺ ثوٻ نوٹضر    ٪طٲ٥، َبٮجي، آٮ

 ضٶسٺ قسٺ يب ثب دكز ٢بق١ ٮٻ ٸ ٶطٰ قسٺ

  ثب قطٸٔ ټط ي٥ اظ ٲٹاز ٚصايي ػسيس ٲطا٢ت ثطٸظ ٖالئٱ حؿبؾويز

 ٸ يب ٖٹاضو آٴ ثبقيس 

ټبی ٲؼبظ سٽيوٻ قوسٺ زض ٲٷوع٬ ثوب      زازٴ آة ٲيٹٺ َجيٗي اظ ٲيٹٺ

زض ضٸظ ٢بق١ ٚصاذٹضی  6-12ضٖبيز انٹ٬ ثٽساقشي ثٻ اٶساظٺ 

 اق٧بٮي ٶساضز ٦ٻ ثب ٞٷؼبٴ يب ٢بق١ ثٻ ٦ٹز٤ زازٺ قٹز. 

      قطٸٔ ٲبؾز ثب ي٥ ٢بقو١ ٚوصاذٹضی  ٸ اٞوعايف سوسضيؼي آٴ ثوط

 حؿت سٳبي٭ ٦ٹز٤  

سٹاٴ ثٻ ؾٹح ايبٞٻ ٦طز دٷيط دبؾشٹضيعٺ ٦ٱ ٶٳ٥ ضٶسٺ قسٺ ٲي 

 ٖسز ٦ٻ دٹؾز ٸ ټؿشٻ اٴ ٪طٞشٻ قسٺ ثبقوس   1-2ذطٲب ثٗس اظ ٚصا

 ب ٲبؾز ثٻ ٖٷٹاٴ زؾط سٷٽب يب ټٳطاٺ ث

  ټوبی   اظ اٸاذط ٲبٺ ټكشٱ ٚصاټبی اٶ٫كشي ضا قطٸٔ ٦ٷيس ٲظو٭ س٧وٻ

ټوبی ٦ٹچو٥    ظٲيٷي، ٦طٞؽ، س٧وٻ  ٦ٹچ٥ ٲيٹٺ،  ټٹيغ، ؾيت

٪ٹقز ثسٸٴ چطثي يب ٦ٹٞشٻ ٢ٯ٣ٯي ٦بٲالً درشٻ قسٺ يب ثب دكز 

 ٢بؾ١ ٮٻ قسٺ 

 ٲبؾز، دٷيط دبؾشٹضيعٺ ٦ٱ ٶٳ٥، آة ػٹقيسٺ ذٷ٥، ٢ُطٺA+D 

 ټٵ ٲبٶٷس ٲبٺ ٢ج٭ ٸ ٢ُطٺ آ

.ٶبٴ: ٶبٴ ؾٷ٩٫ اضػ  اؾز 

o  ،ٖالٸٺ ثط ثطٶبٲٻ ٚصايي ٲبٺ ټكشٱ، ٶبٴ، شضر

ٲب٦بضٸٶي، ضقشٻ ٞطٶ٫ي ٸ ؾبيط حجٹثبر ثؼع ٶرٹز ٸ 

 ٮذٻ ايبٞٻ ٦ٷيس 

o  ٚصاټبيي ثب ٚٯٓز ثيكشط ٲبٶٷس حٯيٱ ٸ دٯٹ اؾشٟبزٺ

 ٸ ٚصاټبی اٶ٫كشي ضا ثب زؾز ذٹز ثطزاضٶس  قٹز 

o ټب، دٯٹټبيي حبٸی ٪ٷسٰ،  ، حٯيٱټب ټب، آـ اٶٹأ ؾٹح

 شضر ٸ حجٹثبر

o ټبی ٶطٰ ٦ٻ ثب آة ٲط٘ يب ٪ٹقز سٽيٻ قسٺ  اٶٹأ ٦شٻ

 ثبقس.

o  سٹاٶيس ي٧ي اظ حجٹثبر ضا ثٻ ثطٶبٲٻ  ضٸظ ي٧جبض ٲي 3ټط

 ٚصايي قيطذٹاض ايبٞٻ ٦ٷيس 

o ټبيي اظ ٶبٴ سطػيحبً ٶبٴ ؾٷ٥٫ ضا ثٻ زؾز  س٧ٻ

  ٦ٹز٤ ثسټيس ٦ٻ سحز ٶٓبضر ٲطا٢ت ٲهطٜ ٦ٷس

o  ٚصاټبی اٶ٫كشي 

o  ٸٖسٺ زض ضٸظ  3-4زٞٗبر سٛصيٻ 

o 2-1 ٸٖسٺ  ٲيبٴ 

o  ٲ٣ساض ٚصا ثؿشٻ ثٻ ٲي٭ قيطذٹاض ٸ ٲيعاٴ قيط

 زضيبٞشي 

o  ٲيٹٺ يب آة ٲيٹٺ، ذطٲب، ٲبؾز، دٷيط دبؾشٹضيعٺ ٦ٱ

ٸ ٢ُطٺ  A+Dٶٳ٥، ٶبٴ، آة ػٹقيسٺ ذٷ٥، ٢ُطٺ 

 ټبی ٢ج٭ آټٵ ٲبٶٷس ٲبٺ

o  ٲٷٓٹض اٞعايف ٲٽبضر ػٹيسٴ اٞعايف سٷٹٔ، ٢ٹاٰ ٸ ٚٯٓز ٚصاټب ثٻ 

o ټبيي ٲظ٭  ټبی ٶطٰ يب ذٹضا٤ ټب ٸ دٯٹټب ټٳ ٷيٵ ذٹضا٤ اٶٹأ ٦شٻ

 ٲب٦بضٸٶي، ذٹضا٤ ٦ٹٞشٻ ٢ٯ٣ٯي  

o ټبی ٢طٲع )٪ٹؾٟٷس، ٪ٹؾبٮٻ، ػ٫ط(  يب ٪ٹقز  ثبيس اظ ي٧ي اظ اٶٹأ ٪ٹقز

ؾٟيس )ٲبٶٷس ٲبټي يب ٪ٹقز دطٶس٪بٴ ٲبٶٷس ٲط٘، اضز٤، ٚبض، ٦ج٥، 

ټب  ٸ ټٳ ٷيٵ سرٱ ٲط٘، دٷيط، ٚالر، حجٹثبر ٸ ؾجعی  اضز٦ٝ ثٹ٢ٯٳٹٴ(

 اؾشٟبزٺ ٦طز. 

o  ثٻ ثٗس ٲؼبظ اؾز )اٮجشٻ اؾٟٷبع  11ٲهطٜ چٛٷسض، قٯٛٱ، اؾٟٷبع اظ ٲبٺ

 ثبض زض ټٟشٻ اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷيس(  2ضا ثيف اظ 

o ټبيي ٲظ٭ آثٯيٳٹ سطـ  ايبٞٻ ٦طزٴ ٪طز ٶٗٷب، ػٟٗطی، ٦طٞؽ ٸ چبقٷي

 طز ٮيٳٹ ٖٳبٶي زض آذطيٵ ٮحٓبر درز ٚصا ٸ سبظٺ ، آة ٶبضٶغ سبظٺ يب ٪

o  ٶٳ٥ ايبٞٻ ٶ٧ٷيس 

o ٸٖسٺ زض ضٸظ  3-4ای ٦ٳ٧ي  زٞٗبر سٛصٺ 

o 2-1 ٸٖسٺ  ٲيبٴ 

o ٲ٣ساض ٚصا ثؿشٻ ثٻ ٲي٭ قيطذٹاض ٸ ٲيعاٴ قيط زضيبٞشي 

o ټبی ٦ٹچ٥ ٲيٹٺ، ٖسؾي، ٶبٴ ٸ ذطٲب،  سٹاٶس س٧ٻ ٸٖسٺ ٲي ٲيبٴ

ٯٹاټبی ذبٶ٫ي ثب آضز ٲؿ٣ُي)ٶكبؾشٻ + قيط + ق٧ط( ، قٯٻ ظضز، اٶٹأ ح

ټبی ؾبزٺ ثسٸٴ ٦طٰ ٸ ذبٲٻ، ثؿشٷي دبؾشٹضيعٺ  ثطٶغ يب ٪ٷسٰ، ثيؿ٧ٹيز

ټبی ٦طٞؽ يب ټٹيغ يب  ثبقس ټٳ ٷيٵ ٶبٴ ٸ ٦طٺ ٸ  ٶبٴ ٸ ٲبؾز، س٧ٻ

 ظٲيٷي درشٻ قسٺ ټٳطاٺ ثب ٦طٺ  ؾيت

o ټبی ٲؼبظ حسا٦ظط سب زٺ ٢بق١ ٲطثبذٹضی زض ضٸظ ثٻ  آة ٲيٹٺ اظ ٲيٹٺ

 نج  يب ٖهطٖٷٹاٴ ٲيبٴ ٸٖسٺ 

o  سٹاٴ اظ ٚصاټبی ؾٟطٺ ذبٶٹازٺ  ٲبټ٫ي ثٻ ثٗس ثٻ سسضيغ ٲي 11اظ آٚبظ

ټبی سٷس ٚصای  ٢ج٭ اظ ايبٞٻ ٦طزٴ ٶٳ٥ ٸ ازٸيٻٸٮي اؾشٟبزٺ ٦طز 

٦ٹز٤ ضا ػسا ٦ٷيس  ثٻ قطَي ٦ٻ ايٵ ٚصاټب اٶطغی ٸ ٲٹاز ٚصايي الظٰ ضا 

 زاقشٻ ثبقٷس ٸ ثب دكز ٢بق١ ثرٹثي ٶطٰ قسٺ ثبقٷس 

o ز، دٷيط دبؾشٹضيعٺ ٦ٱ ٶٳ٥، آة ػٹقيسٺ قسٺ ذٷ٥، ٢ُطٺ ذطٲب، ٲبؾ

A+D     ٸ ٢ُطٺ آټٵ ٲظ٭ ٲبٺ ٢ج٭ 

 

 

 

 



 

 45 

 
 

 ّبيي ثشاي استمب ايوٌي غزا  ساٌّوبيي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًگْذاسيذ:  چيضساپبويضُ  ّوِ

زؾشٽبضا٢جالظسٽيٽيبذٹضزٶٛصاٸدؿبظاٶؼبٲٽط٦بضيسضَيشٽيٽيبذٹضزٶٛصاثكٹييس. 

ٲيٹټٹؾجعيشبظټطا٢جالظدرشٷيبذبٲرٹضزٶجٽس٢شجكٹييس. 

 زاضيس ٸ اظ زؾشطؼ حكطار زٸض ٶ٫ٻ يشٳيعثكٹييس ٽبضاثبآثساٚٹٲبيٗٓطٞكٹييٹثباؾشٟبزټبظي٧ذبضچٻْطٞؾُٹح ٸ. 

ټبضاثكٹييسٸاػبظټسټيس٦ٽسضټٹاذك٧كٹٶس ْطٜ  .قٹز ټبٲي اظاؾٟٷؼبؾشٟبزټٷ٧ٷيس،ظيطااٚٯجٳٹػج٫ؿشطقٳي٧طٸة. 

ايس ټباؾشٟبزټ٧طزٺ يسثٻ ذهٹنب٪طثطايجطيسٶ٫ٹقشربٲبظآٴټبيرطز٦طزٶٳٹازٚصاييطازضٞٹانٯٳهطٞٳٹازٚصاييٳرشٯٟجبآثساٚٹٲبيٗٓطٞكٹييجكٹي سرشٻ. 

ټباظٲٹازٚيطٲٷٟصزاضاؾز ټبييبؾشٟبزټ٧ٷيس٦ٽؼٷؿأٴ ٻ٣ُٞبظسرش. 

.ٚصاټبضازضؾششٽيٽ٧ٷيس 

ػٹػٽطاآٶ٣سضثذعيسسبآثأٶٹ٢شي ب٢ٹيب   .٦ؿشطيكٹزټٳجط٪ط،٦جبث٧ٹثيسٺ،اٶٹأ ٚصاټبي٫ٹقشيطاآٶ٣سضثذعز٦ٽساذآلٶ٣ٽٹٺ اييبذب  .ٚصاټبضاذٹثجذعيسثٽرهٹنب٪طحبٸي٫ٹقش٣طٲع،َيٹض،ٲبټييبسرٳٳطٚجبقٷس

 ټب ثٻ ٶ٣ُٻ ػٹـ ثطؾٷس.  ؾٹح ٸ ذٹضقز .چٷ٫بٮيسضآٶٟطٸٲي٧ٷيس،قٟبٞجبقس.  ٲبټيطاآٶ٣سضثذعيس٦ٽٳبسكسټٹثبي٧ ٷ٫ب٬،اليٽاليٽكٹز. سرٳٳط٘ ضاآٶ٣سضثذعيس٦ٽؿٟشكٹز

طټيع ٦ٷيس. زاض ٶ٫ٽساضيس ٸ اظ سٳبؼ ٚصاټبی ذبٰ ٸ درشٻ قسٺ د ٚصاټب ضا زض ْطٸٜ ؾطدٹـ 

قسٺ ضا ٢ج٭ اظ ٲهطٜ ٲؼسزاً ثؼٹقبٶيس، ٚصا ضا ٲٹ٢ٕ حطاضر زازٴ ثٽٱ ثعٶيس.  ٚصاټبی درشٻ قسٺ ٶ٫ٽساضی .ټط٪ع،آٶٽبضاضٸيٳيعآقذعذبٶٽيبزضْطٞأث٣طاضٶسټيس .ٚصاټبيٳٷؼٳسضازضير بٮيبظيطآثؿطزشٸث٧ٷيس 

 

 .داسيذ: ِ ًگ بساػبلنغزاّ

٦ٷيس ٲهطٜ ؾبٖز 24ضازضَي زضير ب٬ قسٺ درشٻ ٚصای. 

٦ٷيس زاضی ٻٶ٫ ٬ زضير ب ٸآٲبزٺ قسٺ درشٻ ضاظيطٚصاټبی ذبٰ ٚصاټبی. 

٦ٷيس زاضی ٻٶ٫ زضٲح٧ٱ ٚيطٲٷٟصزاضيبزاضای ٸق٧طضازضْطٸٜ ٲبٶٷسثطٶغ ذك٥ ٲٹازٚصايي. 

٦ٷيس زاضی ضٶ٫ٻيبٞطيع ٸزضير ب٬ ٻش٪صاق زضدٹقساضی ٶٳيكٹزآٶٽبضازضْطٜ ٞٹضاًٲهطٜ قسٺ درشٻ ا٪طٚصاټبی. 

زاز حطاضر زٸثبضٺ سٹاٴ ٣ُٞي٧جبضٲي اٶسضا قسٺ يبٞطيعضٶ٫ٽساضی زضير ب٬ ٦ٻ ای ٺثب٢يٳبٶس ٚصاټبی. 

ټبضاثؼٹقبٶيس آٴ ٲبٶٷسؾٹح ٲبيٕ ٲٹازٚصايي ٦طزٴ ٪طٰ ثطای. 

٦ٷيس ٪طاز٪طٰ ؾبٶشي ی زضػٻ 74ػبٲسضازٸثبضٺ،سب ٚصاټبی. 

س٦ٷي زاضی ٻٶ٫ ٦ٹز٦بٴ چٷيٵ،زٸضاظزؾشطؼ ٸزاضٸټبضازٸضاظٚصاٸټٱ ٲٹازقٹيٷسٺ. 

