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ٍاحد گستزش  

  
ي  ي اِىششٚ٘يه دشٚ٘ذٜ ا٘ؼبْ ٚیضیز دبیٝ -

 ػالٔز
ِ٘بسر ٚ وٙششَ كوٛس ٚ غيبة دشػُٙ ٔشوض ٚ  -

خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز ٚ دلز دس سٓبیز ِ٘ٓ اداسي 
 .ًجك ٔمشسار ٔشثًٛٝ

ّٕٓىشد ٚاكذٞبي ٔؼشمش دس ٔشوض ٚ ِ٘بسر ثش  -
ٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ اص ػٛي  فٔبِيز ي اًالّ اص وّيٝ

  .ٔبٞب٘ٝ ایـبٖ ٚ اػشخشاع آٔبس ّٕٓىشدي
ٚ ثش٘بٔٝ  بٖؿشوز فٔبَ دس ػّؼبر ٔبٞب٘ٝ دضؿى -

 .ٞبي آٔٛصؿي ثشٌضاس ؿذٜ اص ػٛي ٔشوض ثٟذاؿز
ٕٞبٍٞٙي داخّي ثشاي دشػُٙ  ثشٌضاسي ػّؼبر -

ثشسػي ٚ سفْ ٔـىالر ٌٔشف ؿذٜ دس كذ  ٔشوض ،
 .سٛاٖ ٚ أىب٘بر  ٔٛػٛد

اِٚٛیز ثٙذي ٚ ثش٘بٔٝ سیضي دس خلٛف سفْ  -
  .ٔـىالر ثٟذاؿشي ٌٔٙمٝ ) ثش٘بٔٝ سفليّي(

طجز وّيٝ ٘بٔٝ ٞبي ٚاسدٜ ٚ كبدسٜ اص ٔشوض دس  -
دفشش ا٘ذیىبسٛس ٔشوض ٚ ثبیٍب٘ي ِٔٙٓ ٚ ػذاٌب٘ٝ 

 ي ِبسر ثش ٘لٜٛ٘بٔٝ ٞب  ٚ دػشٛسإُِٔ ٞب ٚ ٘
كذٚس سٔشفٝ ٞبي دسٔب٘ي ٚ ثبیٍب٘ي كليق لجٛم 

 .دسٔب٘ي
ْ فٔبِيز ٞبي ا٘ؼب ي وّيِٝٔٙٓ ٔؼشٙذ ٕ٘ٛدٖ  -

 .ؿذٜ ٚ الذأبر كٛسر ٌشفشٝ
دي ٌيشي الصْ ػٟز سٕٔيش ٚ یب ػبیٍضیٙي  -

ِٛاصْ، سؼٟيضار ٔٛسد ٘يبص دس ٔشوض ٚ خب٘ٝ ٞبي 
 .ثٟذاؿز

سبػيؼبسي ٔشاوض ٚ ديٍيشي سٕٔيشار ػبخشٕب٘ي ٚ -
 .خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز

سىٕيُ صیغ كيبسي ٔشوض ٚ وٙششَ اًالٓبر صیغ  -
 كيبسي خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز دس ثبصدیذٞبي ػيبسي

سِٙيٓ ثش٘بٔٝ ٔبٞب٘ٝ ػيبسي دضؿه ٚ ػبیش  -
دشػُٙ ٔشوض دس دٚ ٘ؼخٝ ٚ سلٛیُ یه ٘ؼخٝ اص 

ثٝ ٚاكذ ٌؼششؽ ٚ ٘لت ٘ؼخٝ  آٖ دس اَٚ ٞش ٔبٜ
 ٔشاػٔيٗ دس ٔشوض. دس ٔٔشم دیذ دْٚ

 ِٔٙٓ ثش٘بٔٝ ػيبسي ، ا٘ؼبْ دبیؾ ،اػشاي  -
ٞذف ٚ ثشدٖ داسٚ ػٟز  ٞبي ٚیضیز ٌشٜٚ

 دس ثش٘بٔٝ ػيبسي خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز.ثيٕبساٖ 
طجز اػبٔي ٔشاػٔيٗ ثٝ ٞش دضؿه دس دفبسش  -

 .ػذاٌب٘ٝ
سـىيُ ػّؼبر وٕيشٝ ثيٕٝ سٚػشبیي ٚ ثشسػي  -

ساٞىبسٞبي  ٔؼبئُ ٚ ٔـىالر ٌٔشف ؿذٜ ٚ اسائٝ
 .ٔٙبػت دس ایٗ خلٛف

سٔييٗ  ٚ آالْ  ػٕٔيز  سلز دٛؿؾ ٞش  -
دضؿه ٚ سيٓ  ػالٔز ٚ اػشاي دليك ثش٘بٔٝ 
دضؿه خب٘ٛادٜ ثشاي ػٕٔيز سلز دٛؿؾ اص 
ػٛي دضؿه ٔشثًٛٝ ًجك دػشٛسإُِٔ اػشایي 

 ثش٘بٔٝ دضؿه خب٘ٛادٜ.
سِٛذ ٚوٛؽ دسفشْ ٔشثًٛٝ طجز ٔٛاسد ٔشي ،  -

 .فلّيٚاسػبَ ثٝ كٛسر 
غ خٛسا٘ذ ٔشاػٔيٗ اسػبَ آٔبس ٔشاػٔيٗ ٔشوض، د -
 .دشٚ٘ذٜ ػالٔز ثٝ كٛسر ػبِيب٘ٝ ٚ
سىٕيُ ٚاسػبَ فشْ وبسا٘ٝ دشػُٙ ثٝ كٛسر  -

 .فلّي
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سىٕيُ ٚ اسػبَ فشْ اهبفٝ وبسي دشػُٙ ثٝ  -
 ثٝ ٚاكذ ٌؼششؽ. كٛسر ٔبٞيب٘ٝ

ا٘ؼبْ ٚیضیز دبیٝ اِىششٚ٘يه دشٚ٘ذٜ ػالٔز ٚ  -
ػٔيٗ ٚ ٔٛاسد اسػبّ ثٝ طجز ؿشف كبَ ٔشا

ٔشخلق دس دشٚ٘ذٜ اِىششٚ٘يه ػالٔز ایـبٖ 
    .ًجك دػشٛسإُِٔ ٔشثًٛٝ

 ٔشوض. ِ٘بسر ثش كٙذٚق دزیشؽ -
 

 ٍاحد پيطگيزي ٍ  هثارسُ تا تيواري ّا   
  

ٓٙٛاٖ ػشدشػز سيٓ ثٟذاؿشي دسٔب٘ي ٝ دضؿه ث
وض ؿٟشي ٚ سٚػشبیي ُٚيفٝ ِ٘بسر ٔؼشمش دس ٔشا

ٔجبسصٜ ثب  ثٝ ديـٍيشي ٚ ٔشثٛىثش وّيٝ أٛس 
ٟٓذٜ داؿشٝ ٚ ٔؼئِٛيز كؼٗ ٝ ٞب سا ث ثيٕبسي

ا٘ؼبْ ایٗ أٛس دس ػٕٔيز سلز دٛؿؾ ٔشوض دس 
دسایٗ   ،ٟ٘بیز ثٝ ٟٓذٜ دضؿه ٔشوض ٔي ثبؿذ

ساثٌٝ الصْ اػز ِ٘بسر وبُٔ ثش فٔبِيز دشػُٙ اص 
ؿٙبع داؿشٝ ثبؿذ وٝ ایٗ سثٟٛسصاٖ سب وبسداٖ ٚ وب

 ش ٔي ثبؿذ:أٛس ثٝ ؿشف صی
 سًجيزُ سزها : -الف

ٓٙٛاٖ ٝ ٌٕبسدٖ یه ٘فش اص دشػُٙ ٔشوض ث -
 ٔؼئَٛ ددٛي ٚاوؼٗ ٚ ػب٘ـيٗ ٚي دس ٔشوض ٚ

 .ٞب ِ٘بسر ثش ّٕٓىشد آٖ
ِ٘بسر ثش كفَ ص٘ؼيشٜ ػشٔب دس ددٛي ٚاوؼٗ  -

دسػٝ  2-8ٔشوض ٚ خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز دس كذ 
 .ٌشاد ػب٘شي