قٹٶس.  ٲيٹٺ ٸ ؾجعی ټب ضا ثب آة ؾبٮٱ ثكٹييس ثٹيػٺ ا٪ط ثهٹضر ذبٰ اؾشٟبزٺ ٲي 

ټب ٲٷ٣ًي قسٺ اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷيس.  ٚصاټبيي ضا ٦ٻ سبضيد ٲهطٜ آٴ 
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 :تغزيِ تىويليهـبٍسُ ثب هبدس دس هَسد 
 ٻ ذٹثي ضقس ٦ٷس. ٦ٷس ٦ٹز٤ ث ٲبټ٫ي ٦ٳ٥ ٲي 6قطٸٔ سٛصيٻ س٧ٳيٯي ثٻ ټٳطاٺ سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض ثٗس اظ دبيبٴ 

 اگش وَدن خَة غزا ًوي خَسد ثب هبدس هـبٍُ وٌيذ:  

  .ثب ٦ٹز٤ ثٷكيٷس ٸ اٸ ضا سطٚيت ثٻ ٚصا ذٹضزٴ ٦ٷس 

  .ټب ٸ ٦بؾٻ ټبی ػسا ٚصا ثسټس ٜ  ثٻ ٦ٹز٤ زض ْط

  .اظ ٚصاټبی ٶطٰ، ٲشٷٹٔ، اقشٽبآٸض ٸ ٚصاټبيي ٦ٻ ٦ٹز٤ زٸؾز زاضز سب حس اٲ٧بٴ ثٻ اٸ ثسټس 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سٍؿْبي هغزي وشدى غزا 
اٶس ثبٖض ٲٛصی ٦طزٴ ٚصا يٗٷي ايبٞٻ ٦طزٴ ثطذي ٲٹاز ٚصايي ثب ټسٜ اٞعايف ٲ٣ساضدطٸسئيٵ،  ٸيشبٲيٵ ټب ٸ اٲالح ٚصا. اظ آٶؼبيي ٦ٻ ايٵ ٦بض ٲي سٹ

ٲ٣ٹی ؾبظی ٚصای ٦ٹز٤ اٶؼبٰ ٪يطز. ضٸقٽبی ظيط ثطای  ٲٛصی ؾبظی ٚصای اٞعايف حؼٱ ٚصای ٦ٹز٤ قٹز، الظٰ اؾز حشٳب ٲٛصی ٦طزٴ ثٻ ټٳطاٺ 

 ٦ٹز٤ سٹنيٻ ٲي قٹز :

 ٲبٺ، دٹزض ػٹاٶٻ ٚالر ٸ حجٹثبر ثٻ ثطذي ٚصاټب )ثٹيػٺ ؾٹح، ٞطٶي ثب قيط ٲبزض ٸ ٦شٻ( ايبٞٻ قٹز. 9زض ٦ٹز٦بٴ ثبالی 

 ا ثب ٖهبضٺ اؾشرٹاٴ سٽيٻ ٦طز ٸ يب آٴ ضا ثٻ ؾٹح ٦ٹز٤ ايبٞٻ ٶٳٹز. اٞعٸزٴ ٖهبضٺ اؾشرٹاٴ ثٻ ٚصاټبی ٦ٹز٤. ثٻ َٹض ٲظب٬ ٲي سٹاٴ ٦شٻ ض 

 ٲيٹٺ ټب ٸ ؾجعی ټب اظ ػٳٯٻ ٲٹاز ٚٷي اظ ٸيشبٲيٵ ٸ اٲالح ثٻ قٳبض ٲي ضٸٶس ٦ٻ ٲي سٹاٶٷس زض ٲٛصی ؾبظی ٚصای ٦ٹز٤ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض

 ض درز ٚصا اؾشٟبزٺ ٶٳٹز.٪يطٶس. اٮجشٻ ثطای ػٯٹ٪يطی اظ اٞعايف حؼٱ ٚصا، ٲي سٹاٴ اظ آة ؾجعيؼبر ز

 ؾٹح ؾٹح اظ ػٳٯٻ ٚصاټبی ثؿيبض ٲٛصی اؾز ٦ٻ اٮجشٻ ا٪ط ض٢ي١ سٽيٻ قٹز ٲ٣ساض اٶطغی آٴ ٶب٦بٞي ذٹاټس ثٹز. ٮصا اظ ٲبزض ثرٹاټيس ٦ٻ اظ زازٴ

 ی ٦ٷس. ض٢ي١ ثٻ ٦ٹز٤ ذٹززاضی ٸ ؾٗي ٦ٷس ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ ټبی ٲرشٯٝ ٲبٶٷس ايبٞٻ ٦طزٴ ٦طٺ، ضٸٚٵ يب ثطٶغ آٴ ضا ٲ٣ٹ

 

o:غزاّبي هوٌَؼ 

يشخٕٕشٌ،ضىالر،ثبدأضٔيٙي، خشثضٜ،ويٛي،آِجبِٛ،ٌيالسٛا٘ٛايشٛر، ويٛي، آِجبِٛ، ٜ ضيش ٌبٚ، يسُ،سفيذ

ٞبي  ٞبي ٌبصداس، آة ٔيٜٛ ٘ٛضبثٝ ػبر، ٌيالس، خشثضٜ، اسفٙبع، وّٓ، چغٙذس لٙذ ٚ ضّغٓ، فّفُ ٚ ادٚيٝ

 ٞب، ضىالر، سٛسيس ٚ وبِجبس ٚ ا٘ٛاو غزاٞبي سشيى آٔبدٜ ضٛ٘ذٜ سؼبسي، سشضي

ضٛد ئ سٛغيٝ ثبداْ يٜ ٚحشيش فش٘ي ي سٟيٝ ٔػشفطيشٌبٚدسايٙذٚسا٘فمكجشاي. 

 ٘ٛيذٕٞحسٛثٙطٛد.آثٕيٛٞجبيذ  ٔيبا غزاي يٙٛاٖٝ ٚث ِيششدسسٚصٔحذٚدضذٜ ئيّ 60آثٕيٜٛ،ثٟحذٚد ٔػشف

خٛسدٚاص٘هش  ي،ػبٔذاسشأ)ٔبٍٞي 8سمشيجبً( ثبسدسسٚص 3ب٘ٛدسصٔبٕ٘يب٘ٛيذٞٛلشيطيشخٛاسثيطبصثبفٙؼ

 .سىبّٔيأٔبدٞبسز،دادٞطٛد

o :غزاّبيي وِ ثِ دليل احتوبل خفگي وَدن هوٌَؼ ّؼتٌذ 

ٝ٘سٛا٘ذ ثٝ  ٞبي سفز ٚ خبْ سجضي، آػيُ )ٔي ٞبي سفز ٌٛضز،  سىٝ ٞبي وطٕص،   دا٘ٝ اٍ٘ٛس،  سىٝ دا

 س ضذٜ ثشاي ٔمٛي وشدٖ غزاٞب اسشفبدٜ ضٛ٘ذ( غٛسر دٛد

 

 
 

 سٍؿْبي همَي وشدى غزا 

 ز:ٲ٣ٹی ٦طزٴ ٚصا يٗٷي ايبٞٻ ٦طزٴ ثطذي ٲٹاز ٚصايي ثب ټسٜ اٞعايف ٲ٣ساض اٶطغی ٚصا. ضٸقٽبی ظيط ثطای  ٲ٣ٹی ؾبظی ٚصای ٦ٹز٤ سٹنيٻ ٲي قٹ

ٶٽب ضا اظ آة ؾٹح ػسا ٦طزٺ ٸ ٮٻ ٚصاټب ضا ثب آة ٦ٱ ثذعيس. ثٗس اظ درز س٧ٻ ټبی ػبٲس ٚصا ٲبٶٷس ٪ٹقز، حجٹثبر ، ؾيت ظٲيٷي ٸ ؾجعی ټب، آ

 ٦ٷيس،  ؾذؽ ٦ٱ ٦ٱ آة ؾٹح ضا ثٻ آٴ ايبٞٻ ٦ٷيس سب ي٥ دٹضٺ ٚٯيّ زضؾز قٹز.

 .زض نٹضر اٲ٧بٴ ي٥ ٢بق١ ٲطثبذٹضی قيطذك٥ ثٻ حطيطٺ يب ؾٹح ٦ٹز٤ ايبٞٻ ٦ٷيس 

 يبٞٻ ٦ٷيس. ايٵ ٦بض ثسٸٴ آٶ٧ٻ حؼٱ ٚصای ٦ٹز٤ ضا ٲبٺ ٲ٣ساض ٦ٳي )ثٻ اٶساظٺ ي٥ ٢بق١ ٲطثبذٹضی( ٦طٺ يب ضٸٚٵ ا 8ثٻ ٚصای ٦ٹز٦بٴ ثبالسط اظ

 اٞعايف زټس ٲ٣ساض ٦بٮطی آٴ ضا اٞعايف ٲي زټس، يٳٵ آٶ٧ٻ ثٯٕ ٚصا ثطای ٦ٹز٤ آؾبٶشط ٲي قٹز. 

 .ثط ضٸی ٶبٴ يب ثيؿ٧ٹيز ٦ٹز٤ ٦ٻ ٲٗٳٹال ثٻ ٖٷٹاٴ ٲيبٴ ٸٖسٺ ٲهطٜ ٲي قٹز ٦ٳي ٦طٺ يب ضٸٚٵ ثٳبٮيس 

ض ٲحسٸزٺ زؾشٹض سٽيٻ ٚصا ثبقس. ٚصاټبی قيطيٵ يٳٵ سٛييط شائ٣ٻ ٦ٹز٤ ٲي سٹاٶس ػبي٫عيٵ ٚصاټبی ٲيعاٴ ق٧ط ٲٹػٹز زض ٚصای ٦ٹز٤ ز

 انٯي ٸ حشي قيطٲبزض قسٺ ٸ ثسٮي٭ ٣ٞساٴ ضيعٲٛصی ټب ٲٹػجبر اثشال ٦ٹز٤ ضا ثٻ ؾٹء سٛصيٻ ٞطاټٱ آٸضز. 

ٲبٺ، ثطذي اظ ٚصا ټب )ٲبٶٷس دٹضٺ ټبی ٲرشٯٝ، ٲب٦بضٸٶي،  8سط اظ ظضزٺ سرٱ ٲط٘ درشٻ ٖالٸٺ ثط اٶطغی،  ٸيشبٲيٵ ٸ آټٵ ٶيع زاضز. زض ٦ٹز٦بٴ ثبال

 ؾٹح، ٦شٻ( ضا ٲي سٹاٴ ثب ظضزٺ سرٱ ٲط٘ ٲ٣ٹی ٸ ٲٛصی ٶٳٹز.

س. اظ ايٵ اٶٹأ ٲٛعټب ٲبٶٷس ٪طزٸ، ثبزاٰ ٸ دؿشٻ )ثٻ اؾشظٷبی ثبزاٰ ظٲيٷي( زاضای اٶطغی ٸ ٶيع دطٸسئيٵ ٸ ضيعٲٛصی ټب ثٻ ٲيعاٴ ٶؿجشب ذٹثي ټؿشٷ

 ٲبٺ اؾشٟبزٺ ٦طز. 9ٚصايي ثٻ نٹضر دٹزض قسٺ ٲي سٹاٴ ػٽز ٲ٣ٹی ٦طزٴ ٚصای ٦ٹز٤ ثعض٪شط اظ  ٲٹاز 
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 ؾبٖز دؽ اظ نطٜ ٚصای ٦ٹز٤ اٶؼبٰ قٹز ٸ زض ح٣ي٣ز سٛصيٻ اظ ؾٟطٺ ذبٶٹاض ثط سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض اٸٮٹيز زاضز.  1ؾبٮٻ  سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ثٽشط اؾز ٶيٱ سب  2سب  1ثط ذالٜ ؾب٬ اٸ٬ ظٶس٪ي، زض ٦ٹز٦بٴ 

 ٮيٹاٴ زض ټط ٸٖسٺ ثٻ ٦ٹز٤ زازٺ قٹز.  1)ؾٻ چٽبضٰ( اٮي  4/3ٻ زض نٹضر ٶيبظ ثٻ نٹضر ضيع قسٺ يب ٮٻ قسٺ ثٻ ٲيعاٴ ٸٖسٺ زض ضٸظ ٦ 3-4ٚصای انٯي 

ر، چيذؽ، آثٳيٹٺ ټبی سؼبضی ٸ ٶٓبيط آٶٽب ؾبٮٻ سٷ٣الر ثي اضظـ ٶٓيط ٚالر حؼيٱ قسٺ، ق٧ال 2سب  1ٸٖسٺ زض ثطٶبٲٻ ٚصايي ٦ٹز٤  ثبض زض ضٸظ ثيٵ ٚصاټبی انٯي ثٻ ٦ٹز٤ زازٺ قٹز. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲيبٴ 1-2ٸٖسٺ  ٲيبٴ

 ػبي٫بټي ٶساقشٻ ثٻ ػبی آٴ اظ ٲٹاز ٚصائي ٶٓيط ثؿشٷي، ثيؿ٧ٹيز، ذطٲب، ثبزاٰ ٸ دؿشٻ ذبٰ ذطز قسٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲيبٴ ٸٖسٺ اؾشٟبزٺ قٹز.

زض ټط ٸٖسٺ ٦ٹز٤ ذٹز ضا ثب ي٥ ٚصای انٯي ثٻ ټٳطاٺ ٲٹاز ٚصايي ٲٛصی ٲرشٯٝ ثٻ قطح ظيط سٛصيٻ ٶٳبييس : 

o ٘ٚصاټبی ثب ٲٷكب حيٹاٶي: ػ٫ط ، ٪ٹقز ، ٲط٘ ، ٲبټي ، سرٱ ٲط 

oذٹضٶس( . ٲحهٹالر ٮجٷي : دٷيط ، ٲبؾز ، ) قيط ٲهٷٹٖي  ثطای ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ قيطٲبزض  ٶٳي 

o... ؾجعيؼبر ثب ثط٨ ؾجع يب ظضز : اؾٟٷبع ، ٦ٯٱ ثطٸ٦ٯي ، ؾيت ظٲيٷي، ٦سٸ ، ټٹيغ ٸ 

o ... ،ٲيٹٺ ټب : ؾيت، ٲٹظ، ټٯٹ، ٪الثي 

o.... حجٹثبر : ٶرٹز ، ٖسؼ ، ٮٹثيب چكٱ ثٯجٯي ، ٮٹثيب چيشي  ٸ 

oضٸٚٵ ټب ٸ چطثي ټب : ضٸٚٵ ټبی ٲبيٕ ، ٦طٺ 

o آٞشبث٫طزاٴ ، سرٱ ذطثعٺ  ذٳيطی اظ زاٶٻ ټبی ضٸٚٷي: ٦ٷؼس ، سرٱ ٦سٸ ، سرٱ 

: سٛصيٻ ٲٷٓٱ ثب قيطٲبزض زض ؾب٬ زٸٰ ظٶس٪ي ټٳ ٷبٴ ي٥ يطٸضر اؾز چطا ٦ٻ 

oدطٸسئيٵ ثطای ٦ٹز٤ اؾز. ي٥ ٲٷجٕ ذٹة سبٲيٵ 

o.حسٸز ي٥ ؾٹٰ اٶطغی ٲٹضز ٶيبظ ضٸظاٶٻ اٸ ضا سبٲيٵ ٲي ٦ٷس 

o .ٲٹاز ايٳٷي ثرف ٲٹػٹز زض آٴ ثطای ٲحبٞٓز ٦ٹز٤ زض ثطاثط ٖٟٹٶز ټب ٲٹطط اؾز 

o.ٶيبظټبی ٖبَٟي ٸ ضٸاٶي قيطذٹاض ضا سبٲيٵ ٶٳٹزٺ ٸ زض س٧بٲ٭ شټٷي ٸ ػؿٳي اٸ ٶ٣ف ثؿعائي زاضز 

o ي اظ ثيٳبضی، ٣ٍٞ ثٻ قيطٲبزض سٳبي٭ زاضٶس.٦ٹز٤ ثٻ ثيٳبضی ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ثي اقشٽبيي، ي٥ ٲٷجٕ ٲٽٱ سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ اٶطغی ثطای ٦ٹز٤ اؾز چطا٦ٻ اٚٯت ٦ٹز٦بٴ زض ظٲبٴ ثي اقشٽبيي ٶبقزض ٲٹا٢ٕ اثشالی 

o.زض نٹضر اثشال ثٻ اؾٽب٬ ٸ اؾشٟطا٘، ټيچ چيع ثٻ اٶساظٺ قيطٲبزض ثطای قيطذٹاض ٢بث٭ سحٳ٭ ٶيؿز 

oب ٦بټف قسر ٸ زٞٗبر اثشال ثٻ ثيٳبضی ټب، زض ثٽجٹز قطايٍ ا٢شهبزی ذبٶٹاض  ٶ٣ف ٢بث٭ سٹػٽي ٲي سٹاٶس زاقشٻ ثبقس. ث 

 ي٥ ٮيٹاٴ ٦بٲ٭ زضيبٞز ٶٳبيس. ٦ٻ ٚصاټبی زازٺ قسٺ ض٢ي١ ٸ حبٸی ٲٹاز ٲٛصی ٦ٳشطی ثبقس، ٦ٹز٤ ثبيس زض ټط ٸٖسٺ  ٦يٯٹ٦بٮطی اٶطغی زض ټط ٪طٰ ثبقس. زض نٹضسي 1اٮي  8/0ٚصاټبی ٲهطٞي ثبيس زاضای 

هىول يبسي ثب سيضهغزي ّب 

 زض ؾب٬ زٸٰ ظٶس٪ي، ٲهطٜ ٸيشبٲيٵ ټبیA  ٸD  ثبيس ٢ُطٺ آټٵ ضا ثب ٸ ٢ُطٺ آټٵ ثبيس ٲُبث١ زؾشٹضاٮٗٳ٭ ازاٲٻ زاقشٻ ثبقس. ايٵ ٲُٯت ٦ٻ ٢ُطٺ آټٵ ٲٹػت ؾيبټي زٶساٴ ٲي قٹز ٶجبيس ٲبٶٕ ٲهطٜ آٴ قٹز، ثٯ٧ٻ

 ٣ت زټبٴ ضيرز ٸ دؽ اظ آٴ ثٻ ٦ٹز٤ آة زاز ٸ ثب دبضچٻ ای سٳيع ضٸی زٶساٴ ټبی اٸ ضا ٶيع سٳيع ٶٳٹز.٢بق١ چبيرٹضی زض ٖ
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ٖٯز ذؿش٫ي ٞطاٸاٴ ٸ يب اٞؿطز٪ي قسيس اظ ٻ ا٪ط ٲبزض ث ٦ٷس. قطٸٔ ٦طزٴ سٛصيٻ ثٻ زٮي٭ ثيساضی ٸ ټٹقيبضی ٶٹظاز احشٳب٬ ٲٹ٣ٞيز ضا ثيكشط ٦طزٺ ٸاٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ ٲبزض ضا ثيكشط ٲي ظٸزعَاهل رٍحي، رٍاًي هادر:

زض ٲكبٸضٺ ٶذعق٥ اضػبٔ زازٺ قٹز.اثب اٸ ٲكبٸضٺ قسٺ يب ثٻ ضٸ بيز ٸ ثط٢طاضی سٳبؼ دٹؾز ثب دٹؾز ثب ٶٹظازيٳٵ حٳ ضا ثسٸٴ ٖال٢ٻ ٸ ثب ذكٹٶز اٶؼبٰ زټس ثبيس ټب چكٱ دٹقي ٦ٷس ٸ يب ٲطا٢جزقيطذٹاض ذٹز ٲطا٢جز 

 ټط٪ع ٶجبيس اظ ٲبزض اٶش٣بز قٹز ثٯ٧ٻ ثب ثط٢طاضی اضسجبٌ ٶعزي٥ ٸ ټٳسٮي ثب اٸ، اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ اٸ ضا ثبيس اٞعايف زاز.

 َٯجس. طاحز اظ ٖاليٱ َجيٗي اؾشطؼ زض ضٸظټبی اٸ٬ دؽ اظ ظايٳبٴ اؾز ٦ٻ حٳبيز ټٳؿط ٸ ٦بض٦ٷبٴ ثٽساقشي زضٲبٶي ضا ٲيثي ذٹاثي، ذؿش٫ي ٸ ٖسٰ اؾشخَابي ٍ خستگي هادر: بي

ٴ دؿشبٴ سٹؾٍ قيطذٹاض ثيكشط ٸ ٲ٧طضسط ثبقس ٦ٷس. ثبيس ثٻ ٲبزض اَٳيٷبٴ زاز ٦ٻ ټط چٻ ٲ٧يس ايؼبز ټط٪ٹٶٻ ق٥ ٸ سطزيس زض ٲبزض ٸ ٖسٰ حٳبيز ٸ ٦ٳ٥ ثٻ اٸ، ثبٸضټبی ٚٯٍ ضا زض اٸ س٣ٹيز ٲيّاي غلط هادر: باٍر

ثبقٷس.ثبيس اَٳيٷبٴ زاز ټب ضا ٲطسجبً ٸ ثٻ زٞٗبر ٲ٧طض ٸ ثرهٹل، ټٳعٲبٴ، ثٻ دؿشبٴ ٲبزض ٪صاقز سب ثب سٹٮيس ٸ سطق  ثيكشطِ قيط، ټط زٸ ٦ٹز٤ سٛصيٻ ذٹثي زاقشٻ  سٹٮيس ٸ سطق  قيط ٶيع ثيكشط ذٹاټس قس ٮصا ثبيس زٸ٢ٯٹ

ټبی  قٹز. ؾرٷبٴ ٸ ٣ٖبيس ٲبزض ضا ثبيؿشي ثب ز٢ز ٸ حٹنٯٻ ٦بٞي ٪ٹـ ٦طز ٸ ثب ٲكبٸضٺ ٸ ضاټٷٳبيي سٹاٶٷس قيط٦بٞي سٹٮيس ٦ٷٷس ٸ قيطزټي ثبٖض سٛييط ق٧٭ ٸ ثس ٞطٰ قسٴ دؿشبٴ ٶٳي ٥ ټٱ ٲيټبی ٦ٹچ ٦ٻ دؿشبٴ

 نحي ، ثبٸضټبی ٚٯٍ ضا اظ ثيٵ ثطز.

 ثبضٺ ٖٹاٲٯي ٦ٻ ثبٖض ٖسٰ قيطزټي زض ٞطظٶساٴ ٢جٯي قسٺ اؾز ثبيس ٲكبٸضٺ ٲٷبؾت ثب ٲبزض اٶؼبٰ ٪يطز.ٖسٰ قيطزټي زض ٞطظٶساٴ ٢جٯي: ثب زضيبٞز اَالٖبر ز٢ي١ زض

 ثبقس. ثبيؿشي ٲبزض ضا سٹػيٻ ٦طز ٦ٻ ٖسٰ ٲٹ٣ٞيز زض قيط زټي زض ظايٳبٶٽبی ٢جٯي ثٻ ٲٗٷي ٖسٰ سٹاٶبيي قيط زټي زض ظايٳبٴ ٞٗٯي ٶٳي

بقيطزټي ٸ يب ثدؿشبٴ زضزٶب٤ ثبيس ٦بٲالً. يط ثسٸٴ ٞكبض ٲ٧يسٴ قيطذٹاض اٶؼبٰ قٹزققطٸٖكيطزټي اظ دؿشبٴ زي٫ط ثبقس سب زضدؿشبٴ زضزٶب٤ ثبظسبة ػٽف  دؿشبٴ ثٹزٴ زض نٹضسي٧ٻ زضزٶب٤ فطار سياد در پستاى:

 .زٸقيسٴ ثب زؾز سرٯيٻ ٪طزز

سٹاٶس ثٻ ٦ٳ٥ دطؾشبض اَب٠ ٖٳ٭ ضٸی سرز ٖٳ٭ ٶٹظازـ ضا زض آٚٹـ ث٫يطز ٸ اٸ ضا قيط زټس ٸٮي زض ثيٽٹقي  ٸ ٲيا٪ط ػٽز اٶؼبٰ ٖٳ٭ ؾعاضيٵ ثي حؿي ٶربٖي اٶؼبٰ ٪يطز، زض ټٷ٫بٰ سٹٮس، ٲبزض ثيساض اؾز :سشاريي

ضسي ٶساضز ٸ ٲبزض ٶيبظ ثٻ حٳبيز ٸ ٦ٳ٥ ؾبٖز(. زض ايٵ ٪ٹٶٻ ٲٹاضز زازٴ آة ٢ٷس ٸ يب قيط ذك٥ ثٻ ٶٹظاز يطٸ 2-6اٞشس )سب ظٲبٴ دبؾر٫ٹيي، ٲٗٳٹالً  آٮٹز ثٹزٴ ٲبزض، قطٸٔ قيطزټي ثٻ سإذيط ٲي ٖٳٹٲي ثٻ ٖٯز ذٹاة

 اَطاٞيبٴ زاضز.
ض اظ ٖٹاٲ٭ ايٳٷي ثرف ثٹزٺ ٸ زض ديك٫يطی اظ قيطذٹاضاٴ ٲجشال ثٻ ٶبټٷؼبضی ٸ ٲك٧الر ٲٛعی ثيكشط ثٻ سٛصيٻ اظ دؿشبٴ ٸ قيطزټي ٶيبظ زاضٶس چطا ٦ٻ قيط ٲبزض ٸ آٚٹظ ٚصای ٦بٲ٭ ٸ ؾطقبًاخَاستِ بَدى فزسًذ:

ٲٷس ٪طزٶس. ثط ټٳٻ اَطاٞيبٴ ٸ دطؾٷ٭ ثٽساقشي زضٲبٶي الظٰ  ٦ٷس ٦ٻ اظ ثٽطٺ ټٹقي ثيكشط ٸ ضقس ػؿٳي ٸ ضٸاٶي ثٽشطی ثٽطٺ ی زاضز ٮصا سٛصيٻ ٲ٧طض اظ دؿشبٴ ٲبزض ثٻ ايٵ ٪ٹٶٻ ٦ٹز٦بٴ ٦ٳ٥ ٲيټب ٶ٣ف ٲؤطط ٖٟٹٶز

آٮٹز ثٹزٺ ٸ قٯي ًٖالر زاضٶس سٛصيٻ ايٵ ٪طٸٺ ٶيبظ ثٻ نجط ٸ حٹنٯٻ زاضز. قيطزټي ثٻ ايٵ  ٦ٷس ٸ چٹٴ ايٵ ٶٹظازاٴ ذٹاةاؾز ثٻ چٷيٵ ٲبزضاٶي ٦ٳ٥ ٸ اظ اٸ حٳبيز ٦ٷٷس سب ٲبزض ثشٹاٶس سٛصيٻ ثب قيط ذٹز ضا آٚبظ 

 ٦ٹز٦بٴ ثبيس ثٻ نٹضر ظيط ثٛ٭ اٶؼبٰ قٹز.ثط٢طاضی سٳبؼ دٹؾشي، ٲكبٸضٺ، سكٹي١ ثٻ قيطزټي، ٲكبٸضٺ ثب ذبٶٹازٺ اظ انٹ٬ اؾبؾي حٳبيز اؾز.
 ای ثبيس ثٻ دعق٥ اضػبٔ زازٺ قٹز. بزض ثبيس ٲُٯٕ قٹز ٦ٻ ايٵ اٲط ٲطثٹٌ ثٻ ضغيٱ ٚصايي اؾز ٸ زض نٹضر ازاٲٻ يبٞشٵ ضٶ٩ ٢ٽٹٺٲتغييش سً٘ ؿيش ٔبدس:

ټب ذٹززاضی قٹز ظيطا اططار ٲ٧ٗٹؼ ثطسٹاٶبيي قيطذٹاض  ٦ٷشط٬ زضز ثبيس ثٻ ٶحٹ ٲشٗبز٬ اٶؼبٰ ٪يطز سب نطٞبً ٲٹػت ٦بټف زضز ٲبزض قٹز ٸ اظ ٲهطٜ ٲ٣بزيط ظيبز زاضٸټبی يس زضز ثٻ ذهٹل ٲرسّض: دسد ٍٞٙبْ ؿيشدٞي

 ثطای قيط ذٹضزٴ ذٹاټسزاقز. ثبيس ثب حٳبيز ٲبزض ٸ ايؼبز اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ، سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض ازاٲٻ يبثس.
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 :ّبي پيـگيشي  دس هَسد سٍؽهـبٍسُ ثب هبدس
 تٛكيٝ ٚ الذاْ تأثيش سٚي ؿيشدٞي ػٙٛاٖ

 ٞبي تشويجي لشف

(LD)بصيهٚ تشي ف 

ٔبٜ اَٚ ص٘ذٌي ؿيشخٛاس ٔٙغ ٔلشف  6( ثٝ ػٙٛاٖ سٚؽ پيـٍيشي اص ثبسداسي دس تشي فبصيه LDٚي تشويجي )ٞب ؿٛ٘ذ. اػتفبدٜ اص لشف ي تشويجي، ثٝ دِيُ داؿتٗ اػتشٚطٖ ثبػث وبٞؾ تشؿح ؿيش ٔيٞب لشف ٔٙغ ٔلشف داسد

 .تٛا٘ذ ؿشٚع ؿٛد ثؼذ اص صايٕبٖ ٔي ٞفتٝ 3اص  ٞب دٞذ ٔلشف لشف اٌش ٔبدسي ثٝ فشص٘ذ خٛد ؿيش ٕ٘ي.داسد

 لشف پشٚطػتشٖٚ

 )اليٙؼتشَ٘ٛ(

 ٔٙغ ٔلشف ٘ذاسد

 

ٞفتٝ اَٚ ثؼذ اص صايٕبٖ آغبص ؿٛد.دس كٛست ثبصٌـت لبػذٌي ٚ تغزيٝ ا٘حلبسي ثب ؿيش  6تٛا٘ذ ظشف  دس كٛست لبػذٜ ٘ـذٖ ٔبدس ؿيشدٜ ٚ تغزيٝ ا٘حلبسي ؿيشخٛاس ثب ؿيش ٔبدس، ٔلشف لشف ؿيشدٞي ٔي

 )ٕٔىٗ اػت افضايؾ ٔختلش دس حجٓ ؿيش ٚطَٛ ٔذت ؿيشدٞي ايجبد ٕ٘بيذ(. ؿٛد سٚص اَٚ لبػذٌي ٚ تشجيحبً سٚص اَٚ ؿشٚع ٔي 5س، ٔلشف لشف دس ٔبد

آٔپَٛ ٔذسٚوؼي 

 پشٚطػتشٖٚ 

 ٙذ وب٘ذْٚ ٘يض اػتفبدٜ ؿٛد.سٚص اَٚ لبػذٌي ا٘جبْ ؿذٜ ٚ تب يه ٞفتٝ اص سٚؽ وٕىي ٔب٘ 5دس كٛست لبػذٜ ؿذٖ، تضسيك ثبيذ ظشف  ٔٙغ ٔلشف ٘ذاسد

 (1) تٛا٘ذ ٚاسد ؿيش ؿذٜ ٚ دس تِٛيذ ٔطّٛة ؿيش تذاخُ ايجبد وٙذ. ٞفتٝ ثؼذ اص صايٕبٖ ا٘جبْ ٌيشد.ٔذسٚوؼي پشٚطػتشٖٚ ٔي 6دس كٛست لبػذٜ ٘ـذٖ ٔبدس، تضسيك ثبيذ 

سا تضسيك وشد ٚ يه ٞفتٝ ٘يض اص وب٘ذْٚ اػتفبدٜ وشد. دسغيشايٙلٛست تب فشا سػيذٖ دٚسٜ لبػذٌي  DMPAّٝ سٚص اِٚذٚساٖ لبػذٌي ٔشاجؼٝ وٙذٔي تٛاٖ ثالفبك5(ثٝ د٘جبَ لطغ يه سٚؽ اٌش فشد دس 1)

 ٞفتٝ پغ اص صايٕبٖ أىبٖ پزيش ثٛدٜ ٚ ٘يبصي ثٝ ثشٌـت لبػذٌي ٘يؼت.3تب DMPA( اص وب٘ذْٚ اػتفبدٜ ؿٛد. دس ٔبدساٖ غيش ؿيشدٜ اِٚيٗ تضسيك DMPAثؼذي)ثشاي تضسيك 

 ؿٛد ٚ ٘جبيذ ثٝ ػٙٛاٖ سٚؽ دايٕي ثٝ وبس ثشدٜ ؿٛد. دس كٛست تٕبع جٙؼي ٔحبفظت ٘ـذٜ ثٝ وبس سٚد. ثٝ ػٙٛاٖ سٚؽ اٚسطا٘غ پيـٍيشي اص ثبسداسي اػتفبدٜ ٔي ٔٙغ ٔلشف ٘ذاسد طػتشَٚلشف ِٛٚ٘ٛس

ػبػت ثؼذ  12ػبػت ثؼذ اص ٘ضديىي ٔـىٛن يه ػذد لشف ٔلشف ٕ٘ٛدٜ ٚ دٚص ثؼذي  72. تب تٛا٘ذ اص ايٗ سٚؽ اػتفبدٜ ٕ٘بيذ ػبػت، ٔبدس ؿيشدٜ ٔي 3فمط دس كٛست فشأٛؿي لشف ؿيشدٞي تب ثيؾ اص 

 ؿٛد. تىشاس ٔي

آٔپَٛ يه ٔبٞٝ 

 ػيىّٛفٓ

 ٌيشد. ايٕبٖ ا٘جبْ ٔيصثؼذ اص ٞفتٝ ػْٛ 3دٞذ تضسيك آٔپَٛ  داسد.اٌش ٔبدسي ثٝ فشص٘ذ خٛد ؿيش ٕ٘ي ٘ؼجئبٜ اَٚ ص٘ذٌي ؿيشخٛاس ٔٙغ  6ثٝ دِيُ ٚجٛد اػتشٚطٖ دس  ٔٙغ ٔلشف داسد

 (2)ٚ اطٕيٙبٖ اص ػذْ ثبسداسي وبس ٌزاؿت.  β-HCGٞفتٝ ثؼذ اص صايٕبٖ ثب ا٘جبْ آصٔبيؾ  6تٛاٖ تب  دس ٔبدساٖ ؿيشدٞي وٝ لبػذٌي آٟ٘ب ثشٍ٘ـتٝ اػت، آي.يٛ.دي سا ٔي ٔٙغ ٔلشف ٘ذاسد آي.يٛ.دي

ٞفتٝ پي اص صايٕبٖ طجيؼي/ػضاسيٗ ٔي ثبؿذ. هٕٙب ؿيشدٞي ٔب٘غ ٌزاؿتٗ آي يٛ دي ٘جٛدٜ ٚ آي يٛ دي  6ثشاي آغبص اػتفبدٜ اص آي يٛ دي  ػضاسيٗ(وٛتبٜ تشيٗ فبكّٝ صٔب٘ي ٕٔىٗ -( پغ اص صايٕبٖ )طجيؼي2)

 اثشي ثش ؿيشٔبدس ٘ذاسد.

 ت اطٕيٙبٖ اص حبّٔٝ ٘جٛدٖ ا٘جبْ ٌيشد. يب ٌشاٚيٙذوغ جβ-HCGٟلجُ اص ا٘جبْ ػُٕ تٛثىتٛٔي دس ٔبدساٖ ؿيشدٜ، حتٕبً آصٔبيؾ ٔٙغ ٔلشف ٘ذاسد ٞبي سحٕي ثؼتٗ ِِٛٝ

تٛا٘ٙذ خـىي ٚاطيٙبَ ٘بؿي اص ؿيشدٞي سا سفغ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ پيـٍيشي اص ػفٛ٘ت  ٞب داساي ٔٛاد ٘شْ وٙٙذٜ ٞؼتٙذ ٚ ٔي تٛاٖ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. وب٘ذْٚ اص سٚؽ اٚسطا٘غ پيـٍيشي اص ثبسداسي دس ٔٛالغ هشٚسي ٔي ٔٙغ ٔلشف ٘ذاسد وب٘ذْٚ

 وٕه وٙٙذ.