اص دشر ػٌّٛيشي  ديؾ ثيٙي سٕٟيذاسي ػٟز  -
 .ثي سٚیٝ ٚاوؼٗ

ٌضاسؽ خشاثي ٚاوؼٗ ٚ ٔٛاد ثيِٛٛطیه اسفبق –
افشبدٜ دس وّيٝ ٚاكذ ٞبي سلز دٛؿؾ ًي سِٙيٓ 

 .كٛسسؼّؼٝ ٔفلُ
ص٘ؼيشٜ ػشٔب دس وّيٝ ؼٟيضار ِ٘بسر ثش س-

 .ٞبي سلز دٛؿؾٚاكذ
 : ساسي ایوي -ب
ػبصي كليق دس وّيٝ  ِ٘بسر ثش ا٘ؼبْ ایٕٗ-

دوبٖ صیش یىؼبَ ٞبي ػٙي ثٝ ٚیظٜ دس وٛ ٌشٜٚ
 .ثذٖٚ سبخيش ٚ ثب سىٙيه كليق ٚ ثذٖٚ ٓبسهٝ

ٞبي ٔخشّف  ِ٘بسر ثش ٔلبػجٝ دٛؿؾ  ٚاوؼٗ -
ٔبٞٝ دس ػٕٔيز سلز  12ٚ  9-6-3ثب فٛاكُ 

دٛؿؾ ثب سٟيٝ ٕ٘ٛداس دبیؾ ٚ  ٕ٘ٛداس ٚ ٔشالجز اص 
 .افز دٛؿؾ

ِ٘بسر ثش طجز ٚ ديٍيشي وّيٝ ٔٛاسد ديبٔذ -
 .آٔبس ٔشثًٛٝ٘بٌّٔٛة ٚاوؼٗ ٚ اسػبَ 

ػبصي ٚاكذ ٞبي  ٔبٞيب٘ٝ ایٕٗوٙششَ اسػبَ آٔبس-
 .سلز دٛؿؾ ثٝ ٔشوض ثٟذاؿز

 : ّاي ٍاگيز تيواري -ج
 ًفلَاًشا:آ     

آٔٛصؽ ثٝ ػٕٔيز سلز دٛؿؾ دس خلٛف  -
 .وّيبر ثيٕبسي

ٔـىٛن ًجك دػشٛسإُِٔ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص ٔٛاسد-
 .اسػبِي

سٚص ٌيشي اًشافيبٖ دس سٕبع ثب فشد سبدٜ دي  -
 .دغ اص ثشٚص ٓالئٓ ثيٕبسي
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اسػبّ ٔٛاسد ؿذیذ ٚدش خٌش ثيٕبسي ثٝ  -
 .ثيٕبسػشبٖ

اسػبّ افشاد ٚاػذ ؿشایي ٚاوؼيٙبػيٖٛ ثٝ ٔشوض  -
 كالف . ري

 .ٌضاسؽ ٔٛاسد ثيٕبسي ثشاثش فشْ ِيؼز خٌي -

 
 :AFP فلج ضل حاد    
ٔشالجز فّغ ؿُ كبد دس ػٕٔيز ٔشوض ثٝ  - 

 .كٛسر ٔجشٙي ثش ػبٔٔٝ
 .AFPوٙششَ ٚػٛد سٔبسیف ٓبٔيب٘ٝ ٚ اػشب٘ذاسد  -
آٔٛصؽ دشػُٙ دس خلٛف إٞيز ٔشالجز  -

AFP. 
ٍيشي ـٌضاسؽ ػشیْ سّفٙي ثٝ ػشبد دي -
 AFPٞب دس كٛسر ٔـبٞذٜ ٔٛسد  ثيٕبسياص

ٕ٘ٛ٘ٝ  دٚ اْ ٚ ؿلزٍيشي سب سٚص ٚ دي ِٖٔٙٛ 
 .فّٛ دس صٔبٖ ٔٙبػتٔذ
 وُ ٔشوض AFPِ٘بسر ثش اسػبَ ٌضاسؽ  كفش  -
ا٘ؼبْ ًشف ٔبديًٙ آح دس ػٕٔيز سلز دٛؿؾ  -

٘ذٔيه ِيٛ ثٝ اسجبّ خبسػي آٛٚ اػشاي ًشف سّميق د
 .ثيٕبسي

ِ٘بسر ثش ػْٕ آٚسي آٔبس اص وّيٝ ٌٔت ٞب ٚ  -
ب٘ي ثخؾ خلٛكي ٚ دِٚشي كيٌٝ ٔٞبي دسٚاكذ

 .سلز دٛؿؾ
 
 : اس ّاريپيطگيزي     
آٓ اص  وّيٝ ٔٛاسد كيٛاٖ ٌضیذٜ  ٌضاسؽ سّفٙي -

ثٝ  دس ٞش صٔبٖ اص ؿجب٘ٝ سٚصكيٛاٖ اّٞي ٚ ٚكـي 

ثش اػبع ِيؼز  028-35222922ؿٕبسٜ سّفٗ 
ا٘ؼبْ الذأبر اِٚيٝ دسٔبٖ ديـٍيشي  ثشاي خٌي 

 .اص ٞبسي
 ٚ وٙششَ ٚاوؼيٙبػيٖٛ وّيٝ ٔٛاسد ديٍيشي -

 دٛؿؾكيٛاٖ ٌضیذٜ دس ػٕٔيز سلز 
آٔٛصؽ إٞيز ديـٍيشي اص ٞبسي ثشاي دشػُٙ  -

 .ٚ ػبٔٔٝ
)وّيٝ كيٛا٘بر اسػبّ وّيٝ ٔٛاسد كيٛاٖ ٌضیذٜ  -

خبٍ٘ي ، خشٌٛؽ ٚ ٔٛؽ داس ثؼض ٔٛؽ  دؼشبٖ
ػٟز الذأبر ديـٍيشي )ٚاوؼيٙبػيٖٛ(  كلشایي(

 .ثٝ ٔشوض ثٟذاؿز
ٞبي ٍِٚشد ٚ ػبیش  ِ٘بسر ثش اسالف ػً -

  .كيٛا٘بر ٔٛصي
 .ٌضاسؽ وّيٝ ًغيبٖ كيٛاٖ ٌضیذٌي -
  

 :)سٌدرم سزخجِ هادرسادي(CRSسزخل ٍ  
ٚػٛد سٔبسیف ٓبٔيب٘ٝ ٚ اػشب٘ذاسد ثيٕبسي ثٝ  -

 ٞب ٚ دس ٔٔشم دیذ دس ٔشوض ٚ خب٘ٝ كٛسر ٔىشٛة
سّفٙي ٔٛاسد ٔـىٛن ًجك ِيؼز ٌضاسؽ  -

 .سٟيٝ ٚ اسػبَ ثٝ ٔٛلْ ٕ٘ٛ٘ٝ ػشْخٌي، 
 ٔٛسد ٔـىٛنديٍيشي وّيٝ ٔٛاسد سٕبع ثب  -
ٞب دس خلٛف  ثيٕبسي ٕٞبٍٞٙي ثب ٚاكذ -

 .ديٍيشي ٔٛاسد ٔـىٛن
 آٔٛصؽ دشػُٙ ٚ ػبٔٔٝ -
اسػبَ آٔبس ٔبٞيب٘ٝ ٚ ٌضاسؽ كفش دس لبِت فشْ  -

ٞبي لبثُ ديـٍيشي ثب  ٌضاسؽ ٔبٞيب٘ٝ ثيٕبسي
 ٚاوؼٗ
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 : ّپاتيت ّاي ٍیزٍسی
ٚ  Aٌضاسؽ سّفٙي اديذٔي ٞبي ٞذبسيز  -