ٚؽ اٚسطا٘غ س

پيـٍيشي اص ثبسداسي 

ٞبي  ثب اػتفبدٜ اص لشف

 تشويجي

 (3تٛا٘ذ اص ايٗ سٚؽ اػتفبدٜ ٕ٘بيذ.) ػبػت، ٔبدس ؿيشدٜ ٔي 3فمط دس كٛست فشأٛؿي لشف ؿيشدٞي تب ثيؾ اص  ٔٙغ ٔلشف ٘ذاسد

دسكٛست -2ػبػت آٔٛصؽ ٚ تبويذ ثشاي خٛسدٖ لشف ثؼذي دس ػبػت ٔمشس الصْ اػت. 3خٛسدٖ لشف فشأٛؽ ؿذٜ تب ػبػت ٔؼئّٝ اي ٘جٛدٞٛ ه3ٕٗفشأٛؿي ٔلشف يه لشف تب  -1هَارد فزاهَضي هصزف اليٌستزًَل:(3)

دس  -3ٓ اص وب٘ذْٚ اػتفبدٜ ؿٛد.سٚص 2ٞؿٛد.هٕٙب تبػبػت ٚيب خٛسدٖ لشف تب ٘ٛثت ثؼذي فشأٛؽ ؿٛد،ٞش صٔبٖ وٝ ثٝ يبد آٔذ لشف فشأٛؽ ؿذٜ خٛسدٜ ؿٛد ٚ لشف ٘ٛثت ثؼذي دس ٔٛػذ ٔمشس خٛسدٜ 3تبخيش ٔلشف لشف تب

ٞفتٝ پغ اص 4-6سٚص اص وب٘ذْٚ ٞٓ اػتفبدٜ ؿٛد. دس كٛست لبػذٜ ٘ـذٖ دس ٔذت 7سٚص ٔتٛاِي(ثبيذ ثٝ ٔحن يبدآٔذٖ لشكٟبي فشأٛؽ ؿذٜ يىجب خٛسدٜ ؿذٜ ٚ ثميٝ لشكٟب ادأٝ يبثذ ٚ تب2لشف )2كٛست فشأٛؽ ؿذٖ ٔلشف 

 -4ٞفتٝ ثبيذ ثشسػي ٞبي الصْ ثشاي تؼييٗ ٚهؼيت ثبسداسي ا٘جبْ ؿٛد. 3پغ اص ٌزؿت  ECاػتفبدٜ ؿٛد. دس كٛست اػتفبدٜ اص  ECسٚص اص2كٛست داؿتٗ ٘ضديىي ٔحبفظت ٘ـذٜ دس ايٗ  فشأٛؿي ثشسسػي ثبسداسي الصْ اػت. دس

ـبٚسٜ ثشاي ا٘تخبة سٚؽ ٔٙبػت ديٍش كٛست ٌيشد. دس كٛستي وٝ اص ٘ضديىي ٔحبفظت ٘ـذٜ دس صٔبٖ ٚ ٔ ECػبػت ٌزؿتٝ،تجٛيض  120لشف ٔتٛاِي ٚ ثيـتش ٚ داؿتٗ ٘ضديىي ٔحبفظت ٘ـذٜ دس ػشم  3دسكٛست فشأٛؿي 

 β-HCG ػبػت ٔي ٌزسد،آصٔبيؾ ثبسداسي 120ػذْ ٔلشف لشف،ثيؾ اص 

 فشد ثبيذ اص وب٘ذْٚ اػتفبدٜ ٕ٘بيذ.    β-HCGهشٚسي اػت. ؿبيبٖ روش اػت وٝ تب ٔـخق ؿذٖ جٛاة آصٔبيؾ  

 وتبة دػتٛسػُٕ سٚؿٟبي پيـٍيشي اص ثبسداسي دس جٕٟٛسي اػالٔي( 98حيٗ ٔلشف ثٝ سإٞٙب ٔشاجؼٝ وٙيذ. )فٚ تزوشٞبي  ECچٍٍٛ٘ي اػتفبدٜ اص  ثشاي صٔبٖ ؿشٚع ٚ

    ٝتٛكيACOG  ٔبٍٞي ٔٙطجك ثش ٔؼيبسٞبي سٚؽ آٔٙٛسٜ ٘بؿي اص ؿيشدٞي ثٝ ٕٞشاٜ اػتفبدٜ اص وب٘ذْٚ يب  6تغزيٝ ا٘حلبسي ثب ؿيش ٔبدس تبIUD .يب ػميٓ ػبصي دس افشاد خٛاػتبس پيـٍيشي دايٕي ٔطّٛة اػت 

 .دس ٔٛسد ٚاصوتٛٔي، ٔبدس ؿيشدٜ تب صٔبٖ ٔٙفي ؿذٖ ٘تيجٝ آصٔبيؾ اص يه سٚؽ ٔطٕئٗ اػتفبدٜ ٕ٘بيذ 

  ص صايٕبٖ اػت.ٔبٜ اَٚ ثؼذ ا 6% ٔحبفظت دس ثشاثش ثبسداسي تب 98آٔٙٛسٜ ٘بؿي اص ؿيشدٞي: تغزيٝ ا٘حلبسي ثب ؿيش ٔبدس ٚ ػذْ لبػذٌي تب 
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 :اص ؿيش گشفتيدس هَسد هـبٍسُ ثب هبدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تلٕيٓ دس ٔٛسد اص ؿيش ٌشفتٗ ثؼتٍي ثٝ ؿشايط جؼٕي سٚا٘ي ٔبدس ٚ وٛدن ٚ ٚيظٌي ٞبي خب٘ٛادٜ داسد

 ٝٔيبٖ ٚػذٜ (  2ٚػذٜ غزاي اكّي ٚ  3ٚػذٜ دس سٚص ) 5ػبَ وبُٔ وٝ وٛدن اص ؿيش ٔبدس ثٟشٜ ٔٙذ ؿذٜ ٚ  دٚطي چٙذ ٔبٜ اتفبق افتذ. ثٙبثشايٗ ثؼذ اص  دسٚ ثٟتشيٗ سٚؽ اص ؿيش ٌشفتٗ، تذسيجي اػت وٝ ٕٞشاٜ ثب ػـك ٚ ػالل

 ثٝ ؿيشخٛاس دادٜ ؿٛد.ِيٛاٖ يبفٙجبٖ  ثب وٝ ثبيذ سا جبيٍضيٗ ؿيش ٔبدس ٕ٘ٛد يب آة ٔيٜٛٚػذٜ ؿيش پبػتٛسيضٜ  1-2غزا ٔي خٛسد ٚ ٔبيؼبت سا ٞٓ ثب ِيٛاٖ ٔي ٘ٛؿذ ٔي تٛاٖ 

 وٙيذ.حزف سا ثيؾ اص يه ٚػذٜ ؿيشدٞي ،٘جبيذ سٚص يه ثبس 2-3ٞش 

غزاي ديٍشي سا تحُٕ ٕ٘ي وٙذ وٛدن وٝ فمط اؿتٟب ثٝ خٛسدٖ ؿيش داسد ٍٞٙبْ ثيٕبسيذ ٚ اٌش صٔب٘ي ٞٓ وٛدن تٕبيُ ثٝ ؿيش خٛسدٖ داؿت اص اٚ دسيغ ٕ٘ٙبيذ، ثٝ ٚيظٜ يپيـٟٙبد ؿيش دادٖ ٘ىٙ تبٖدس ايٗ صٔبٖ خٛد ٚ . 

 ٗدس صٔبٖ ثيٕبسي ٚ اػتشع ثبؿذ٘جبيذ اص ؿيش ٌشفت . 

ٝايٗ تشتيت وٛدن ٚجٛد ٕ٘ي آيذٚ وٛدن ٘يض دچبس هشثٝ سٚا٘ي ٕ٘ي ؿٛد. ث دس ايٗ سٚؽ چٖٛ اص ؿيش ٌشفتٗ آساْ آساْ اػت ٔـىالت ػلجي سٚا٘ي ٚ تغييشات ٞٛسٔٛ٘ي ٔبدس وٝ دس يىجبسٜ اص ؿيش ٌشفتٗ اتفبق ٔي افتذ ث ٝ

 وٓ وٓ ػاللٝ ثٝ ؿيش خٛسدٖ سا اص دػت ٔي دٞذ ٚ ٕٔىٗ اػت خٛدؽ يه ثبسٜ آٖ سا وٙبس ثٍزاسد. 

 :كوك كٌٌذُ است  تَصيِ ّا ٌّگام اس ضيز گزفتيرعايت ايي  -

تي وٝ وٛدن آٔبدٜ اص ؿيش ٌشفتٗ ؿٛد.لجُ اص خٛاة ٚ كجح ٍٞٙبْ ثيذاس ؿذٖ ؿيش خٛدتبٖ سا ثٝ وٛدن ثذٞيذ.ثٝ ٘ؼجت ثٝ اص ؿيش ٌشفتٗ ا٘ؼطبف پزيش ثبؿيذ. اٌش وٛدن اكشاس داسد ٔٛلغ خٛاة ؿيش ثخٛسد ثٝ اٚ ثذٞيذ تب ٚل.1

ايٗ وبس دس وٛدوبٖ  ،ي تٛا٘يذ وٛتبٜ وٙيذطَٛ ٔذت ؿيشخٛسدٖ دس يه ٚػذٜ سا ٔتذسيج ٚػذٜ ٞبي ؿيش لجُ ٚ ثؼذ اص ظٟش سا وٓ وٙيذ. يؼٙي فبكّٝ ؿيش دادٖ ٞب سا ثيـتش ٕ٘بييذ تب خٛد ثٝ خٛد يه ٚػذٜ ؿيشدٞي حزف ؿٛد. 

ايٗ وبس ثشاي وٛدوي وٝ ثطٛس ٘بٔٙظٓ ؿيش ٔي خٛسد ٔٙبػت تش اػت. ٚ ثبالخشٜ ٚػذٜ ٞبي ؿيش خٛسدٖ دس  ٚ ػبَ ٔٛثش اػت. دس ٔٛسد وٛدوب٘ي وٝ ػٗ ثيـتشي داس٘ذ ثٝ تؼٛيك ا٘ذاختٗ ؿيشدٞي ساحت تش اػت 2ثبالي 

 ٔيبٖ ٚ دٚ ؿت دس ٔيبٖ وٙيذ تب خٛد وٛدن ديٍش تمبهبي ؿيش ٘ىٙذ.ػبػبت ؿت سا ثٝ تشتيت يه ؿت دس 

اٌش اٚ سا اص ٟٔذ  "سدٖ ٘ىٙذ.ثش٘بٔٝ ٕٞيـٍي سٚصا٘ٝ سا ػٛم وٙيذ. ٔثالاٌش دس كٙذِي يب ٔحُ ٔخلٛكي ثٝ وٛدن ؿيش ٔي داديذ ديٍش اص ايٗ ٔحُ اػتفبدٜ ٘ىٙيذ تب وٛدن ثٝ يبد ؿيش خٛسدٖ ٘يبفتذ ٚ تمبهبي ؿيش خٛ.2

خٛا٘ذٖ وتبة يب للٝ ٌفتٗ، اػجبة ثبصي جذيذ، ساٜ ٙيذ)ٔثُ ػشٌشٔي ٞبي جذيذ ثشايؾ پيذا و. ثش ٔي داسيذ ثٝ جبي ايٙىٝ ٔٙضَ ثيبييذ، ثٝ فشٚؿٍبٜ يب پبسن ثشٚيذ تب وٛدن ػشٌشْ ؿٛد ٚ ٞٛع ؿيش خٛسدٖ ٘ىٙذوٛدن 

جشيذ  ٚ سا پيؾ ثيٙي وٙيذ ٚ يه ٔيبٖ ٚػذٜ يب يه ٘ٛؿيذ٘ي ٔٛسد ػاللٝ اٚ سا ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿيذ. ٔي تٛا٘يذ اٚ سا ثٝ ٔحُ ٔٛسد ػاللٝ اؽ ث. صٔبٖ ؿيش خٛسدٖ ا(ٚ حٛاع اٚ سا پشت وٙيذثشدٖ، ػٛاسي، ٔـبٞذٜ ػبيش وٛدوبٖ

 تب ؿيش خٛسدٖ سا فشأٛؽ وٙذ.

ػؼي وٙيذ صٚدتش اص اٚ اص خٛاة ثيذاس ؿٛيذ تب ٍٞٙبْ ثيذاس ؿذٖ وٛدن، ٕٞؼشتبٖ يب يىي ديٍش اص اػوبي  دس كٛست أىبٖ اص ػبيش افشاد خب٘ٛادٜ وٕه ثٍيشيذ. ٍٞٙبٔي وٝ ٔي خٛاٞيذ ؿيش دادٖ ٚػذٜ كجح سا لطغ وٙيذ.3

ثٝ وٛدن ٔي دٞيذ ػبِٓ ٚ اص ٘ظش  ثذٞذ. غزاٞبيي وٝثٝ اٚ ثجشد ٚ غزاي ٔٛسد ػاللٝ اؽ سا ٕٞشاٜ خٛد آؿٙبي خب٘ٛادٜ دس وٙبسؽ ثبؿذ.اٌش وٛدن ٔٛلغ ثيذاس ؿذٖ ؿيش ٔي خٛاٞذ پذسؽ وٕه وٙذ ٚ ٚ اٚ سا ثشاي كجحب٘ٝ 

 اسصؽ غزايي وبُٔ ثبؿذ.

 اجبصٜ ٘ذٞيذ وٛدن ؿٕب سا ثذٖٚ ِجبع ثجيٙذ ٚ ٞٛع ؿيش خٛسٖ وٙذ..4

 ثٍيشيذ. اػت ، ٌشيٝ ٔي وٙذ ٚ ؿيش ٔي خٛاٞذ ٚ ٔبدس ٕ٘ي تٛا٘ذ اٚ سا ثٝ ٞيچ طشيمي آساْ وٙذ اص ؿيش ٌشفتٗ ػشيغ ثٛدٜ ٚ يب سٚؽ ديٍشي ثبيذ ثىبس ش وٛدن آؿفتٌٝا -5
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 ػبل:  2-5تغزيِ وَدن دس هَسد هـبٍسُ ثب هبدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثبقس. ٪طٸٺ ټبی انٯي ٚصايي ثطای ايٵ ؾٷيٵ  ثطای سبٲيٵ اٶطغی ٸ ٲٹاز ٲٛصی ٲٹضز ٶيبظ، ثطٶبٲٻ ٚصايي ايٵ ٦ٹز٦بٴ ثبيس قبٲ٭ سط٦يجي اظ ٚصاټبی ٲرشٯٝ ٲشك٧٭ اظ ٪طٸٺ ټبی انٯي ٚصايي

 ٖجبضسٷس اظ : 

oٸيشبٲيٵ ټبی ٪طٸٺ  ٲب٦بضٸٶي( ٦ٻ سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ اٶطغی، ٪طٸٺ ٶبٴ ٸ ٚالر )قبٲ٭ ٶبٴ،ثطٶغ ٸB آټٵ، ٞيجط ٸ دطٸسئيٵ ٲٹضز ٶيبظ ٦ٹز٤ اؾز ٸ ثيكشطيٵ ؾٽٱ ٚصای ضٸظاٶٻ ٦ٹز٤ ضا ،

 ثبيس ثٻ ذٹز اذشهبل زټس.

o ٦ٹز٤ اؾز ٸ زض اٞعايف ٲ٣بٸٲز ثسٴ زض ثطاثط ثيٳبضی ټب ٶ٣ف زاضز.٪طٸٺ ؾجعی ټب ٸ ٲيٹٺ ټب ٦ٻ سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ ٸيشبٲيٵ ټب، اٲالح ٸ ٞيجط ٲٹضز ٶيبظ 

o طٸٺ قيط ٸ ٮجٷيبر) قبٲ٭ قيط، ٲبؾز، دٷيط، ٦ك٥ ٸ ثؿشٷي( ٦ٻ سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ ٦ٯؿيٱ، ٞؿٟط، دطٸسئيٵ، ٸيشبٲيٵ ټبی ٪طٸٺ٪B   ٸ ٸيشبٲيٵ ټبیA  ٸD  .اؾز 

oٸ ٲٛعټب( ٦ٻ سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ دطٸسئيٵ، آټٵ ٸ ضٸی ٲٹضز ٶيبظ ٦ٹز٤ اؾز.  ٪طٸٺ ٪ٹقز ٸ ػبٶكيٵ ټب )قبٲ٭ اٶٹأ ٪ٹقز ټب، سرٱ ٲط٘، حجٹثبر 

 2سب  1ٸاحس ؾجعی ٸ  3سب  2ٸاحس اظ ٪طٸٺ ٲيٹٺ ټب ٸ ؾجعی ټب )سطػيحب  5سب  3ٸاحس اظ ٶبٴ ٸ ٚالر،   6سب  4ثطٶبٲٻ ٚصايي ٲٷبؾت ايٵ ٦ٹز٦بٴ ثب سٹػٻ ثٻ ؾٵ ٸ ٸظٴ ٦ٹز٤ ثبيس ضٸظاٶٻ حبٸی 

 ٸاحس اظ ٪طٸٺ ٪ٹقز ٸ ػبٶكيٵ ټب ثبقس. 2سب  1اظ ٪طٸٺ قيط ٸ ٮجٷيبر ٸ ٸاحس  2ٸاحس ٲيٹٺ(، 

  ٲيبٴ ٸٖسٺ سك٧ي٭ قسٺ ثبقس. قيط )ثٹيػٺ ٢ج٭ اظ ذٹاة(، ثيؿ٧ٹيز، ٲيٹٺ ټب، ٦ٯٹچٻ، ذطٲب، ٲيٹٺ ټبی ذك٥ ٸ  3سب  2ٸٖسٺ ٚصای انٯي ٸ  3ثطٶبٲٻ ٚصايي ٦ٹز٦بٴ زض ايٵ ؾٷيٵ ثبيس اظ

ضظـ ٶشربة ټبی ثؿيبض ذٹثي ثطای ٲيبٴ ٸٖسٺ ٦ٹز٦بٴ ټؿشٷس. ٲهطٜ ثطذي ٲيبٴ ٸٖسٺ ټب، ٲبٶٷس چيذؽ، ٚالر حؼيٱ قسٺ  ٸ ثٻ َٹض ٦ٯي سٷ٣الر ثي ااٶٹأ آػي٭ ټبی ذبٰ ٸ سبظٺ ا

سٳبي٭ ٦ٳشط اٸ ثٻ ٸٖسٺ ټبی انٯي ٲي سٹاٶٷس  يزٖالٸٺ ثط سٛييط شائ٣ٻ ٦ٹز٤ ٸ اٞعايف احشٳب٬ اثشالی  ٸی ثٻ ثيٳبضی ټبی ٚيطٸا٪يط زض ؾٷيٵ ثعض٪ؿبٮي ثب سبطيط ثط اقشٽبی ٦ٹز٤ ٸ زض ٶٽب

 ثط ؾطٖز ضقس ٦ٹز٤  ٸ ثٻ ذهٹل اٞعايف ٲُٯٹة ٢س سبطيط ٲٷٟي زاقشٻ ثبقٷس. 

 ٦ٻ ٦ٹز٤ اظ ذٹضزٴ ٚصای ػسيس اٲشٷبٔ ٦طز چٷسيٵ ثبض ٲ٣ساض ٦ٳي اظ آٴ ٚصا ضا ثسټيس سب ث كس، ٶكبٴ زټيس ٦ٻ قٳب آٴ ٚصا ضا زٸؾز زاضيس.  زض نٹضسي 

 قٹز ٲ٣ساض ٚصای اٸ ضا اٞعايف زټيس.  ٦ٷس ٸ ثعض٪شط ٲي ثيٷبٶٻ، ثؿشٻ ثٻ ؾٵ، ػؿٻ ٸ ؾُ  ٞٗبٮيشف ثٻ اٸ ثسټيس. ټٳبٶُٹض ٦ٻ اٸ ضقس ٲي جٹض ثٻ ذٹضزٴ ٶ٧ٷيس، ؾٽٱ اٸ ضا ٸا٦ٕ٢ٹز٤ ضا ٲؼ 
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 ؾبٮ٫ي  2

 ٦يٯٹ٪طٰ 12ٸظٴ : 

 ؾبٮ٫ي  3

 5/14ٸظٴ :

 ٦يٯٹ٪طٰ

 ؾبٮ٫ي  4

 16ٸظٴ :

 ٦يٯٹ٪طٰ

  ؾبٮ٫ي 5

 18ٸظٴ :

 ٦يٯٹ٪طٰ

 6 5/5 5 4 ٶبٴ ٸ ٚالر

 3 2 2 2 ؾجعی ټب

 2 5/1 5/1 1 ٲيٹٺ ټب

 2 2 2 2 قيط ٸ ٮجٷيبر

٪ٹقز ٸ ػبٶكيٵ 

 ټب
1 5/1 2 2 

ٲشٟط٢ٻ ) ضٸٚٵ ، 

٦طٺ ٸ سٷ٣الر ثي 

 اضظـ(

 ٢بق١ ٲطثبذٹضی ضٸٚٵ ٸ يب ٦طٺ 3سب  2ٲهطٜ ضٸظاٶٻ 

 ٸ ٢ٷسټبی ؾبزٺٲحسٸزيز ٲهطٜ سٷ٣الر ثي اضظـ، ٶٳ٥ ٸ قيطيٷي 

 

 اًذاصُ ػْن ) ٍاحذ(  گشٍُ غزايي

 ًبى ٍ غالت

٪طٰ ٲٗبز٬ ي٥ ٦ٝ زؾز ٶبٴ ؾٷ٥٫ ،  30 ًبى

 ٦ٝ زؾز ٶبٴ ٮٹاـ 4ثطثطی يب 

٢بق١  5ي٥ زٸٰ ٮيٹاٴ درشٻ زض حسٸز  ثشًج

 ٚصاذٹضی

٢بق١  5ي٥ زٸٰ ٮيٹاٴ درشٻ زض حسٸز  هبوبسًٍي

 ٚصاذٹضی

 ٖسز ٦ٹچ٥ 3 ثيؼىَيت ػبدُ

 بػجضي ّ

 ي٥ ٮيٹاٴ ػجضي ّبي خبم

 ي٥ زٸٰ ٮيٹاٴ ػجضي ّبي پختِ

 هيَُ ّب

 ي٥ ٖسز ػيت

 ي٥ ٖسز پشتمبل

 ي٥ ٖسز هَص

 ٢بق١ ٚصاذٹضی 2 هيَ ّبي خـه ؿذُ

 ؾٻ چٽبضٰ ٮيٹاٴ آة هيَُ طجيؿي

 ؿيش ٍ فشاٍسدُ ّب

 ي٥ ٮيٹاٴ ؿيش

 ٪طٰ ٲٗبز٬ ي٥ ٸ ٶيٱ ٢ٹَي ٦جطيز 45 پٌيش

 ؾٻ چٽبضٰ ٮيٹاٴ هبػت

 گَؿت ٍ جبًـيي ّبي آى

گَؿت ػفيذ يب لشهض ون 

 چشثي

 ٢ٹَي ٦جطيز 2٪طٰ ٲٗبز٬  60

 ٖسز 2 تخن هشـ

 ي٥ ٮيٹاٴ لَثيب، ًخَد ٍ ؾذع پختِ

 ٢بق١ ٚصاذٹضی 4 هغضّب )گشدٍ، پؼتِ،ثبدام ...(
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 هـبٍسُ ثب هبدس ثشاي ػالهت چـن وَدوبى: 
 ي٥ ثطٶبٲٻ ٚصايي ؾبٮٱ ثطای ثيٷبيي، قبٲ٭:-1

  ٸٖسٺ ٲبټي زض ټٟشٻ  2ٲهطٜ حسا٢٭ 

  ټبی ٲشٷٹٔ زض ضٸظ ٸٖسٺ اظ اٶٹأ ؾجعی ٸ ٲيٹٺ سبظٺ ٸ ثب ضٶ٩ 5حسا٢٭ 

 ٖ٘سز زض ټٟشٻ  4-3سرٱ ٲط 

 ٲهطٜ ثيكشط حجٹثبر 

اض )ٶبٴ ؾٷ٩٫ ٸ ٶبٴ ػٹ ثٻ اٶساظٺ ٶيٳي اظ ٲهطٜ ضٸظاٶٻ ٸ يب ثٻ نٹضر آـ ٸ ؾٹح ٚالر ؾجٹؼ ز 

ٸٖسٺ يب ټٳطاٺ نجحبٶٻ  ټبی ضٸٚٷي ٲبٶٷس ٪طزٸ ٸ سرٱ آٞشبث٫طزاٴ )٦ٱ يب ثسٸٴ ٶٳ٥( ثٻ ٖٷٹاٴ ٲيبٴ زاٶٻ 

 آة ٲيٹٺ سبظٺ ٸ َجيٗي 

)ضاټٷٳبی ټب، ثبيؿشي سحز ٶٓط دعق٥ ٸ يب ٲشرهم سٛصيٻ نٹضر دصيطز.(سٹاٶس ٲٷؼط ثٻ ٲك٧الر ؾالٲشي ٪طزز. ) ٲهطٜ ٲ٧ٳ٭ټبی زاضٸيي ٲيټب، زض ٢بٮت ٲ٧ٳ٭زضيبٞز ثيف اظ حس ثطذي اظ ٸيشبٲيٵ-1

 سٛصيٻ ؾبٮٱ ثطای چكٱ(

 زاضز. ټبی چكٳي ٸ ٲبٮف چكٱ ٸ ايؼبز ٸ ديكطٞز ٢ٹظ ٢طٶيٻ زض اٞطاز ثب ظٲيٷٻ ٸضاطشي، زض ٶٹػٹاٶي ٸ ػٹاٶي اضسجبٌ ٸػٹز ثيٵ  ٖسٰ زضٲبٴ حؿبؾيز-2

 ظٶس٪ي ٲشٗبز٬ اظ ٶٓط ثيٷبيي ٖجبضر اؾز اظ سٗبز٬ ٦بضٶعزي٥ ٸ زٸض ٸ اؾشطاحز چكٱ.-3

 (#؛ ضاټٷٳبی ذؿش٫ي چكٱ #)ضاټٷٳبی ؾالٲز چكٱ ثطای قٽطٸٶساٴ ثيٷي ٸ قسر آٴ ثب ٦بض چكٳي ظيبز اضسجبٌ زاضز.  زض اٞطازی ٦ٻ اؾشٗساز غٶشي٧ي زاضٶس، اثشال ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹػٹاٶبٴ ثٻ ٶعزي٥ 

 (#)ضاټٷٳبی ديك٫يطی قٹز ټبی چكٳي ٸ ؾٹذش٫ي ٲيبضټبی دطذُط آسف ثبظی ٲٹػت آؾيتضٞش-4

 

 هـبٍسُ ثب هبدس ثشاي ػالهت گَؽ وَدوبى: 
 يع ٦طزٴ ٪ٹـ ٦ٹز٤ ثٻ ټيچ ٖٷٹاٴ اظ ٪ٹـ دب٤ ٦ٵ اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷيس.ٲٷٓٹض سٳ ثٻ.1

 ٲحيٍ ظٶس٪ي ٦ٹز٤ ثبيس ٖبضی اظ ټط٪ٹٶٻ ؾطٸنسای ٶبټٷؼبض ثبقس..2

 ذٹاض زض حبٮز زضاظ٦ف قيط ٶسټيس ٸ ٦ٹز٤ ضا زض حبٮز ٶيٳٻ ٶكؿشٻ قيط زټيس.ثٻ ٦ٹز٤ قيط.3

 زض حبٮز ثي٣طاضی، ٪طيٻ ټبی ثي زٮي٭ ٸ زؾز ٦كيسٴ ٲ٧طض ٦ٹز٤ ثؿٳز ٪ٹـ، حشٳب ثٻ دعق٥ ٲطاػٗٻ ٦ٷيس..4

 ثطای ٪ٹـ زضز اظ زضٲبٴ ټبی ذبٶ٫ي ٲبٶٷس زٸز ؾي٫بض، ضيرشٵ ټط ٪ٹٶٻ ٲبيٗبر زض ٪ٹـ ذٹززاضی ٦ٷيس..5

 ضٲبٴ ذٹزؾطاٶٻ ثرهٹل ثب آٶشي ثيٹسي٥ ټب ػسّاً ذٹززاضی ٶٳبييس.اظ ز.6
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 ػالهت دّبى ٍ دًذاى وَدن  هـبٍسُ ثب هبدس دس هَسد

 

 اى اص دّبىالذاهبت الصم جْت ثيشٍى افتبدى وبهل دًذ

 دًذاى ؿيشي:  -الف 
ثٻ زٮي٭ آؾيجي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ زٶساٴ زائٳي ظيطيٵ ثطؾس، ٶجبيؿشي سالقي زض ػٽز ٪صاقشٵ زٶساٴ قيطی زض ٲح٭ -1

 حٟطٺ زٶساٶي ٲطثٹَٻ ٶٳٹز، ٸٮي ثبيؿشي ٦ٹز٤ اضػبٔ ٞٹضی ثٻ زٶساٶذعق٥ قٹز. 

ذٱ آٮٹزٺ ثبقس، ثبيؿشي ي٥ ٶٹثز ٸا٦ؿٵ ٦عاظ ثٻ ٦ٹز٤ ٦ٻ ٦ٹز٤ ٢جالً ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ٸا٦ؿيٷٻ ٶكسٺ ثبقس ٸ ظ زض نٹضسي-2

 سعضي١ قٹز. 

 دًذاى دائوي:  -ة 
 زٶساٴ ثيطٸٴ اٞشبزٺ ضا ديسا ٦طزٺ ٸ اظ ؾٳز سبع آٴ ضا ٶ٫ٽساضيس. -1

زٶساٴ ضا ظيط ٞكبض ٲاليٱ آة ذٷ٥ يب آة ػٹقيسٺ ؾطز قسٺ ث٫يطيس. )زٶساٴ ٸ ثرهٹل ضيكٻ آٴ ثب دبضچٻ يب زؾز دب٤ -2

 ٶكٹز.( 

ټبی الظٰ ضا زيسٺ ثبقٷس، ثبيؿشؽ ؾطيٗبً زٶساٴ ضا ثٻ زضؾشي  ٦ٻ ٶيطٸی اضائٻ زټٷسٺ ذسٲز ٸ يب ٸاٮسيٵ آٲٹظـ ٹضسيزض ن-3

)ؾُ  ثيطٸٶي زٶساٴ ثٻ ؾٳز ذٹزقبٴ ٸ ؾُ  زاذٯي زٶساٴ ثٻ ؾٳز زاذ٭ زټبٴ ثيٳبض( زض حٟطٺ زٶساٶي ٲطثٹَٻ ٢طاض 

 زټٷس. 

ټبی ذٹز آٴ ضا ٶ٫ٻ  اظ ثيٳبض ذٹاؾشٻ قٹز ٦ٻ ثب ٞكبض زؾز يب ثب ٞكبض زٶساٴي٥ س٧ٻ ٪بظ ٶٱ زاض ضا ضٸی زٶساٴ ٢طاض زازٺ ٸ -4

 زاقشٻ ٸ ؾذؽ ثيٳبض اضػبٔ ٞٹضی ثٻ زٶساٶذعق٥ قٹز. 

ټبی الظٰ ضا ٶسيسٺ ثبقٷس، يب ٲٽبضر الظٰ ضا ٶساقشٻ ثبقٷس، دؽ اظ  ٦ٻ ٶيطٸی اضائٻ زټٷسٺ ذسٲز ٸ ٸاٮسيٵ آٲٹظـ : زضنٹضسي1ٶ٧شٻ

اثشسا زٶساٴ ضا زض ي٥ ٲحيٍ ٲطَٹة ٲظ٭ ؾطٰ قؿشكٹ، قيط، ثعا٠ يب آة ػٹقيسٺ ؾطز قسٺ ٢طاض زازٺ ٸ  1اٶؼبٰ ا٢ساٲبر ثٷس 

 ثالٞبنٯٻ زض حسا٢٭ ظٲبٴ ٲٳ٧ٵ، ٦ٹز٤ اضػبٔ ٞٹضی ثٻ زٶساٶذعق٥ قٹز. 

 قٹز.  اٴ ٶيع ٶعز زٶساٶذعق٥ ثطزٺ: ا٪ط يطثٻ ثبٖض ق٧ؿش٫ي سبع زٶساٴ قسٺ اؾز، زض نٹضر اٲ٧بٴ س٧ٻ ػسا قسٺ زٶس2ٶ٧شٻ 

 تَكيِ ّبي ثْذاؿتي دّبى ٍ دًذاى جْت آهَصؽ ٍالذيي 
زض نٹضر اؾشٟبزٺ اظ ٢ُطٺ آټٵ ،ثطای ػٯٹ٪يطی اظ سٛييط ضٶ٩ زٶساٴ ټب ، ٢ُطٺ آټٵ ضا زض ٣ٖت زټبٴ ٦ٹز٤ ث ٧بٶيس ٸ دؽ اظ   -

 زازٴ ٢ُطٺ ، ثٻ ٶٹظازاٴ قيطذٹاض قيط ٸ ثٻ ٦ٹز٦بٴ ثعض٪شط آة ثسټيس.

 ز٢ي٣ٻ ٲي ثبقس . 4ا٤ ظزٴ حسا٢٭ ظٲبٴ ثطای ٲؿٹ -

 ثبض زض ضٸظ ( : نج  ټب ) ثٗس اظ نجحبٶٻ ( ، قت ټب ) ٢ج٭ اظ ذٹاة ( 2ظٲبٴ ټبی ٲٷبؾت ثطای ٲؿٹا٤ ظزٴ )  -

سٹاٴ ايٵ ؾُٹح ضا سٳيع ٦طز  سٷٽب ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶد زٶساٴ ٲي ؾُٹح ثيٵ زٶساٶي ثٻ ټيچ ٸػٻ ثب اؾشٟبزٺ ٲؿٹا٤ سٳيع ٶٳي قٹٶس ٸ -

 ؾبٮ٫ي اظ ٶد زٶساٴ اؾشٟبزٺ ٦طز . 6اظ ؾٵ  . ٲي سٹاٴ دؽ

ٖالٸٺ ثط ٲؿٹا٤ ٸ ٶد زٶساٴ ، اؾشٟبزٺ اظ ٞٯٹضايس ) ثٻ نٹضر زټبٶكٹيٻ ، غ٬ ، ٢طل ٸ ...... ( ٸ ٞيكٹض ؾيالٶز اظ ٲٽٳشطيٵ  -

 ضاټٽبی ديك٫يطی اظ دٹؾيس٪ي ٲي ثبقٷس ، ٦ٻ ثبيؿشي ثب ٲكبٸضٺ زٶساٶذعق٥ اؾشٟبزٺ قٹز .