 .سه ٌيش ٌضاسؽ ٔبٞيب٘ٝ ٔٛاسد
 ا٘فشادي ثشاي وّيٝ ٔٛاسدسىٕيُ فشْ ثشسػي -

ٚ سلٛیُ یه ٞذبسيز ٞب  ٚػبیش  B  ٚCٞذبسيز 
 .٘ؼخٝ ثٝ ٔشوض ثٟذاؿز

ٌضاسؽ وشجي ٚ ٔبٞيب٘ٝ ٔٛاسد ثيٕبسي ثٝ ٚاكذ  -
 .ٞب ثيٕبسي

آٔٛصؽ دشػُٙ ٚ ػبٔٔٝ دس خلٛف ٘لٜٛ اثشال  -
 .ٚ ديـٍيشي

 Bٚاوؼيٙبػيٖٛ اًشافيبٖ ثيٕبس ٔجشال ثٝ ٞذبسيز  -
 ٚC ٚػبیش ٌشٜٚ ٞبي دس ٔٔشم خٌش دضؿىي. 
لذأبر ديـٍيشي ثٝ ٔٛلْ دس آٔٛصؽ ا -

  .ٔظجز HbsAg ردابارٔبدساٖ
 
 : HIVایدس/    
ٞبي  آٔٛصؽ دشػُٙ ٚ ػبٔٔٝ دس خلٛف ساٜ  -

 .اثشال ٚ ديـٍيشي
 ديٍيشي ٔٛاسد ٔـىٛن ٚ سإٞٙبیي ٚ اسػبّ -

 .ػٟز ا٘ؼبْ آصٔبیـبر ٔشثًٛٝ
 .ٞبي آٔٛصؿي اسػبَ آٔبس ٔبٞيب٘ٝ فٔبِيز -
ٌضاسؽ ٔٛاسد ٔٛاػٝ ثب ػش ػٛصٖ ثٝ كٛسر  -

ػٟز  High riskٔبٞيب٘ٝ ٚ اسػبّ ٔٛاسد 
ػبٓز  24ثٝ ثيٕبسػشبٖ دس  HIVديـٍيشي اص 
 اَٚ ٔٛاػٟٝ.

ٞبي دس ٔٔشم خٌش ٚ  اسائٝ ٔـبٚسٜ ثٝ ٌشٜٚ -
 .ٞب فشبس دش خٌش ٚ ديٍيشي آٖسثب افشاد ثب  سٕبع

 : CCHFتة خًَزیشي دٌّدُ   
ٌضاسؽ سّفٙي وّيٝ ٔٛاسد ٔـىٛن ثبِيٙي ٚ  -

 .اسػبّ ثٝ ثيٕبسػشبٖ
ٞبي ديـٍيشي ثٝ  آٔٛصؽ ٘لٜٛ اثشال ٚ ساٜ -

 .ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ
سىٕيُ فشْ ثشسػي ػٟز وّيٝ ٔٛاسد ثيٕبسي  -

ٔلشُٕ ٚ لٌٔي(ٚ سلٛیُ یه ٘ؼخٝ ثٝ ، )ِٖٔٙٛ 
     .ثٟذاؿزٔشوض 

    
 هٌٌژیت :

 .ٌضاسؽ سّفٙي وّيٝ ٔٛاسد -
 .اسػبّ ػشیْ وّيٝ ٔٛاسد ثٝ ثيٕبسػشبٖ -
ديٍيشي خب٘ٛادٜ ٚ اًشافيبٖ ثيٕبس ٚ ديـٍيشي  -

 .داسٚیي اًشافيبٖ دس كٛسر ٔٙٙظیز ٍٔٙٙٛوىي
ٞبي اثشال ٚ  آٔٛصؽ دشػُٙ ٚ ػبٔٔٝ دس ٔٛسد ساٜ -

 .ديـٍيشي
ثيٕبسي ٚ ٌضاسؽ كفش دس ٌضاسؽ ٔبٞيب٘ٝ ٔٛاسد  -

 .ٞبي لبثُ ديـٍيشي ثب ٚاوؼٗ لبِت فشْ ثيٕبسي
سإٞٙبیي وّيٝ ٔـِٕٛيٗ خذٔز ػشثبصي ثٝ  -

ػٟز سضسیك ٚاوؼٗ ، ٔشوض ؿجب٘ٝ سٚصي سبوؼشبٖ 
 .اسػبّ صائشیٗ ثٝ ٞالَ اكٕشٔٙٙظیز ، 

 
 سـل  :  
ٞبي اثشال ٚ  آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ دس ٔٛسد ساٜ -

 ديـٍيشي
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خب٘ٝ ٞب یبثي وّيٝ ٔٛاسد ٔـىٛن دس ٔشوض ٚثيٕبس -
ٕ٘ٛ٘ٝ  1وٝ ثبیذ ثٝ ٔيضاٖ كذالُ ٔٛسد ا٘شِبس ثبؿذ )

 .٘فش(  1000ٞش  ثٝ اصاي 
ٚاكذ ٞب ثٝ سؼٟيضار  ي سؼٟيض وّيٝ ِ٘بسر ثش -

 .ثيٕبسیبثي
ثيٕبساٖ ٔجشال ثٝ ػُ ٚ ِ٘بسر ثش  ي ٚیضیز وّيٝ -

اػششاسظي داسغ دس ػٕٔيز  عٞب ثش اػب دسٔبٖ آٖ
 .لز دٛؿؾس

وٙششَ دسٔبٖ ٔٛاسد ٔجشال ثٝ ػُ دس ػٕٔيز  -
 .سلز دٛؿؾ

بسصٜ ثٝ سإٞٙبي وـٛسي ٔجػٟز اًالٓبر ثيـشش 
ٞبي ٔجبسصٜ  فٔبِيز ثب ػُ ٚ ٌٔبِت وبسٌبٜ اسسمبي

 .سػّٛ ؿٛد ثب ػُ
 

 : ٍتا / التَر     
ٞبي اثشال ٚ  آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ دس ٔٛسد ساٜ -

 .ديـٍيشي
خب٘ٝ ٞب ٔٛاسد ٔـىٛن دس ٔشوض ٚیبثي وّيٝ ثيٕبس -

ٕ٘ٛ٘ٝ  5وٝ ثبیذ ثٝ ٔيضاٖ كذالُ ٔٛسد ا٘شِبس ثبؿذ )
  .٘فش( 1000ٞش  ثٝ اصاي 

سٟيٝ ٔليي وشي ثّش اص آصٔبیـٍبٜ  ِ٘بسر ثش -
ٔشوضي ثشاي اػشفبدٜ دس ٔشوض ٚ خب٘ٝ ٞبي 

 .دبیٍبٜ ثٟذاؿشي ثٟذاؿز ٚ
ٌضاسؽ سّفٙي ٔٛاسد ٔـىٛن ثيٕبس ٚ ِ٘بسر ثش  -

ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ سىٕيُ فشْ ٔشثًٛٝ ٚ اسػبَ ثٝ ٔٛلْ سٟيٝ 
 .ثٝ آصٔبیـٍبٜ

ػٟز سٟيٝ داسٚٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ٕٞبٍٞٙي  -
 .ٔبٞٝ اَٚ ػبَ ثٝ ِٔٙٛس آٔبدٌي ؿؾ

 
 تة هالت :    

 ثيٕبسیبثي ٔٛاسد ِٖٔٙٛ ٚ اسػبّ ثٝ آصٔبیـٍبٜ -
 دسٔبٖ ثيٕبس ثش اػبع دشٚسىُ وـٛسي -
آصٔبیـٍبٜ  ثٝ ٌضاسؽ ٔبٞيب٘ٝ ٔٛسد ثيٕبسي اص  -

 .ٔشوض ثٟذاؿز
سىٕيُ فشْ ثشسػي دس دٚ ٘ؼخٝ ثشاي ٔٛاسد  -

 .ثيٕبس ٚ اسػبَ یه ٘ؼخٝ اص آٖ ثٝ ٔشوض ثٟذاؿز
ِٛدٜ ب٘ٛادٜ ثيٕبس ٚ اكشٕبَ ٚػٛد داْ آديٍيشي خ -

 ػٟز ٕٞبٍٞٙي ثب دأذضؿىي ثشاي الذأبر الصْ
ٞبي اثشال ٚ   آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ دس ٔٛسد ساٜ -

 .ديـٍيشي
 
 :تيفَئيد    
 .ثيٕبسیبثي ٔٛاسد ٔـىٛن -
 .سـخيق لٌٔي ٚ دسٔبٖ ثيٕبس -
سىٕيُ فشْ ثشسػي ٚ ٌضاسؽ ٔبٞيب٘ٝ ٔٛاسد  -

 .ثيٕبسي ثٝ ٔشوض ثٟذاؿز
ٞبي اثشال ٚ ديـٍيشي ثٝ ػبٔٔٝ ٚ  آٔٛصؽ ساٜ -

 .دشػُٙ
 

 مشاس :    
ٚػٛد سٔبسیف ٓبٔيب٘ٝ ٚ اػشب٘ذاسد ثٝ كٛسر  -

 .ٞبٔىشٛة دس ٔشوض ٚ خب٘ٝ 
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ٞش  یبدآٚس يٙبػيٖٛ سٛاِْ٘بسر ثش ا٘ؼبْ ٚاوؼ -
ػٙيٗ دسٚ آلبیبٖ ثٝ ٚیظٜ خب٘ٓ ٞبي  ٞب خب٘ٓ ػبَ دٜ

 .ثبسداس ٞبي ثبسٚسي ٚخب٘ٓ
ٔٛاسد وضاص ٘ٛصادي ٌٔٙجك  ي ٌضاسؽ سّفٙي وّيٝ -

 .ثب سٔشیف
آٔٛصؽ ديـٍيشي اص وضاص دس ٍٞٙبْ صخٓ ثٝ  -

 دشػُٙ ٚ ػبٔٔٝ
ٞبي  آٔبسي ثيٕبسيٌضاسؽ كفش دس لبِت فشْ  -

 لبثُ ديـٍيشي ثب ٚاوؼٗ ثٝ كٛسر ٔبٞب٘ٝ
 
 تَتَليسن :  
ٞبي اثشال ٚ  آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ دس ٔٛسد ساٜ -

 .ديـٍيشي
ٌضاسؽ سّفٙي ٔٛسد ثيٕبسي ٚ اسػبّ فٛسي ثٝ  -

 .ثيٕبسػشبٖ
 
 دیفتزي ٍ سياُ سزفِ :   
 ٚػٛد سٔشیف ٓبٔيب٘ٝ ٚ اػشب٘ذاسد -
ِٖٔٙٛ ٚ اسػبّ ثٝ ٌضاسؽ سّفٙي ٔٛسد  -

 .ثيٕبسػشبٖ ) دس ٔٛسد دیفششي(
ٞبي لبثُ  ٌضاسؽ كفش دس لبِت فشْ ثيٕبسي -

 .ديـٍيشي ثب ٚاوؼٗ ثٝ كٛسر ٔبٞب٘ٝ
  

 سياُ سخن :

 ٞبي اثشال ٚ ديـٍيشي آٔٛصؽ ساٜ -
 ثيٕبسیبثي دس ػٕٔيز سلز دٛؿؾ -
 .ٌضاسؽ ٔبٞيب٘ٝ ٚ وشجي ٔٛاسد ثيٕبسي -
 

 جذام :

اثشال ٚ ديـٍيشي ثٝ ػبٔٔٝ ٚ آٔٛصؽ ساٜ ٞبي  -
 .دشػُٙ

ديٍيشي وّيٝ ٔٛاسد هبیٔٝ دٛػشي ٔـىٛن سب  -
 .سـخيق لٌٔي

 .ٌضاسؽ ٔٛاسد ٔـىٛن -
 
 اسْال خًَی -رٍدُ اي -ّاي اًگلی تيواري    

ٞبي اثشال ٚ ديـٍيشي ثٝ ػبٔٔٝ ٚ  آٔٛصؽ ساٜ -
 .دشػُٙ

 .سـخيق ٚ دسٔبٖ وّيٝ ٔٛاسد ٔـىٛن ثبِيٙي -
ٞب ٚ  وّيٝ ٔٛاسد ثٝ ٚاكذ ثيٕبسي ٌضاسؽ ٔبٞيب٘ٝ-

 سىٕيُ فشْ ثشسػي ثشاي وّيٝ ٔٛاسد اػٟبَ خٛ٘ي
ٞبي سٚدٜ اي ثب  اسػبَ ٌضاسؽ ٔبٞيب٘ٝ ثيٕبسي -

 اِٚٛیز اِشٛس
ٌضاسؽ سّفٙي ًغيبٖ ٞش ثيٕبسي ٔٙشمّٝ اص آة -

  .ٚغزا
 
 : ّاي آهيشضی تيواري 
طجز وّيٝ ٔٛاسد ثيٕبسي ثشاػبع فشْ سـخيق  -

 .يّٓشي ٚ ٓالٔش
 ٞب  اسػبَ آٔبس ٔبٞيب٘ٝ ثٝ ٚاكذ ثيٕبسي -
ّٞيٗ، دسٔبٖ ٞش دٚ دسٔبٖ وبُٔ ٔٛاسد ٚ دس ٔشأ-

  .٘فش ثٝ كٛسر ٕٞضٔبٖ
  هاالریا : 
ِ٘بسر ثش ثيٕبسیبثي ٔبالسیب ٚ سٟيٝ الْ خٖٛ  -

ػٕٔيز اص % 1-2ٔليٌي سٛػي ثٟٛسصاٖ ثٝ ٔيضاٖ 
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وّيٝ ثيٕبساٖ ست داس  اص، ایشا٘ي  سلز دٛؿؾ 
اص ،  ٔـىٛن ٚ ٔؼبفشیٗ ثٝ ٔٙبًك آِٛدٜ وـٛس

ي ػبوٗ دسٌٔٙمٝ  ...ٚ  ،دبوؼشب٘يبٖغاسجبّ افوّيٝ 
سلز دٛؿؾ ٞش ػبَ كذالُ یه ثبس اص سٕبٔي 

  .افشاد خب٘ٛاس
اًالّ اص ؿٟشٞب ٚ ٔٙبًك آِٛدٜ ثٝ ٔبالسیب دس  -

 .وـٛس
 .ديٍيشي ٚهٔيز دسٔبٖ ٔٛاسد ٔظجز -
 
 پدینَلَس :تَمسَپالسوَس، ليطيواًيَس،ميست ّيداتيل ،  

ٞبي  آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ دس خلٛف ساٜ -
 .اثشال ٚ ديـٍيشي

ثيٕبسیبثي ٚ سـخيق ٚ ديٍيشي وّيٝ ٔٛاسد  -
 .ٔـىٛن

ٌضاسؽ وشجي ٚ ٔبٞيب٘ٝ ٔٛاسد ثيٕبسي ثٝ ٔشوض  -
 .ثٟذاؿز ٚ سىٕيُ فشْ ثشسػي ثيٕبسي

ؿذؾ دس  ٛدٌي ثٝا٘ؼبْ ٔٔبیٙبر غشثبٍِشي آِ -
 .ؿؾ ٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖػٕٔيز سلز دٛ

سلٛیُ ٌشفشٗ داسٚٞبي ٔٛسد ٘يبص اص ٔشوض  -
 .ثٟذاؿز ثشاي دذیىِٛٛص ٚ دسٔبٖ آٖ

 
 ّاي غيز ٍاگيز د( تيواري

 تاالسوی :   
ِ٘بسر ٚ ديٍيشي آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ثٝ ٚیظٜ ٔذاسع  -

 .سإٞٙبیي ٚ آٔٛصؽ دشػُٙ

آٔٛصؽ خب٘ٛادٜ صٚع ٔيٙٛس دس ٔٛسد إٞيز  -
ديـٍيشي سِٙيٓ خب٘ٛادٜ ٚ اػشفبدٜ اص سٚؽ سٓبیز 

 .ٌٕٔئٗ ٚ ٔـىالر ثيٕبس ٔبطٚساص ثبسداسي 
ديٍيشي ٚهٔيز ثيٕبس سبالػٕي ٔبطٚس دس كٛسر  -

   .ٚػٛد
 .ِ٘بسر ثش فٔبِيز ثٟٛسصاٖ ٚ وبسدا٘بٖ -
اسػبَ آٔبسٞبي فٔبِيز آٔٛصؿي ثٝ كٛسر  -

 .ٝٔبٞب٘
 
 فطار خَى تاال : 
 .آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ -
سٟيٝ داسٚٞبي ٔٛسد ٘يبص ثب ٕٞبٍٞٙي ٔشوض  -