طی ضاټٷٳبی ٲٷبؾت ػٽز ضٸيف ػٹاٶٻ زٶساٴ ټبی زائٳي ٲي ثبقٷس ٸ ًٞبی الظٰ ثطای زٶساٴ ټبی زائٳي چٹٴ زٶساٴ ټبی قي -

 ټب ذٹززاضی ٦ٷيس . ضا حّٟ ٲي ٦ٷس ، اظ ٦كيسٴ ظٸز ټٷ٫بٰ آٴ

 

 ّبي كحيح هؼَان صدى سٍؽ

 ػبل 1-2 ػبل 1صيش 

ي٥ س٧ٻ ٪بظ سٳيع ضا زٸض اٶ٫كز ؾجبثٻ  -

دي يسٺ ٸ ٮظٻ ثبال ٸ دبييٵ ضا ثٻ آټؿش٫ي 

شطؾي ثٻ سٳيع ٶٳبييس يب زض نٹضر زؾ

ٲؿٹا٤ اٶ٫كشي ، آٶطا ضٸی اٶ٫كز اقبضٺ 

٢طاض زټيس ٸ ثٻ آضاٲي ٸ ثب حط٦بر ٲاليٱ ، 

 زټبٴ ٦ٹز٤ ضا سٳيع ٦ٷيس .

ايٷ٧بض ضا زٸ ثبض زض ضٸظ ثٗس اظ اٸٮيٵ ٸآذطيٵ  -

 2ٞشٻ ٸٖسٺ ٚصايي اٶؼبٰ زټيس ٦ٻ ضٸی ټٱ ض

 ز٢ي٣ٻ ثيكشط َٹ٬ ٶٳي ٦كس .

 

ٸـ ا٣ٞي ثٽشطيٵ ؾبٮٻ ض 1-2ثطای ٲؿٹا٤ ٦طزٴ ٦ٹز٦بٴ  -

 ضٸـ اؾز .

زض ايٵ ضٸـ ، ٲؿٹا٤ ثُٹض ا٣ٞي ثط ضٸی ؾُ  زاذٯي ٸ  -

ذبضػي ٸ ػٹٶسٺ زٶساٴ ټب ٦صاضزٺ قسٺ ٸ ثب حط٦ز ٲبٮكي ثٻ 

 ػٯٹ ٸ ٣ٖت حط٦ز زازٺ ٲي قٹز .

 ػبل ثِ ثبال 6 ػبل 5-3
ٸاٮس دكز ؾط ٦ٹز٤ َٹضی ٢طاض ٲي٫يطز ٦ٻ   -

 ټط زٸ ثٻ ي٥ ػٽز ٶ٫بٺ ٦ٷٷس .

ؾط ذٹز ضا ثٻ ثبظٸی چخ ٸاٮس س٧يٻ  ٦ٹز٤  -

 زټس .

ٲؿٹا٤ ثٻ ضٸـ ا٣ٞي ضٸی ټٳٻ ؾُٹح   -

 زٶساٶي ثٻ حط٦ز زض آيس .

ٶجبيس ٸاٮس ػٯٹی ٦ٹز٤ ٢طاض ٪يطز ، چٹٴ   -

 ؾط اٸ ثسٸٴ حٳبيز ٲي ٲبٶس . 

زضػٻ ٶؿجز ثٻ ٲحٹض َٹٮي زٶساٴ زض  45ٲؿٹا٤ ثب ظاٸيٻ   -

 ٲح٭ اسهب٬ ٮظٻ ٸ زٶساٴ ٢طاض زازٺ قٹز .

اثشسا ثب حط٦ز ٮطظقي ٸ ؾذؽ ثب حط٦ز ٲچ زؾز ٲٹټبی   -

ٲؿٹا٤ ضٸی ؾُ  زٶساٴ ثٻ َطٜ ؾُ  ػٹٶسٺ چطذبٶسٺ قٹز 

. 

ثبض ثطای ټط زٶساٴ ثبيس اٶؼبٰ  20سب  15ايٵ حط٦ز حسٸز   -

 قٹز .

ثطای ؾُ  زاذٯي زٶساٴ ټبی ػٯٹ ، ٲؿٹا٤ ضا ثبيس ثٻ   -

طاض زاز ٸ نٹضر ٖٳٹزی ثط ضٸی ؾُ  زاذٯي زٶساٴ ټبی ػٯٹ ٢

 ثب حط٦ز ثبال ٸ دبييٵ ايٵ ؾُٹح ضا سٳيع ٦طز .

ثطای ٲؿٹا٤ ٦طزٴ ؾُٹح ػٹٶسٺ ، ٲٹټبی ٲؿٹا٤ ضا ثبيس   -

ثط ضٸی ؾُ  ػٹٶسٺ ٢طاض زاز ٸ ثب ٞكبض ثط ضٸی ايٵ ؾُ  ٸ ثب 

حط٦ز ػٯٹ ٸ ٣ٖت ٲؿٹا٤ ؾُ  ػٹٶسٺ ضا ثٻ ذٹثي سٳيع ٦طز 

. 
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 ؾَاهل هحيطي هؤثش ثش ػالهت وَدن   هـبٍسُ ثب هبدس دس هَسد

 )دٍد دػت دٍم(: دخبًيبت  

 دس ثش سٍي وَدن ؿيشخَاس:ؾَاسم هلشف دخبًيبت تَػط هب
 170-200قٹز. ٸظٴ ٶٹظازاٴ ٲبزضاٴ ؾي٫بضی حسٸز  ؾ٣ٍ ذٹز ثرٹز، ٲط٨ ػٷيٵ، ٲط٨ زض زٸضاٴ ٶٹظازی ٸ ٲط٨ ٶب٪ٽبٶي ٶٹظاز ٲي ظايي،  ؾي٫بض ٦كيسٴ زض َٹ٬ حبٲٯ٫ي ٲٹػت ٖٹاضو ظيبزی اظ ػٳٯٻ ٲطزٺ 

 ٪طٰ ٦ٳشط اظ ٶٹظازاٴ ٲبزضاٴ ٚيطؾي٫بضی اؾز.
  زټس.   ٸ ٦بټف ٸظٴ ٢طاضٲي سٷٟؿي ٸٖٟٹٶز ٪ٹـ زض اَطاٜ قيطذٹاض، اٸضازض ٲٗطيأؾٱ، ؾٷسضٰ ٲط٨ ٶب٪ٽبٶي ٶٹظاز،ٖٟٹٶزٲهطٜ ٲٹاز زذبٶي 

 ؾَاسم هَاجِْ وَدوبى ثب دٍد دػت دٍم دخبًيبت:
 ٹز٦بٴ ٲي ٪طزز.ٲهطٜ ٲٹاز زذبٶي  ) ؾي٫بض، ٢ٯيبٴ ٸ...( زض اَطاٜ  ٦ٹز٦بٶٳٹػت اٞعايف اثشال ثٻ ثيٳبضيٽبی ٢ٯجي، ضيٹی ٸ ٦بټف ٸظٴ زض ٦ 
 ٵ ٚيطؾي٫بضی اؾز.ٲيعاٴ ثطٸظ ؾطٲبذٹضز٪ي، ٖٟٹٶز ٪ٹـ ٲيبٶي، ٪ٯٹزضز، ؾطٞٻ ٸ ٪طٞش٫ي نسا زض ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ٸاٮسيٵ ؾي٫بضی زاضٶس ثيف اظ ٦ٹز٦بٴ زاضای ٸاٮسي 

 تَكيِ ّب:

 اٲب٦ٵ ٖٳٹٲي ٸ ٲطا٦عی ٦ٻ ٲٹاز زذبٶي ٲهطٜ ٲي ٦ٷٷس، ذٹزاضی ٦ٷيس . اظ ثطزٴ ٦ٹز٦بٴ ذٹز زض .ذٹز زاضی قٹز ټؿز ٦ٹز٤ ٦ٻ يبټطػبيي ٶ٣ٯيٻ ی اظ ٲهطٜ ٲٹاز زذبٶي زضٲٷع٬،ٸؾيٯٻ 
 يٻ ٸ ٞيٯشطاؾيٹٴ ٢بزض ثٻ ٦وبټف ؾوُ  ٲٹاػٽوٻ زٸز زؾوز     ټي ٫ٹٶٻ ؾُ  ايٳٷي ثطای ٲٹاػٽٻ ثب زٸز ٲحيُي زذبٶيبر ٸػٹز ٶساضز. ٶٻ ؾيؿشٱ ټبی سٽٹيٻ ٸ ٶٻ ٞيٯشطاؾيٹٴ ٸ ٶٻ حشي ؾيؿشٱ ټبی سٹؤٰ سٽٹ

 ی ثؿشٻ ثٻ ٲيعاٴ ٲٹضز ٢جٹ٬ ٶٳي ثبقٷس.زٸٰ زذبٶيبر زضًٞبټب

 زؾز ؾٹٰ زض ٲٹ ،دٹؾز ٸ ٮجبؼ ذٹز ټؿشٷس. ٦ٹز٦بٴ ثيكشط زض ٲٗطو سٳبؼ ٞيعي٧ي ثب ثعض٪ؿبالٴ ټؿشٷس، زض آٚٹـ ٦كيسٴ ٸ ثٹؾيسٴ ٦ٹز٦بٴ سٹؾٍ ثعض٪ؿبالٴ ؾي٫بضی ٦ٻ حبٲ٭ شضار ٲًط زٸز 

 چٽبض زؾز دب ضاٺ ضٞشٵ، ثيكشط ذٹز ضا زض ٲٗطو ؾٳٹٰ درف قسٺ زض ؾُٹح ٢طاض ٲي زټٷس.   ٦ٹز٦بٴ ثب ذهٹنيز ٲٷحهط ثٻ ٞطز ذٹز اظ ػٳٯٻ ؾيٷٻ ذيع ٸ •

 سٷٟؽ ؾطيٕ سط ٦ٹز٦بٴ ثٻ ټٳطاٺ زض زټبٴ ثطزٴ ٸؾبي٭ اَطاٜ ٸ زؾز آٮٹزٺ ذٹز، سٳبؼ ثب ٲٹاز ؾٳي ٲحيٍ ضا سكسيس ٲي ٦ٷس. •
 

 توبع ثب آفتبة:  
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 : الهت وَدنؾَاهل هحيطي هؤثش ثش ػ هـبٍسُ ثب هبدس دس هَسد

 
 آلَدگي َّا: 

 تلَيضيَى، هَثبيل، تجلت: 
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 ػٌَاى هبُ 4صيش  هبّگي 6تب  4

   اضيبي سٍٙيٗ يب نشف ٞبي حبٚي ٔبيًبر داٌ  سا سٚي ٔيض ٍ٘زاسيذ 

 دس  دشيضٞبي ثشق، ٔحبفم دالسشيىي  لشاسدٞيذ 

 .دسصٔبٖ ثغُ وشدٖ وٛدوبٖ ٔبيًبر داٌ ٚچبي ٘ٙٛضيذٚ سيٍبس ٘ىطيذ 

 (  لشا س ٘ذٞيذ.…س ًٔشؼ ٔبيًبر  داٌ ٚٚسبيُ سٛصا٘ٙذٜ )اص لجيُ سٕبٚس، ثخبسي، اػبق، وشسي، ٔٙمُ، سٙٛس، اسٛ ٚوٛدن سا د. 

 .پيص اص حوبم وشدى وَدوتبى دهبي آة سا ثب پطت دست خَد اهتحبى وٌيذ تب هغوئي ضَيذ وِ آة ٍلشم ثبضذ 

 سَختگي

 دس ٞيچ سٗ ٚ سبِي وٛدن سا دس سٚسٚن ٍ٘زاسيذ 

 س اثشذا ٚ ا٘شٟبي ساٜ دّٝ ٞبلشاسدٞيذٔحبفم د 

 وٛدن خٛد  دسػبٞبي ثّٙذ،ٚثذٖٚ ٔحبفم سٟٙب سٞب ٘ىٙيذ 

 .ٞشٌض وٛدوشبٖ سا ٚلشي ٔحبفم ٌٟٛاسٜ يب سخز خٛاة ثبصيبدبييٗ اسز سٟٙب ٍ٘زاسيذ 

 .ٞشٌض وٛدن خٛد سا دسػبٞبي ثّٙذ ٔب٘ٙذ ٔيض، سخز خٛاة ثذٖٚ حفبل، ٘يٕىز ٚ غٙذِي ، سٟٙب سٞب ٘ىٙيذ 

 ن حُٕ ضيشخٛاس سا اص صيش ثٍيشيذسب 

 سمَط

 سكُ ٞب، سطز ٞب ٚ حٛؾچٝ ٞب سا خبِي ٍٟ٘ذاسيذ 

  اص چٟبس قشف حفبل داس وٙيذٚدسٚسٚدي آٟ٘بساثسشٝ ٍٟ٘ذاسيذ سا اسشخشٞب 

 ويسٝ ٞبي دالسشيىي يب ثبدوٙىٟب سا ٘ضديه وٛدن لشاس ٘ذٞيذ 

  ٘ضديه سحز خٛاة وٛدوابٖ  سيٓ سّفٗ، سيٓ ٞبي اِىششيىي، ٘ٛاسٞبي دشدٜ ٚ وشوشٜ سا اص
 يب ٔحُ ثبصي اٚدٚسوٙيذ  

 اضيبء وٛچه يب ٘ٛن سيضسا دٚس اص دسششس وٛدن لشاسدٞيذ 
 

 ٞشٌض وٛدن خٛد سا دس سطز آة يب ٚاٖ ، سٟٙب سٞب ٘ىٙيذ. ٕٞيطٝ ثب يه دسز اص آٟ٘ب حفبنز وٙيذ 

 اضيبي وٛچه يب ٘ٛن سيضسادٚساصدسششس وٛدوبٖ لشاسدٞيذ 

  دّٟٛ ثخٛاثب٘يذ)ثٝ ضىٓ ٘خٛاثب٘يذ(ب ثٝ يوٛدن سا ثٝ دطز 

 ضيشخٛاسسا لٙذاق ٘ىٙيذ، ضىٓ وٛدن سأحىٓ ٘جٙذيذ، اصثبِص اسشفبدٜ ٘ىٙيذ 

 ( ًگِ داسيذ.…هٌمل ٍ  -ٍالش-هحيظ صًذگي وَدوتبى سا ػبسي اص دٍد )سوبٍس 

 وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚاحيبي لّجي يشٚلي ضيشخٛاسساثيبٔٛصيذ 

غشق ضذگي ٍ 

 خفگي

 وٛدن لبثُ ثبص وشدٖ ٘جبضذ. دسة وبثيٙز ٚوٕذ سٛسف 

   ٔٛادضيٕيبيي )ضٛيٙذٜ، دبن وٙٙذٜ، سْٕٛ ( ٚ داسٚٞب سا دٚس اص دسششس وٛدوشبٖ لاشاس
 دٞيذ. 

   ٖٔٛاد سٕي )٘فز يبٔٛادضٛيٙذٜ(سادس نشٚف ٔخػٛظ سيخشٝ ٚدٚساصدسششس وٛدواب
 لشاسدٞيذ

 ثٝ ٞيچ ٚػٝ ثٝ وٛدن ٔخذس ٘ذٞيذ. 
 داس لشاس دٞيذ.  ٚ دس ػبي لفُ ٞش ٘ٛو داسٚيي سا دٚس اص دسششس وٛدوبٖ

 ػيگبس وـيذى ؿيشخَاسسادسهؿشضآػن، .دسهٌضل،ٍػيلْيٌمليْيبّشجبييىْىَدوْؼتؼيگبسًىـٌذ SIDSهحيط  دّذ. ،ؾفًَتگَؿَؾفًَتتٌفؼيمشاسهي
دّدذ.   ا دس وَدن افدضايؾ هدي  توبع ثب دٍد دػت دٍم خطش ثيوبسي للجي ٍ سيَي س( ًگِ داسيذ.…هٌمل ٍ  -ٍالش-صًذگي وَدوتبى سا ؾبسي اص دٍد )ػوبٍس

 ًىـٌذ.ٍ لليبى ثشاي ػالهت خَد ٍ وَدوتبى ػيگبس ًىـيذ ٍ اكشاس داؿتِ ثبؿيذ وِ ػبيشيي ّن دس اطشاف وَدوتبى ػيگبس 
 

 هسوَهيت

 ٔجيُ اسشفبدٜ وٙيذٛاصغٙذِي ٔخػٛظ وٛدن دساس 

 غٙذِي يمت اسٛٔٛثيُ ايٕٗ سشيٗ ٔحُ ثشاي وٛدوبٖ دسٍٞٙبْ سا٘ٙذٌي اسز 

 ز حُٕ ٚ٘مُ وٛدن  ثب ٚسيّٝ ٘مّيٝ ايٕٗ  دسثغُ ٔشالجيٗ ثبضذ ٚ ٚٔسبيُ ايٕٙي اصلجيُ  ثسشٗ وٕشثٙذ ايٕٙي ٚدٛضص ٔٙبست ساسيبيز وٙيذثٟششاس 

 غٙذِي يمت اسٛٔجيُ ايٕٗ سشيٗ ٔحُ ثشاي وٛدوبٖ دسٍٞٙبْ سا٘ٙذٌي اسز 

 اصغٙذِي ٔخػٛظ وٛدن دساسٛٔجيُ اسشفبدٜ وٙيذ 

 حَادث تشافيىي

  ٖداسيذ. صٔبٖ سٕابس ثاب ٘اٛس خٛسضايذ سا ٔحاذٚد       ٘ٛصاد سا دٚس اص آفشبة ٍ٘ٝسب حذ أىب
 وٙيذ.

  

 ٍٝ٘ داسيذ. صٔبٖ سٕبس ثب ٘ٛس خٛسضيذ سا ٔحذٚد وٙيذ. سب حذ أىبٖ ٘ٛصاد سا دٚس اص آفشبة 

  
 آفتبة سَختگي 

     وَدن آصاسي 
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 ػٌَاى هبّگي 11تب  7 سبلگي1 سبلگي 2

 دٚس اص دسششس وٛدوبٖ لشاسدٞيذنشٚف خٛسان دضي ٚٔبيًبر داٌ سا   ٖنشٚف خٛسان دضي ٚٔبيًبر داٌ سادٚس اص دسششس وٛدوب

 لشاسدٞيذ

 ديص اص حٕبْ وشدٖ وٛدوشبٖ دٔبي آة سا ثب دطز دسز خٛد أشحبٖ وٙيذ 

 دس  دشيضٞبي ثشق، ٔحبفم دالسشيىي  لشاسدٞيذ 
 سَختگي

 سٚي دٙؼشٜ ٞب ٚدّٝ ٞب حفبل لشاسدٞيذ  سا دس سٚسٚن ٍ٘زاسيذ دس ٞيچ سٗ ٚ سبِي وٛدن 

 سٚي دٙؼشٜ ٞب ٚدّٝ ٞب حفبل لشاسدٞيذ 

 سٚي دٙؼشٜ ٞبٔحبفم ٚ لفُ لشاسدٞيذ 

 وٛدن خٛد  دسػبٞبي ثّٙذ،ٚثذٖٚ ٔحبفم سٟٙب سٞب ٘ىٙيذ 
 

 سمَط

  اقشاف اسشخشٞبٚحٛؾچٝ ٞب حفبل لشاسدٞيذ  ٞب سا دساخشيابس واٛدن لاشاس     ويسٝ ٞبي دالسشيىي يب ثبدوٙه

 ٘ذٞيذ.

 ٞبٚحٛؼ ٞب حفبل لشاسدٞيذاقشاف اسشخش 

  ب ثٝ دّٟٛ ثخٛاثب٘يذ يدس ٍٞٙبْ خٛاة وٛدن سا ثٝ دطز 

  اص چٟبس قشف حفبل داس وٙيذ ٚدسٚسٚدي آٟ٘بساثسشٝ ٍٟ٘ذاسيذ سا اسشخشٞب 

  اصاسجبة ثبصي ٞبي ٘شْ يب اسجبة ثبصي ٞبي حّمٝ داس اسشفبدٜ ٘ىٙيذ 

 اضيبء وٛچه يب ٘ٛن سيضسا دٚس اص دسششس وٛدن لشاسدٞيذ 

 ٔ.حيف ص٘ذٌي وٛدوشبٖ سا يبسي اص دٚد ٍ٘ٝ داسيذ 

 غشق ضذگي ٍ خفگي

 ٔٛاد ٔسْٕٛ وٙٙذٜ سا دٚس اص ديذ ٚ دسششس وٛدوشبٖ لشاس دٞيذ 

 

 .دسة وبثيٙز ٚوٕذسٛسف وٛدن لبثُ ثبص وشدٖ ٘جبضذ 

    ٔٛاد ٔسْٕٛ وٙٙذٜ سا دٚس اص ديذ ٚ دسششس وٛدوشبٖ لاشاس

 دٞيذ

 

 ٔيٗ ٚ دس ًٔشؼ ديذ وٛدن لشاس٘ذٞيذ اضيبء  خكش٘بن ٚآِٛدٜ ، سٚي سكح ص 

  ٖٔٛادضيٕيبيي )ضٛيٙذٜ، دبن وٙٙذٜ، سْٕٛ ( ٚ داسٚٞب سا دٚس اص دسششس وٛدوشب
 لشاس دٞيذ.

 

 هسوَهيت

 اصغٙذِي ٔخػٛظ وٛدن دساسٛٔٛثيُ اسشفبدٜ وٙيذ 

 غٙذِي يمت اسٛٔجيُ ايٕٗ سشيٗ ٔحُ ثشاي وٛدوبٖ دسٍٞٙبْ سا٘ٙذٌي اسز 

  اسٛٔجيُ اسشفبدٜ وٙيذاصغٙذِي ٔخػٛظ وٛدن دس 

  ْغٙذِي يمت اسٛٔجيُ ايٕٗ سشيٗ ٔحُ ثشاي وٛدوبٖ دسٍٞٙب

 سا٘ٙذٌي اسز
 

اصغٙذِي ٔخػٛظ وٛدن دساسٛٔٛثيُ اسشفبدٜ وٙيذ 

 غٙذِي يمت اسٛٔٛثيُ ايٕٗ سشيٗ ٔحُ ثشاي وٛدوبٖ دسٍٞٙبْ سا٘ٙذٌي اسز 
 حَادث تشافيىي

 وٛدوبٖ ساسٟٙبسٞب٘ىٙيذ  سٟٙبٍ٘زاسيذ وٛدوبٖ ساثبحيٛا٘بر خبٍ٘ي 

  اصٍٟ٘ذاسي حيٛا٘بر دسٔحُ ص٘ذٌي خٛدداسي وٙيذ 

 صذهبت ثذًي 

  سبَ  ؾذ آفشبة ثب  2دس وٛدوبٖ ثباليSPF15  دليمٝ لجُ اص خشٚع واٛدن   15سش،  يب ثيص

سبيز اسشفبدٜ اص آٖ سىشاس ضٛد.  اص والٞي اسشفبدٜ وٙياذ   5سب  2اص ٔٙضَ اسشفبدٜ وٙيذ ٚ ٞش 

 ٞبي وٛدن دس ًٔشؼ سٕبس ثب ٘ٛس خٛسضيذ لشاس ٍ٘يشد. ٞب، ثيٙي ٚ ِت وٝ ٌٛش

 ٞب اسشفبدٜ ضٛد. ٞب دس ٘ٛاحي ٔحذٚدي اص ثذٖ ٔب٘ٙذ غٛسر ٚ دطز دسز ؾذ آفشبة 

    آفتبة سَختگي 

    وَدن آصاسي 
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 ػٌَاى سبلگي 3 سبلگي 4 سبلگي 6ٍ  5

 نشٚف خٛسان دضي ٚٔبيًبر داٌ سادٚس اص دسششس وٛدوبٖ لشاسدٞيذ  ٛسان دااضي ٚٔبيًاابر داٌ سادٚس اص دسااششس  نااشٚف خاا

 وٛدوبٖ لشاسدٞيذ

     ٖنااشٚف خااٛسان دااضي ٚٔبيًاابر داٌ سادٚس اص دسااششس وٛدوااب

 لشاسدٞيذ
 سَختگي

  لٛا٘يٗ ايٕٙي دٚچشخٝ سٛاسي سا آٔٛصش دٞيذ            ٝوالٜ ايٕٙاي دسصٔابٖ ساٝ چشخاٝ ياب دٚچشخاٝ سا٘اي ثا

 سشوٛدن ثٍزاسيذ

 ٔكٕئٗ ضٛيذٔحُ ثبصي وٛدن ايٕٗ اسز 

  سمَط ٚدبييٗ سفشٗ اص دّٝ ساثٝ وٛدن ثيبٔٛصيذثبال 

  ضٙبٚلٛا٘يٗ ايٕٙي آة سا ثٝ وٛدن آٔٛصش دٞيذ  ضٙبٚلٛا٘يٗ ايٕٙي آة سا ثٝ وٛدن آٔٛصش دٞيذ    غشق ضذگي  اقشاف اسشخشٞبٚحٛؾچٝ ٞب حفبل لشاسدٞيذ

 ٍ خفگي

 ٔٛاد ٔسْٕٛ وٙٙذٜ سا دٚس اص ديذ ٚ دسششس وٛدوشبٖ لشاس دٞيذ 

 

  ذٜ سا دٚس اص دياذ ٚ دساششس وٛدوشابٖ    ٔٛاد ٔسْٕٛ وٙٙا

 لشاس دٞيذ

 

 ٔٛاد ٔسْٕٛ وٙٙذٜ سا دٚس اص ديذ ٚ دسششس وٛدوشبٖ لشاس دٞيذ 

 
 هسوَهيت

     ٖاصٔشالجز اصوٛدن دسيه ٔحيف ايٕٗ دس ديص ٚ دس اص ٔذسساٝ اقٕيٙاب

 يبثيذ

 چٍٍٛ٘ي اسسجبـ ثب غشيجٝ ٞب ساآٔٛصش دٞيذ 

 ذ   ضٕبسٜ سّفٗ فٛسيز ٞب ساثٝ وٛدن آٔٛصش دٞي 

 چٍٍٛ٘ي اسسجبـ ثب غشيجٝ ٞب ساآٔٛصش دٞيذ  اص ٔحُ وٛدن خٛد دسٕٞٝ صٔبٖ ٔكّى ثبضيذ 

 ثٝ وٛدن ثيبٔٛصيذ ثب افشاد غشيجٝ غحجز ٘ىٙذ 
 صذهبت ثذًي

    .ثش ايٕٙي ٔحيف ٞبي ثبصي سبويذ وٙيذ 

      غٙذِي يمت اسٛٔٛثيُ ايٕٗ سشيٗ ٔحُ ثاشاي وٛدوابٖ دسٍٞٙابْ سا٘ٙاذٌي

 اسز

  اص ديبدٜ سٚ سا ثٝ وٛدن ثيبٔٛصيذ ٟٔبسر ٞبي ايٕٗ ٌزس 

   لٛا٘يٗ ايٕٙي  سفز  ٚآٔذ ثٝ ٔذسسٝ ٚ  ٟٔبسر ٞبي ايٕٙي

 ديبدٜ سٚ سا ثٝ وٛدن ثيبٔٛصيذ

 اصغٙذِي ٔخػٛظ وٛدن دساسٛٔٛثيُ اسشفبدٜ وٙيذ 

          ْغٙذِي يمت اسٛٔٛثياُ ايٕاٗ ساشيٗ ٔحاُ ثاشاي وٛدوابٖ دسٍٞٙاب

 سا٘ٙذٌي اسز

حَادث 

 تشافيىي

      وَدن آصاسي 
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 ثشاي استمبي تىبهل وَدوبى ساثغِ هتمبثل وَدن ٍٍالذيي -هصبحجِ ٍ هطبٍسُ ثب هبدس
 هبّگي24-18 هبّگي 18-15 هبّگي15 -12 هبّگي 12-5/9 هبّگي 9-7 هبّگي 6-5/4 هبّگي 4-3 هبّگي 2تب 

 ثشلشاسي استجبط ػبعفي 1

    سٕبس چطٓ ثٝ چطٓ ٚدٛساز ثبدٛساز

 داضشٝ ثبضيذ

   ُثااٝ سٕاابْ غااذاٞبي اٚ ثبِجخٙااذ ٚيبثغاا

 وشدٖ ٚ يب حشوز سشٚثذٖ خٛد دبسخ دٞيذ

   دسٍٞٙبْ ٌشيٝ اٚساثغُ وٙيذٚثٝ حشوابر

 ٚغذاي اٚ دبسخ ٔٙبست ثذٞيذ

 سخ ّبي اغشاق آهيضپب

   حاابالر ٚحشواابر دسثشخااٛسد ثاابوٛدن

قاٛسي ثبضااذ واٝ ثااٝ ساحشاي ثفٟٕااذ واٝ ثااٝ     

 اٚسٛػٝ ٔي وٙيذ

   وبسٞاابي وااٛدن ساثااٝ غااٛسر اغااشاق

 آٔيضسمّيذوٙيذ

 

 تطَيك حشوبت جذيذ

    ٓٚاوااٙص ٞاابي ٔشٙااٛيي)صيشٚث

وااشدٖ غااذا( ٘سااجز ثااٝ حشواااز     

 ٚسفشبساٚ٘طبٖ دٞيذ

   ٟٕٝٔبٖ ٞبساثٝ اًٚٔشفي وٙيذ سبثا

 دغشيجٝ يبدر وٙذافشا

 

 هحجت جسوبًي صيبد

  دسٞشفشغاااشي واااٛدن سإِاااس

 ٚاٚ٘يض ضٕبسإِس وٙذ

   غاااذاٞبي اٚساسمّيذوٙيذساااذس

غااذاي ػذيااذ دسآٚسيااذ ٚغااجشوٙيذ 

 سبدبسخ دٞذ

 

 ًطبى دادى ثشخَسدّبي اجتوبػي

    ْدسٚسٚد ثااااٝ ٔٙااااضَ ثباٚػذاٌب٘ااااٝ سااااال

ٚاحٛاِذشسااااااي وٙيااااااذ ٍٚٞٙاااااابْ خااااااشٚع   

 اٚساثجٛسيذٚثشايص دسز سىبٖ دٞيذ

 اٚساثبافشادديٍشآضٙب وٙيذ ٚوٕي سٟٙب ثٍزاسيذ 

 

 ضشوت دسفؼبليت ّب

  اٚساسبحاااذأىبٖ دسفًبِياااز ٞاااب

ضشوز دٞيذٚدس٘ضديىششيٗ ٔىبٖ ثاٝ  

 ػٕى، ثٙطب٘يذ

   اٚساثااٝ ٔب٘ااذٖ ثاابديٍشاٖ ياابدر

 دٞيذ

 آٔٛصش سطىشوشدٖ سا آغبصوٙيذ 

 

 تحسيي ثِ اظْبسهحجت

     ٝٔحجاااز ٚسٛػاااٝ اٚسا٘ساااجز ثااا

 سحسيٗ وٙيذديٍشاٖ)ٔظُ خٛاٞشٚثشادس(

    اػاابصٜ دٞيااذ ثًؿااي اصِجبسااٟبيص

 )ػٛساة، والٜ( ساخٛدش ثذٛضذ

     ٚوبسٞاابي وٛچااه سٚصا٘ااٝ ساثااٝ ا

 ٚاٌزاسوٙيذ

  ٜٞشٌضاصصٚساساااااااااااااااااااااشفبد

 ٘ىٙيذٚسفشبسخػٕب٘ٝ ٘ذاضشٝ ثبضيذ

 ايجبدٍسبيل استجبط ٍهطبسوت

   ٗثبصيٟبي ٌشٚٞي ثىٙيذٚٚسبيُ ثبصي ساثاي
 ٕٞٝ سمسيٓ وٙيذ

   ٞشٌٛ٘اااااااٝ ٔطااااااابسوز ٚوبسٞااااااابي
ٕٙذا٘ٝ)دادٖ ٔماااذاسي اصثساااشٙي اش(اٚ ساااخبٚس

 ساسحسيٗ وٙيذ

    سػٕيٓ ٞبي اٚساثٝ سبدٌي ٚثاذٖٚ ٍ٘شا٘اي
ثذزيشيذ ٚ ٞشٚلز دسخٛاسز وٕه واشد وٕىاص   

 وٙيذ

       ٝسًي وٙياذ ثابٔٙحشف واشدٖ حاٛاس اٚثا
 قشق ٔخشّف،اصٔٙفي وبسي اٚػٌّٛيشي وٙيذ.     

 تحشيه حَاس 2

    ٚثاابآسأص ٚثبغااذاي ثبآٞٙااً اصٞااشد

 ٛدن غحجز وٙيذقشف غٛسر ثب و

 الاليي ثخٛا٘يذ، صيبد ثخٙذيذ 

     ٗاضاايبءٔخشّف ثااب س٘ااً ٞاابي سٚضاا

( Cm 20ٚدسخطااابٖ سادس فبغاااّٝ ٘ضدياااه)

 غٛسسص ثٝ اٚ ٘طبٖ دٞيذ.

 تحشيه وٌجىبٍي

    ٗاضاااايبي ٔشٙبساااات ثبسااااٗ ٚايٕاااا

 دساخشيبساٚلشاسدٞيذ

  اصثبصيٟبي ػسٕب٘ي سبدٜ ٔب٘ٙذ سىبٟ٘بي

ٔاليٓ،خٓ وشدٖ صا٘ٛ ،وطيذٖ دسز ٚغّغّه 

 دبٞب اسشفبدٜ وٙيذ. وف

 تحشيه حسخَدآگبّي

 ٔىشساٚساثٝ اسٓ غذاوٙيذ 

   ٝسػااٛيش وٛدوشاابٖ سادسآيٙااٝ ثاا

 اٚ٘طبٖ دٞيذ

 

 

 تحشيه حس استمالل

   ٖثبغزاٞبيي وٝ ثباٍ٘طز ٔي ساٛا

خااٛسد اٚساثااٝ غاازاخٛسدٖ ٔسااشمُ   

 سطٛيك وٙيذ

  ثباساااجبة ثااابصي ٞااابي ثبغاااذا

يبٚساابيُ ثااي خكشآضااذضخب٘ٝ ثاابصي 

 وٙذ

  ٙيذثااااٝ صيبدثااااباٚآة ثاااابصي و

 اٚنشٚفي ثذٞيذ سبآٟ٘بسادشٚخبِي وٙذ

 

 تحشيه لَُ توشوضٍتمليذ

   ٖثبدسز وٛدن ثٝ اضيبءٚلسٕشٟبي ٔخشّف ثاذ

 اضبسٜ وٙيذ،آٟ٘بسا٘بْ ثجشيذٚسىشاسوٙيذ

   وشبثٟبي وٛدوب٘ٝ ثبسػبٚيشخٛش سً٘ ٚثاضسي

 ا٘شخبة ٚيه لػٝ سبدٜ ٚوٛسبٜ دسٔٛسدآٖ ثٍٛييذ.