 .ثٟذاؿز
ٔبٜ ٚ ٔٛاسد اسػبّ  ػٝٚیضیز وّيٝ ثيٕبساٖ ٞش  -

فٛسي دس ٔٛالْ ِضْٚ ٚٓٙبیز ثٝ ويفيز ٔشالجز 
 .ٚوٙششَ ثيٕبسي

 .ِ٘بسر ثش فٔبِيز ثٟٛسصاٖ ٚ وبسدا٘بٖ -
آٔبس سٛػي وبسداٖ ٚ ِ٘بسر ثش اسػبَ دليك  -

 .ثٟٛسصاٖ
 

 :دیاتت 
 .آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ -
سٟيٝ داسٚٞبي ٔٛسد ٘يبص ثب ٕٞبٍٞٙي ٔشوض  -

 .ثٟذاؿز
 .ِ٘بسر ثش ا٘ؼبْ كليق غشثبٍِشي -
 .ِ٘بسر ثش فٔبِيز وبسداٖ ٚ ثٟٛسصاٖ -
 .ِ٘بسر ٚ ديٍيشي اسػبَ آٔبس ٔبٞيب٘ٝ وُ ٔشوض -
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دس  ٚیضیز ثيٕبساٖ ثب فٛاكُ سٔييٗ ؿذٜ -
دػشٛسإُِٔ دضؿه ٚ دیبثز ٚٓٙبیز ثٝ ويفيز 

 .ٔشالجز ٚوٙششَ ثيٕبساٖ
ٞبي ثبسداس ثٝ كٛسر  ا٘ؼبْ غشثبٍِشي دس خب٘ٓ -

 .ٔؼشٕش ًجك دػشٛسإُِٔ ثب سؼز ٌٌّٛض
ثشاي افشاد دشٜ دیبثشيه ٚالذاْ آصٔبیؾ ػبِيب٘ٝ  -

  .اسػبَ آٖثٝ 
ػٟز اًالٓبر وبُٔ ثٝ دػشٛسإُِٔ ٔشثًٛٝ -

 .سػّٛ ٌشدد
 
  ّاي هشهي تٌفسی آسن ٍ تيواري  
   .ديـٍيشيآٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ دسخلٛف  -
دس ایٗ  ِ٘بسر ثش فٔبِيز وبسداٖ ٚ ثٟٛسصاٖ -

 .صٔيٙٝ
 

 : پيطگيزي اس سَاًح ٍ حَادث داخل هٌشل
 .آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ -
 وبُٔدس صٔيٙٝ ثبصدیذ  ِ٘بسر ثش فٔبِيز ثٟٛسصاٖ -

 .سىٕيُ ؿه ِيؼز آٖٚ ػبال٘ٝ ثلٛسر اص ٔٙبصَ 
فٔبِيز ػبِيب٘ٝ ٚ ِ٘بسر ٚ ديٍيشي اسػبَ آٔبس  -

 .ثٟٛسصاٖ
 

 ػقزب ٍ هار گشیدگی :

آٔٛصؽ ثٝ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ دس خلٛف الذأبر  -
 .ثٔذ اص ٌضؽ

ٚػٛد ػشْ هذ ٓمشة ٚ ٔبس ٚ وشبثـٝ سإٞٙبي  -
 .دسٔبٖ آٖ دس ٔشوض

 .سىٕيُ فشْ ثشسػي ٔٛاسد ٌضؽ -
ٞبي الصْ دس  ػبیش دسٔبٖسضسیك ػشْ ٔشثًٛٝ ٚ  -

 .ثشخٛسد ثب ٔٛسد ٌضؽ
 .دسخٛاػز ػشْ ٔٛسد ٘يبص اص ٔشوض ثٟذاؿز -
 

 غزتالگزي ًَساداى اس ًظز من ماري هادرسادي تيزٍئيد :
آٔٛصؽ وّيٝ ٔبدساٖ ثبسداس دس ٔٛسد إٞيز  -

 .غشثبٍِشي ٚ ثيٕبسي وٓ وبسي سيشٚئيذ
 ػٝا٘ؼبْ غشثبٍِشي ثشاي وّيٝ ٔشِٛذیٗ دس سٚص  -
 .سِٛذ دس وّيٝ ٚاكذٞبي سبثٔٝ دٙغسب 
 .اسػبَ ػشیْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔشوض ثٟذاؿز -
ديٍيشي ٚ دسٔبٖ ٔٛاسد اكشٕبِي وٓ وبسي  -

 .ٔبدسصادي سيشٚئيذ
 

 :ّا سزطاىتزًاهِ مٌتزل 

ٞبي آٔٛصؿي ثٟٛسصاٖ ٚ  ِ٘بسر ثش فٔبِيز -
 .وبسدا٘بٖ 

ثضسٌذاؿز ٞفشٝ اًالّ سػب٘ي ديـٍيشي اص -
 .ػشًبٖ

اسػبّ ٔٛاسد الصْ ثٝ ٔشاوض سـخيلي ثشاثش  -
  .دػشٛسإُِٔ ٔشثًٛٝ

ِ٘بسر ثش ٚػٛد سبثّٛي ٞـذاس دٞٙذٜ ػشًبٖ ٞب  -
 .دس ٚاكذ ٞبي سلز دٛؿؾ 

 ُ ( پایص ٍ ًظارت تز فؼاليت ٍاحد ّاي تحت پَضص
ٞبي دبیـي وبسدا٘بٖ ٚ  ِ٘بسر ثش فٔبِيز -

ٚ ثٟٛسصاٖ  ٞبي ٔشاوض وبسؿٙبػبٖ ٔجبسصٜ ثب ثيٕبسي
 .خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز
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دبیؾ اص خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز ٚ ٚیضیز ثيٕبساٖ  –
 ٔجشال ثٝ دیبثز ٚ فـبسخٖٛ ، ػُ ، ست ٔبِز ٚ ... 

ًي  ثش٘بٔٝ سیضي ثشاي دبیؾ ٚاكذ ٞبي ٔليٌي–
دسیبفز ثش٘بٔٝ وبسدا٘بٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ ٔجبسصٜ ثب 

 .ٞبي ٔشاوض ثيٕبسي
فز ٚ ي ثِٕٙٛس دسیبسٚیسؼٟيُ ثش٘بٔٝ خٛد  -

سٛصیْ ٚاوؼٗ ٔبٞيب٘ٝ ٚاكذ ٞب ، اسػبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي 
 دس وّيٝ ٚاكذ ٞب ٚ ...سٟيٝ ؿذٜ 

ثٝ ػبیش فٔبِيز ٞبي ػذشدٜ ؿذٜ ِ٘بسر ثش –
ٞبي  وبسدا٘بٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ ٔجبسصٜ ثب ثيٕبسي

 .ٔشاوض
ِ٘بسر ثش ّٕٓىشد ػبیش دشػُٙ ٔشوض دس  –

ٚاٌيش ٚ غيش  يٞب خلٛف ٔشالجز اص ثيٕبسي
 .ٚاٌيش

  
 :ًنات قاتل تَجِ پشضناى هحتزم

ٍٞٙبْ ٚسٚد ثٝ ٔشوض اص ثش٘بٔٝ ٞبي ػبسي ٚ دس  -
ٞب اًالٓبر  كبَ اػشاي ٚاكذ ٔجبسصٜ ثب ثيٕبسي

 وؼت ٕ٘بیٙذ.
ٞبي  ٞب ٚ فشْ ٞبي ثشسػي ثيٕبسي وّيٝ فشْ -

ٞب ٔٛػٛد اػز وٝ  آٔبسي ٔشثًٛٝ دس ٚاكذ ثيٕبسي
 دس كٛسر ٘يبص سلٛیُ ٌشفشٝ ؿٛد.

ٞب ٚ ػيٕبي  ص ٚهٔيز ثيٕبسياهشٚسي اػز -
اديذٔيِٛٛطیه ٌٔٙمٝ سلز دٛؿؾ اًالٓبر وبفي 
داؿشٝ ٚ خالكٝ اًالٓبر ٔٛاسد ٔظجز ٞش ثيٕبسي 

 ثٝ ًٛس وبُٔ دس ثبیٍب٘ي ٔٛػٛد ثبؿذ.