 

 تحشيه لَُ تخيل

 اٚ  داسااااشبٟ٘بي وٛساااابٜ ثااااشاي

 ثخٛا٘يذ

    ٖوبسٞاابي خااٛدسإٞشاٜ ثب٘طااب

 دادٖ، ثٝ اٚ ضشح دٞيذ

 

 تحشيه لَُ حبفظِ

    يبدٌيشي اٚسا اصقشياك سىشاسسطاٛيك

 وٙيذ

     ٚلشي وبسي ا٘ؼبْ ٔاي دٞياذ ثشخاي

يجاابسر وّيااذي ساثبسٞااب ثااشاي اٚ سىااشاس 

 وٙيذ

 

 تحشيه لَُ ادسان ٍَّش

    ٍٞٙبٔي وٝ چيضي ساثٝ وٛدوشبٖ ٘طابٖ ٔاي

ي،٘شٔي،سً٘،غذا(ضشح دٞيذ خٛاظ آٖ سا)سفش

 دٞيذ

   داسااشبٟ٘بي قااٛال٘ي سشٚديچيااذٜ سشثااشايص

 ثخٛا٘يذ

     ٖاصاضاايب، سااٝ ثًااذي وااٝ ثااشاي لااشاسداد

ضىّٟبي ٔخشّف دسضىبفٟبي ٔخػٛظ قشاحي 

ٔي ضاٛدسٟيٝ وٙياذٚوٕه وٙياذدسٔحُ دسساز     

 خٛدلشاسدٞذ.  
 

 ثبصتبة چٌگ صدى 3

 اػبصٜ دٞيذ اٍ٘طشبٖ ضٕب ساثٍيشد 
  ٖ  ثااااشاي سطااااٛيك ثااااٝ ضااااُ وااااشد

 اٍ٘طشب٘ص،يىي يىي آٟ٘بساثبصوٙيذ
        اػبصٜ دٞياذ ثاب اضايبء ثابصي ٚدٔابٚػٙس آٟ٘اب

 سإِس وٙذ

 اضيبي هتٌبست

   يااااه ػغؼغااااٝ دسدسااااشبٖ وااااٛدن

 ثٍزاسيذٚچٙذثبس آ٘شا سىبٖ دٞيذ
     اضاايبء ٔشفاابٚسي سا ثااٝ اٚ٘طاابٖ دٞيااذ

 سبدسشص ساثٝ قشف آٖ دساصوٙذ

 توشيي دادى ٍگشفتي

   ثبٌزاسدٖ چيضي دسدسز اٚٚثًاذ

دٖ اٍ٘طااشب٘ص ٚدااس ٌااشفشٗ  ثاابصوش

 آٖ،ثباٚثبصي وٙيذ

    ،ثااٝ اٚ٘طاابٖ دٞيذچٍٛ٘ااٝ اضاايب

 سااصيه دسز ثٝ دسز ديٍشش ثذٞذ

 

 ثِ صذادسآٍسدى اضيبء

    ّٝلبضاااك،سبثٝ،لبثّٕٝ ياااب ٚساااي

ديٍاشي واٝ ثشٛا٘ااذ ثابآٖ غااذاي    

ٔخشّفااااي ساسِٛيااااذ وٙااااذ، دس   

 اخشيبساٚثٍزاسيذ

 

 توشيي سّبوشدى اضيبء

  ف اٚساسطاااٛيك وٙياااذ ياااه ساااٛح ساثاااٝ قاااش

 ضٕبثغّكب٘ذ

   ٔمذاسصيبدي چيضٞبي وٛچه)لٛقي، وبسٝ(ثشاي

 اٚفشاٞٓ وٙيذسبداخُ ٚخبسع وشدٖ اضيبءساسٕشيٗ وٙذ

 

 توشيي سٍي ّن چيذى اضيبء

  ٖاٚساثاااااشاي سٚيٟااااآ چياااااذ

 اضيبءسٕشيٗ دٞيذ

     يه ٔذادٚوبغز ثاشاي خاف خكاي

 وشدٖ دس    ا  اخشيبس ٚي ثٍزاسيذ

     ٝوشااابة ثاااباٚساق ؾاااخيٓ ثااا

دٞيذچٍٛ٘اااٝ اٚثذٞيذٚثاااٝ اٚ٘طااابٖ  

 آٟ٘بساٚسق ثض٘ذ

      ٌٝبٞي غزاٞبي ٘يٕاٝ ٔابيى واٝ ثا

لبضااك ٔااي چسااجذ سا ثٍزاسيااذسب ثااٝ   

 سٟٙبيي ثخٛسد.

 توشيي حشوبت چشخطي

     ،ٜٚسبيُ ٔخشّفاي ٕٞچاٖٛ دساشٍيش

ضٕبسٜ ٌيش صيخ،دوٕٝ فطابسي دساخشيابس   

اٚ ثٍزاسيذوااااٝ حشواااابر چشخب٘ااااذٖ،   

ديچب٘ذٖ،ضااإبسٜ ٌاااشفشٗ ٚ ِغضا٘اااذٖ سا 

 ا٘ؼبْ دٞذ

 

 بس پَضيذىتوشيي لج

   ٝاػبصٜ دٞيذوٛدوشبٖ ِجبسٟبيص ساسبآ٘ؼب وا

 ٕٔىٗ اسز خٛدش ثذٛضذ ٚدسآٚسد

     ٝثااااب اسااااشفبدٜ اصاسااااجبة ثاااابصي واااا

لكًبسص)سبخشٕبٖ سبصي(ثبٞٓ ػفاز ٔاي ضاٛد    

 ثشاي سٕشيٗ اٚ فشاٞٓ آٚسيذ
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 سمٛيز يؿالر دطز ٌٚشدٖ 4

  ثبس اٚساقٛسي ٍ٘اٝ داسياذ    3سب  2سٚصي

ٗ ثبضذ)دسٚؾاًيز  وٝ غٛسسص سٚ ثاٝ دابيي  

 دٔش(
   دسحبِي وٝ ثٝ دطز خٛاثيذٜ اسز ،ضاي

سٍ٘ااي سادسٔيااذاٖ ديااذش حشوااز دٞيذسبثااٝ  

 حشوز وشدٖ سش خٛد سطٛيك ضٛد

 سمٛيز يؿالر سٙٝ ٚدطز

    ثااٝ دطااز ثخٛاثب٘يااذ ٚثاابٌشفشٗ دسااز

 ٞباٚساآساْ ثٝ حبِز ٘طسشٝ  ثّٙذوٙيذ
  ٝقٛسي دسيه قشف وٛدن لشاسٌيشيذو

   ٕ ب،سٙٝ خاٛدسا  اٚٔؼجٛسثبضذ ثاشاي يابفشٗ ضا

 ثچشخب٘ذ

 

 توشيي تحول ٍصى ثذى

    ٖوٛدن ساثٝ آسأي ٚٔىاشس سىاب

 دٞيذ سب سشش ساوبٔالًاسشٛاسٍ٘ٝ داسد

  ٚلشااااي دسااااشٟبيص ساثكااااشف

 ضٕبدساصٔي وٙذ ثّٙذش وٙيذ

 

 آهبدگي ثشاي حشوت وشدى

    وٕااااااااي دٚسسشاصوااااااااٛدن

ثٙطٙيذٚدسااشبٖ خااٛد ساثااٝ قااشف   

اٚثبصوٙيذثبغااذاصدٖ ٘اابٔص ٚ٘طاابٖ 

ياللاااااااٝ اش دادٖ اضااااااايبء ٔٛسد

 اٚساسطٛيك ثٝ حشوز وٙيذ

  ٝثبلالة وشدٖ دسشٟبي اٚثٝ اطبطي

طبثز ٔٙضَ اٚساثاٝ ايساشبدٖ سطاٛيك    

 وٙيذ

 آهبدگي ثشاي ساُ سفتي

    ٝدسحبِااز چٟبسدسااز ٚ دااب سطااٛيك وٙيااذ واا

 ٔسبفشٟبي وٛسبٞي ساقي وٙذ

     اٍ٘طااااشبٖ خٛدساثااااٝ وٛدوشاااابٖ ثذٞيااااذسب

 ثشٛا٘ذخٛدساثبالثىطذ

 ٌشفشٝ ايذثبضٕبثٝ دسحبِي وٝ فمف يه دسز اٚسا

 سٕشيٗ لذْ صدٖ ثذشداصد

 آهبدگي ثشاي ثبالسفتي اصپلِ 

  ٗسشدبايساااشبدٖ ساثاااٝ اٚ سٕاااشي

 ثذٞيذ

  ٗغااٙذِي ٔحىٕااي ثااشاي ٘طسااش

ٚدبييٗ آٔاذٖ اصآٖ ثاٝ سٟٙابيي ثاشاي     

 اٚفشاٞٓ آٚسيذ

 تمَيت ػضالت ثبسي ٍ صاًَ

  ٗاٚساٚاداسوٙيااااذيمت يماااات سفااااش

 ساسٕشيٗ وٙذ

 ٘ذ٘طبٖ دٞيذ چٍٛ٘ٝ چٕجبسٕٝ ثض 

     ٖثبسٛح ثابصي آساْ ،اٚسا ثاٝ ٍِاذصد

 سٕشيٗ وٙذ   

 

 توشيي تحول ٍصى ثذى

         ٝاػبصٜ دٞياذ وبسٞابي ٔظاُ ثابال سفاشٗ دّا

سإٞااشاٜ ضاإبا٘ؼبْ …ٞب،ضسااشٗ غااٛسر ٚ

 دٞذ

   ا٘شهبس٘ذاضااشٝ ثبضاايذثٝ ساحشااي دٚسوٙؼٟااب

 ثذٚد يبسٛلف وٙذ
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 پيگيشي

 كن ٍسًي ٍ احتوال كن ٍسًي 

 رٍس30رٍس/  كَدک باالي يكسال بعذاس15يكسال  بعذاسهاُ تا 2رٍس/   كَدک 10هاُ  بعذاس2كَدک سيز    

 وٛدن سا اص٘ظش ٚهؼيت ٚصٖ اسصيبثي وٙيذ : 

  ٔبدس سا ثٝ ادأٝ تٛكيٝ ٞب تـٛيك وٙيذ ،سٚص ٚصٖ اهبفٝ وشدٜ ثبؿذ (10ٌشْ دس 200ثيؾ اص ٔبٜ  2ؿيشخٛاس صيش )ثٙذي طجيؼي لشاس ٌيشد  دس طجمٝاٌش وٛدن 

  ٚهؼيت  تغزيٝ اي اٚ سا ثشسػي وٙيذاٌش ٔـىُ تغزيهٝ اي ٚجهٛد   ،سٚص ٚصٖ اهبفٝ وشدٜ ثبؿذ (10ٌشْ دس 200وٕتش اص ٔبٜ  2ؿيشخٛاس صيش )ثٙذي طجيؼي لشاس ٍ٘يشد  دس طجمٝاٌش وٛدن

 اسصيبثي ٚدسٔبٖ ٔٙبػت ثشاػبع چبست ٔب٘ب سا ا٘جبْ دٞيذ يب دسكذ آٖ ، ٍسى بِ قذ(SDٔمذاسا٘حشاف ٔؼيبس)ػبع ثشا٘ذاسد

 

 ِاي هطىالت تغزي 

 سٍص :   5ثؼذ اص 

 :   ٚؾًيز سغزيٝ اي اسصيبثي وٙيذوٛدن سااص٘هش

 دس ٔٛسد ٞش ٔطىُ سغزيٝ اي  وٝ دساِٚيٗ ٔشالجز دي ثشدٜ ايذ، سئٛاَ وٙيذ 

  ٞش ٔطىُ سغزيٝ وٝ ػذيذاً يب لجالً ثشٚص وشدٜ، ٔطبٚسٜ وٙيذ.دس ٔٛسد 

 اٌشدسٔطبٚسٜ ثب ٔبدس،سغييشسغزيٝ اي لبثُ ٔالحهٝ اي سا ٔطبٞذٜ وشدٜ ايذ، اصاٚ ثخٛاٞيذ وٝ ثٟٕشاٜ وٛدوص ٔؼذداً ٔشاػًٝ ٕ٘بيذ 

 
 

 كَتاُ قذي 

 هاُ بعذ 3سال  1هاُ بعذ/  بشرگتز اس   2هاُ  12تا   6هاُ بعذ/  1هاُ  6كَدک كَچكتز اس 

 وٛدن سا اص٘ظش ٚهؼيت لذ اسصيبثي وٙيذ : 

 اٌش وٛدن سؿذلذي طجيؼي داسد، ٔبدس سا ثٝ ادأٝ تٛكيٝ ٞب تـٛيك وٙيذ 

 ثشاػبع اٌش وٛدن سؿذلذي طجيؼي ٘ذاسد(ٔمذاسا٘حشاف ٔؼيبسSD)اسصيبثي ٚدسٔبٖ ٔٙبػت ثشاػبع چبست ٔب٘ب سا ا٘جبْ دٞيذ يب دسكذ آٖ ، ٍسى بِ قذ 

 

 بشرگ/ دٍر سز كَچكدٍرسز /  احتوال هطكل دٍر سز 

 بعذهاُ 1هاُ 6/  كَدک باالي  بعذ ّفتِ 2هاُ 6كَدک سيز    

 وٛدن سا اص٘ظش ٚهؼيت دٚسػش اسصيبثي وٙيذ : 

 اٌش وٛدن دٚسػش طجيؼي داسد، ٔبدس سا ثٝ ادأٝ تٛكيٝ ٞب تـٛيك وٙيذ 

 شسػي ثيـتش ثٝ ٔشوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسجبع دٞيذ.وٛدن سا ثشاي ث اٌش وٛدن دٚسػش طجيؼي ٘ذاسد 
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 هطىالت تىبهلي 
 ّفتِ :  2ثؼذ اص 

 :   اسصيبثي وٙيذ ثب اسشفبدٜ اص دشسطٙبٔٝ اسشب٘ذاسد ٚؾًيز سىبّٔيوٛدن سااص٘هش

  ٗٞفشٝ ٔؼذداً دشسطٙبٔٝ ٕٞبٖ ٌشٜٚ سٙي سىٕيُ ضٛد.  2ا٘حشاف ًٔيبس ثبضذ ثًذ اص  -2ا٘حشاف ًٔيبس ٚ  -1اٌش أشيبص وست ضذٜ ثي 

  ٞبي ثًذي ٔشاػًٝ ٕ٘بيذ ٔبدسساسطٛيك وٙيذ وٝ ثشاي ٔشالجزا٘حشاف ًٔيبس ثبضذ   -1ثبس دْٚ أشيبص وست ضذٜ ثبالي ثشاي 

   ٗا٘حشاف ًٔيبس ثبضذ وٛدن سا ثشاي اسصيبثي ثيطشش اسػبو دٞيذ.   -2ا٘حشاف ًٔيبس  ثبضذ ٚ يب صيش  -2ٚ   -1ثشاي ثبس دْٚ أشيبص وست ضذٜ ثي 

 

  ثشفه : 
 سٍص   10ثؼذاص 

 :   ٕٞچٙيٗ اص٘هشٚؾًيز سغزيٝ اي اٚسا اسصيبثي وٙيذ دٞبٖ وٛدن ساثشاي ثشفه ٍ٘بٜ وٙيذٚ

 :اٌش ثشفه ثذسش ضذٜ يب اٌش وٛدن دس دسشبٖ ٌشفشٗ يب ٔىيذٖ سيٙٝ ٔطىُ داسد 

         1دٙجٝ سٕيضساثٝ سشيه چٛة وجشياز ديچياذٜ )ٚيبياه ٌاٛش دابن واٗ سا(ثاب       ٚ سٚي ِىاٝ ٞابي سافيذ)ثشفه(داخُ دٞابٖ     ساي ساي ٔحّاَٛ ٚيِٛاٝ دٚطا٘سايٗ آغطاشٝ وٙاذ

 سٚص ثٝ ٔشخػع اسػبو دٞيذ. 10سبيز يىجبسسىشاسوٙذ.دسغٛسر يذْ ثٟجٛدي ثًذاص 6ضيشخٛاسثٕبِذٚايٗ يُٕ ساٞش

 داسٚثٝ ٘ٛن ٚٞبِٝ دسشبٖ ٔبدسٞٓ ٔبِيذٜ ضٛد 

  دأٝ ثذٞيذ.سٚصديٍشدسٔبٖ سا ا 5اٌش ثشفه ثٟشش ضذٜ يب فشلي ٘ىشدٜ ٚضيشخٛاس ٔطىُ سغزيٝ ٘ذاسد ثشاي ٔذر 

 .اگش ثشفه ثْجَديبفت، ديگشدسهبًي الصم ًيست 

 .سٍصدسهبى سا اداهِ ثذّيذ 5اگش ثشفه ثْتش ضذُ يب فشلي ًىشدُ ٍ هطىل تغزيِ ًذاسد ثشاي هذت 
 

 دّبى ٍدًذاىهطىالت 

 ٞفشٝ :   5ثًذ اص 

 :   اسصيبثي وٙيذ دٞبٖ ٚد٘ذاٖٚؾًيز وٛدن سااص٘هش

 صدٖ غحيح ساآٔٛخشٝ ا٘ذ، ٚاِذيٗ ساثٝ ادأٝ سٛغيٝ ٞب سطٛيك وٙيذ.وٛدن ٚٚاِذيٗ قشيمٝ ٔسٛان اٌش 

 سش ثٝ ٔشوضثٟذاضشي دسٔب٘ي اسػبو ضٛد. وٛدن ٚٚاِذيٗ قشيمٝ ٔسٛان صدٖ غحيح ساثٝ خٛثي يبدٍ٘شفشٝ ا٘ذ، ػٟز آٔٛصش وبُٔاٌش 
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