وّيٝ ٚاكذٞبي سلز دٛؿؾ ٔشوض الصْ اػز دس  -
ٞبي خٛد اص لجُ ثش٘بٔٝ سیضي ٕ٘ٛدٜ  ٔٛسد فٔبِيز

ظٜ دس خلٛف ٚ ًجك آٖ ُٕٓ ٕ٘بیٙذ ثٝ ٚی
فٔبِيز ٞبي آٔٛصؿي، ػذَٚ ٌب٘ز سٟيٝ ٚ كذالُ 

ٞب  ٞش ٔبٜ ؿٙذ ٌّٔت آٔٛصؿي دس خلٛف ثيٕبسي
ثب اِٚٛیز ٌٔٙمٝ اي دس آٖ ٌٙؼب٘ذٜ ؿٛد ٚ 

ٞب  آٔبسٞبي ٔشثًٛٝ ٞش ٔبٜ ثٝ ٚاكذ ثيٕبسي
 سلٛیُ ٌشدد.

اًالٓبر ّٕٓي دشػُٙ ٔشوض دس خلٛف  -
اػبع آٖ ٞبي ٔخشّف اسصیبثي ؿذٜ ٚ ثش  ثيٕبسي

 اِٚٛیز آٔٛصؿي سٔييٗ ٌشدد.
ثخـٙبٔٝ ٞبي ٔشثٛى ثٝ ٞبٚ وّيٝ دػشٛسإُِٔ -

دس ٔشوض ٔٛػٛد ثبؿذ هشٚسي اػز وٝ ٞب  ثيٕبسي
  ٞب سػّٛ ٌشدد. ٚ دس ٔٛالْ ِضْٚ ثٝ آٖ

ؿٕبسٜ سّفٗ ػشبد ديـٍيشي ٚ ٔشالجز اص  -
ٔي ثبؿذ ٚ الصْ  028 - 35222922ٞب ثيٕبسي

ٔـَٕٛ ٌضاسؽ سّفٙي دس ٞبي  اػز وّيٝ ثيٕبسي
ؿٕبسٜ سّفٗ ٔزوٛس اص  اِٚيٗ فشكز ٌضاسؽ ٌشد٘ذ.

ٓلش ثلٛسر كوٛسي ٚ اص  7كجق سب  7:30ػبٓز 
كجق فشدا ثلٛسر دایٛسر  7:30ٓلش سب  7ػبٓز 

ؿذٜ ثٝ ؿٕبسٜ سّفٗ یىي اص ٕٞىبساٖ آٔبدٜ 
 .دبػخٍٛیي ٔي ثبؿذ 

، ٚاكذ ديـٍيشي ٚ  فٛقدس خلٛف وّيٝ ٔٛاسد -
ٞب آٔبدٜ اسائٝ اًالٓبر ٚ  ٔجبسصٜ ثب ثيٕبسي

 ٕٞىبسي ثيـشش اػز.
ِٔٙٛس اص ديٍيشي ٔٛاسد ثيٕبسي ؿبُٔ سىٕيُ  -

فشْ ثشسػي ا٘فشادي ثشاي فشد ٔجشال ٚ ثشسػي 
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اًشافيبٖ ٚ سٟيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دس كٛسر ِضْٚ ٚ ٌضاسؽ 
 ثٝ ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ.

ٚ سغييش دس سٚ٘ذ  ٞب ٌضاسؽ ًغيبٖ ٔٛاسد ثيٕبسي-
 .ٞب ثٝ ٔشوض ثٟذاؿز ٞش وذاْ اص ثيٕبسي

 خب٘ٝ ثٟذاؿز ،ثيٕبساٖ ثشسػي دفشش طجز ٘بْ  -
دشٚ٘ذٜ ٞبي ثيٕبسیبثي ٚ دشٚ٘ذٜ ٞبي ٔشالجز ٚ 

    دضؿهٟٓذٜ   ٕٞـٙيٗ ِ٘بسر وبُٔ ثش آٖ ثٝ 
 ٔشوض ٔي ثبؿذ.

 

 خاًَادُجوؼيت ٍ سالهت ٍاحد 
 

 الف( تزًاهِ هزاقثت مَدماى

 

 ٚ آٌبٞي اص خذٔبر اسائٝ ؿذٜ ػٟز وٛدوبٖ -
ٞبي وـٛسي ٚ ثخـٙبٔٝ ٞبي اسػبِي  دػشٛسإُِٔ

 .اص اػشبٖ لضٚیٗ ٚ ؿٟشػشبٖ
 ٌزسا٘ذٖ وبسٌبٜ ٚ آؿٙبیي ثب ثش٘بٔٝ اػششاسظي ٔب٘ب -
  (IMCI: ُثٝ ؿشف ری ) 

ٔب٘ب دس  ثب ٘لٜٛ اػشاي اػششاسظيآؿٙبیي - 
 ثٟذاؿز هایخب٘ٝ

دس ٚاكذ ٞبي سلز ٔب٘بي ثش٘بٔٝ ٚ دبیؾ ِ٘بسر - 
 دٛؿؾ.

 ٞبي داسٚیي  وٙششَ ٚ ِ٘بسر ثش دسخٛاػز -
لٌشٜ ٙٛفٗ ، اػشبٔيیب ؿشثز ) لٌشٜ آٞٗ، لٌشٜ 

D+A  یب ِٔٛشي ٚیشبٔيٗ، دٛدسORS ؿشثز ،
 ؿشثز   یٕٛوؼبصَٚ، یب وٛسش   آٔٛوؼي ػيّيٗ 

% ، 3بیىّيٗ ػّذي ػيّيٗ ٚي، دٕبد سششاػدٙي 
 لٌشٜ ػِٛفبػشبٔيذ(  لٌشٜ ٘يؼشبسيٗ ،

ٞبي طجز ثيٕبسي ٔب٘ب ٚ سٌبثك آٖ  وٙششَ فشْ -
 .ثب دفشش داسٚیي ٚ دفشش طجز ٘بْ ثيٕبساٖ

وٙششَ سبسیخ داسٚٞبي ٔٛػٛد ٚ داؿشٗ ثيؾ اص  -
 .ٔبٜ سبسیخ ا٘موبء دس خب٘ٝ ثٟذاؿز ػٝ

دي ٌيشي ٔٛاسد اسػبٓي) ٔب٘ب( اص خب٘ٝ ٞبي  -
ٟز ادأٝ دسٔب٘ي ػ -ثٟذاؿز ثٝ ٔشوض ثٟذاؿشي 

 .ٞبي الصْ دسٔبٖ
ٞبي ثيٕبسي ٔب٘ب ) ٔخلٛف  سىٕيُ فشْ -

ٔشاػٔٝ ٔؼشميٓ  دضؿه( دس ٔشوض دس كٛسر
 .ٞب ػبَ ٚ  ثبیٍب٘ي آٖ 5صیش وٛدوبٖ 

اػشخشاع ٘مبى لٛر ٚ هٔف ثش٘بٔٝ دس خب٘ٝ ٞبي  -
ثٟذاؿز ٚ ثش٘بٔٝ سیضي ػٟز سفْ ٘مبى هٔف ٚ 

 .كفَ ٘مبى لٛر
ٌزسا٘ذٖ وبسٌبٜ ٚ آؿٙبیي ثب ثش٘بٔٝ وٛدن ػبِٓ  - 
(W.B.C (  ٘لٜٛ اػشاي آٖ دس خب٘ٝ ٞبي ٚ

 .ثٟذاؿز
 هایخب٘ٝر الصْ دس ٔٛاسد اسػبٓي اصا٘ؼبْ الذأب -

  .ثٟذاؿز ٚ دادٖ دغ خٛسا٘ذ ثٝ ثٟٛسصاٖ
اسػبّ ٔٛاسد ٔـىُ داس ٔب٘ب ٚ وٛدن ػبِٓ ثٝ  -

 .ٔشاوض سخللي ٚ ثيٕبسػشبٖ
ٞبي وـٛسي ؿيش ٔبدس ٚ  دػشٛسإُِٔآؿٙبیي ثب  -

 .دس كٛسر ِضْٚ سؼٛیض آٖٚؿيش ٔلٙٛٓي 
ٞبي ثٟٛسصاٖ ػٟز ديـٍيشي  ِ٘بسر ثش فٔبِيز -

 .اص ٔشي ٘ٛصاداٖ
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ٞبي ٘ٛصاداٖ دس خب٘ٝ ٞبي  اًالّ اص ٔشي -
 .ثٟذاؿز 

 59سب  1 آٌبٞي اص ٔٛاسد ٔشي ٚ ٔيش وٛدوبٖ -
ػشبد  خب٘ٛادٜثٟذاؿز  ٚاكذ ٔبٞٝ ٚ اًالّ آٖ ثٝ

 ثٝ كٛسر سٕبع سّفٙي.ػبٓز  24ٓشم  دس
ٚیضیز ٘ٛصاداٖ دسٚاكذٞبي سلز دٛؿؾ  -

دساِٚيٗ ٔشاػٔٝ ٘ٛصاد ثٝ ٚاكذ ػٟز دسیبفز 
 .خذٔبر ٚطجز ٘شبیغ دسفشْ ٔشثًٛٝ

ٞبي آٔبسي اًفبَ ٚ  آؿٙبیي ثب دفبسش ٚفشْ -
 .ثٟذاؿز خب٘ٛادٜ اكذٚسبیيذآٔبساسػبِي ٔشوض ثٝ 

ٞبي  سػبٓي  فشْا٘ؼبْ الذأبر الصْ دس ٔٛاسد ا -
غشثبٍِشي سىبُٔ وٛدوبٖ اص خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز ٚ 
دادٖ دغ خٛسا٘ذ ثٝ ثٟٛسصاٖ ٚدسكٛسر ِضْٚ 

 .اسػبّ ثٝ ٔشاوضثبالسشدسٔب٘ي
سغزیٝ ) ثش٘بٔٝ سشٚیغ سغزیٝ ثب ؿيش ٔبدس آؿٙبیي ثب -

ٔبٍٞي ٚ ؿؾ ا٘للبسي ثب ؿيش ٔبدس سب دبیبٖ 
 .ػبَ( دٚادأٝ ؿيشدٞي سب دبیبٖ 

ِ٘بسر ثشا٘ؼبْ ٔـبٚسٜ دسخلٛف ؿيشدٞي  -
اسػبّ ٔبدساٖ ؿيشدٜ داساي دسكٛسر ثشٚص ٔـىُ ٚ 

ٚالْ ٔشوض ٔـبٚسٜ ؿيشدٞي  ثٝ ٔـىالر ؿيشدٞي
 ٙجٝسٚصٞبي دٙغ ؿدس ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ ،دس 

  ثشاي ثشسػي ثيـشش.
سٔذاد وٛدوبٖ ٔلشف وٙٙذٜ ؿيش  آٌبٞي اص -

یْ ٔلٙٛٓي ٌٔٙمٝ سلز دٛؿؾ ِٚ٘بسر ثش سٛص
 .ؿيشٔلٙٛٓي سٛػي ثٟٛسصاٖ

 (ج( تزًاهِ تٌظين خاًَادُ)تارٍري سالن
 

ثش٘بٔٝ  )افضایؾ  آؿٙبیي ثبػيبػز ٚسٚیىشد ػذیذ -
 ثبسٚسي(

وـٛسي دس ٔٛسد  یٞب آؿٙبیي ثب دػشٛسإُِٔ -
 .اٞذاف ثش٘بٔٝ سِٙيٓ خب٘ٛادٜ 

ٞبي داخُ دشٚ٘ذٜ ٚ  ثب دفبسش ٚ فشْ آؿٙبیي -
 .ثش٘بٔٝ سِٙيٓ خب٘ٛادٜآٔبسي ٚ ػيؼشٓ اسػبّ دس 

سػٙيٗ آٌبٞي اص سٔذاد ص٘بٖ ٚاػذ ؿشایي د -
ػبَ،  35ػبَ، ثبالي  18صیش ثبسٚسي ٚ ٔٛاسد ٚیظٜ)

ٔبٜ ٚ  36فشص٘ذ، فشص٘ذ وٕشش اص  4داسا ثٛدٖ ثيؾ اص
ٔٛاسد صٚع ٔيٙٛس سبالػٕي( دس ٞش یه اص خب٘ٝ ٞبي 

 .سلز دٛؿؾثٟذاؿز 
خب٘ٛادٜ  ِ٘بسر ٚ سبیيذ آٔبس ٔبٞيب٘ٝ سِٙيٓ  -

 .ٞبي ثٟذاؿز ٚٔشوض ثٟذاؿشي خب٘ٝ
ا٘ؼبْ ٔشالجز ٞبي ػٌق دْٚ فشْ ٞبي سِٙيٓ  -

 10-49خب٘ٛادٜ ٚ ا٘ؼبْ ٔٔبیٙبر لّت ٚ سیٝ ص٘بٖ 
خب٘ٛادٜ ٚ طجز آٖ دس فشْ  ػبِٝ ٚاػذ ؿشایي سِٙيٓ

 ٔشثًٛٝ.
ٞبي  والعِ٘بسر ٕٚٞىبسي دسػٟز ثشٌضاسي  -

آٔٛصؿي سٛػي ثٟٛسصاٖ دس ساػشبي افضایؾ 
ٞبي ػذیذ وـٛسدس  ػٕٔيز ثب سٛػٝ ثٝ ػيبػز

ػبَ 2ثذٖٚ فشص٘ذ ٚفشص٘ذ ثبالي ٌشٜٚ سه فشص٘ذ،
ٚٔـبٚسٜ ثشاي ایٗ ٌشٜٚ ٚؿٙبػبیي صٚػيٗ ٘بثبسٚس 

 .ػٟبد دا٘ـٍبٞي لضٚیٗ٘بثبسٚسي ٚ اسػبّ ثٝ ٔشوض 
طجز وبُٔ اًالٓبر صیغ ٔشوض ثٝ سفىيه ٞش  -

 .فلُ 
 دشخٌشٚٞبي  دس ٔٛسد ٚهٔيز ثبسداسيآٌبٞي  -

 ٘بخٛاػشٝ خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز سلز دٛؿؾ ٚ ٔشوض 
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ِ٘بسر ٚ وٙششَ دسخٛاػز داسٚیي خب٘ٝ ٞبي  -
ثٟذاؿز اص ِ٘ش ٕٞبٍٞٙي آٖ ثب سٔذاد ص٘بٖ ٚاػذ 
ؿشایي ٔٛػٛدي ٚ دسخٛاػشي ٚ إًيٙبٖ اص ٚكَٛ 

ٔٛلْ داسٚٞبي)الالْ ديـٍيشي اص ثبسداسي( ٞش ٝ ث
 .خب٘ٝ ثٟذاؿز

ٌٔبثك  دسخٛاػز آصٔبیـبر ٞشسٚؽ-
 .سِٙيٓ خب٘ٛادٜ ثبدػشٛسإُِٔ ػذیذ

ٞبي ا٘ؼبْ سٛثىشٛٔي  ا٘ذیىبػيٖٛآٌبٞي اص -
ٔٔشفي ٚاسػبّ اصٚاكذٞبي سلز دٛؿؾ ثٝ وٕيشٝ 

 .سٛثىشٛٔي دسػشبد ٔشوض ثٟذاؿز
 .دبیؾ ِٚ٘بسر ثش٘بٔٝ دسٚاكذٞبي سلز دٛؿؾ -
 

 : تاردار د( تزًاهِ هادراى
سلز  آٌبٞي اص ٚهٔيز  ٔبدساٖ ثبسداس ٌٔٙمٝ-

ثٝ سفىيه دٛؿؾ ٔشوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي 
 .ثٟذاؿز هایخب٘ٝ

ػبَ،  18صیش  ٞبي دشخٌش ) ؿٙبػبیي ثبسداسي -
 4ٔبٜ ٚ ثيؾ اص  36اص ػبَ، فشص٘ذ وٕشش  35ثبالي 
 داسي دشخٌش دس ًَٛ ثبسداسي فّٔي ،ٚ ثبس فشص٘ذ(

افضایؾ فـبس خٖٛ، ٞذبسيز، ٘بساكشي ٞبي لّجي، 
 .خٛ٘شیضي ٚ ...(دیبثز، وّيٛي ،وجذي ادْ ٚ 

ا٘ؼبْ ٔٔبیٙبر ٔبدساٖ ثبسداس ٚ طجز آٖ ثلٛسر  -
 ٔخلٛف.وبُٔ دس فشْ 

وض شاسػبّ ٔبدساٖ ثبسداس داساي ٔـىُ ثٝ ٔ -
ٚالْ دس یز ٔبدس ٚ وٛدن وّيٙيه كٕب) سخللي 

 .ثيٕبسػشبٖ وٛطش(

ديٍيشي ٔٛاسد اسػبّ ٔبدساٖ ثبسداس دشخٌش سب  -
 .ثٟجٛدي وبُٔ ٚ سفْ ٔـىُ

ٞب،  دفبسش ٔبدساٖ ثبسداس ٚ ٘لٜٛ طجز آٖوٙششَ  -
ٞبي آٔبسي ٔبدساٖ ٚ  فشْ داخُ دشٚ٘ذٜ،  ٞبي فشْ

دفششؿٝ ٔبدساٖ ثبسداس ٚ سبیيذ آٔبس اسػبِي ثٝ ٔشوض 
 .ثٟذاؿز اص ًشف ٔشوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي

 %20داسٚي ػِٛفبر ٔٙيضیِٓ٘بسر ٚوٙششَ ٚػٛد -
   وض     ثشاي ٔٛاسد    اٚسطا٘غ دسٔبٖ ٔش   دس 50%ٚ
 .اوالٔذؼي سب سػب٘ذٖ ٔبدس ثٝ ثيٕبسػشبٖدشٜ  
وشبثـٝ ٔشالجز ا٘ؼبْ الذأبر اِٚيٝ ٌٔبثك  -

ٔـىُ داس ٚ دس دسٔبدساٖ ثبسداس، ٔبدساٖ ثبسداس
 دشٜ اوالٔذؼي، دوّٕبٖ، خٛ٘شیضي "ٔٔشم خٌش 

ٚ آضاْ   "ٞبي غيشًجئي دس دٚساٖ ثبسداسي ٚ ... 
٘فش اص ٞب ثب آٔجٛال٘غ ٔشوض ثب ٕٞشاٞي یه  آٖ

دشػُٙ دسٔب٘ي ؿبغُ دس ٔشوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي 
ٔبٔبي ٔشوضٚدسكٛسر ٘جٛدٖ دشػُٙ  سشػيلب

 .ٕٞشاٞي سٛػي دضؿه ٔشوضآٔٛصؽ دیذٜ 
ٚػٛد دفشش اسػبّ فٛسي ثشاي ٔٛاسدي وٝ ثبیذ  -

ٌشدد ثش اػبع دػشٛسإُِٔ  آضاْثبسداس ، ٔبدس 
الصْ  .٘شيؼٝ آضاْ طجز وبُٔ ديٍيشي ٚ ٚ اسػبِي

دس دضؿه ٚ ٟٔش أوبء ق اػز وٝ طجز ثٝ سٛهي
 .اِضأي اػزدفشش ٔزوٛس 

ٞبي آٔٛصؿي دس خلٛف  ثشٌضاسي والع -
ٔضایبي صایٕبٖ ًجئي ٚ ٔٔبیت ػضاسیٗ ثشاي 

  .ٔبدساٖ ثبسداس
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ٞبي ٔشي ٔبدس، دسكذ  آٌبٞي اص ؿبخق -
دٛؿؾ ٔشالجز ٔبدساٖ ثبسداس، دسكذ ٔشالجز ديؾ 

 اص ثبسداسي ٚ...
ا٘ؼبْ صایٕبٖ ثلٛسر  آٔبدٌي وبُٔ ػٟز-

اٚسطا٘غ دس ٚاكذ آٓ اص اػششیُ ثٛدٖ ػز صایٕبٖ 
 .ٚٔلُ ٔٙبػت ثشاي ا٘ؼبْ صایٕبٖ

ٞبي  آٌبٞي اص ثش٘بٔٝ غشثبٍِشي ٘بٞٙؼبسي-
 .ػٙيٙي ٚ ٔـبٚسٜ ثب سٕبٔي ٔبدساٖ دس ایٗ خلٛف

آٌبٞي اص ثش٘بٔٝ غشثبٍِشي وبسدیٛٔيٛدبسي ٚ -
ثشاي سىٕيُ فشْ ٔشثًٛٝ دس ٔبٜ آخش ثبسداسي 

  .ٔبدساٖ داساي ٓالیٓ خٌش
آٌبٞي اص سٔذاد ٔبدساٖ ثبسداس داساي ػٛءسغزیٝ ٚ -

 .اسػبَ آٔبس ٔشثًٛٝ ثٝ ػشبد
دبیؾ ِٚ٘بسر ثش٘بٔٝ ٔبدساٖ دسٚاكذٞبي سلز  -

 .دٛؿؾ
 

 : تزًاهِ سالوٌداى 
آٌبٞي اص سشويت ػٕٔيز ػبِٕٙذاٖ سلز  -

دٛؿؾ)سٔذاد ٚدسكذ( ِ٘بسر ثش خب٘ٝ ٞبي 
ٞبي آٔٛصؿي  ثشٌضاسي والعثٟذاؿز ػٟز 
  ػٟز ایٗ ٌشٜٚ .

ِ٘بسر ثش اػشاي ًشف سغزیٝ ػبِٕٙذاٖ ٌشٜٚ  -
 ػبِٝ ٚ ثبالسش 60ػٙي 

ِ٘بسر ثش وٙششَ ٚطجز فـبس خٖٛ وّيٝ  -
ػبِٕٙذاٖ دسدفشش ػبِٕٙذاٖ ٔشثٛى ثٝ كٛسر 

 .فلّي دس ٚاكذ ٞبي سلز دٛؿؾ

يذ آٔبس اسػبِي ثش٘بٔٝ ػبِٕٙذاٖ ثٝ ػشبد سبی-
 .٘ٛادٜثٟذاؿز خب

 
 

 تزًاهِ هياًساالى :
ثش٘بٔٝ ٔيب٘ؼبالٖ دس ٚاكذٞبي سلز  ِ٘بسر ثش -

اسي والع ٞبي آٔٛصؿي دٛؿؾ ؿبُٔ ثشٌض
ٞبي  ؿبیْ ، ثيٕبسي ٞبي دسخلٛف ػشًبٖ

ٚاٌيش ، ؿيٜٛ ص٘ذٌي ػبِٓ ػٟز ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ غيش
ػبَ ٚ یبئؼٍي ػٟز ص٘بٖ    30 – 59ػبَ  ٔيبٖ

 ػبَ . 45 – 59
ػٟز ٌشٜٚ ٞذف ثٝ ًٛس  دؼشبٖ  ا٘ؼبْ ٔٔبیٙبر -

ػبِيب٘ٝ سٛػي دضؿه خب٘ٓ ٚدسكٛسر ٘جٛدٖ 
دضؿه خب٘ٓ،ِ٘بسر ثشا٘ؼبْ ٔٔبیٙبر سٛػي ٔبٔبي 

 ٔشوض)ًجك دػشٛسإُِٔ ٔشثًٛٝ(
ِيز ٞبي ا٘ؼبْ دبح اػٕيش دس ِ٘بسر ثشفٔب  -

 .سؼٟيضار ٔٛسد ٘يبص(ٚػٛدٞبي سلز دٛؿؾ )ٚاكذ
ٖ ثٝ ػشبد ػبال يذ آٔبس اسػبِي ثش٘بٔٝ ٔيبٖسبی  -

 .ثٟذاؿز خب٘ٛادٜ
 

 (ب( تزًاهِ تغذیِ ٍ پایص رضد)مَدك سالن
ػبَ ٚ إٞيز  8آؿٙبیي ثب ٔشالجز وٛدوبٖ صیش  -

ٞب ٚ ِ٘بسر سٛػي دضؿه  اػشاي كليق آٖ
 .ٔؼئَٛ ٔشوض

سغزیٝ ٘بٔٝ سشٚیغ سغزیٝ ثب ؿيش ٔبدس )آؿٙبیي ثب ثش -
ٔبٍٞي ٚ ؿؾ ا٘للبسي ثب ؿيش ٔبدس سب دبیبٖ 

 ػبَ( دٚادأٝ ؿيشدٞي سب دبیبٖ 
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ٔبدساٖ ثبسداس ثب ٚصٖ ٌيشي ٚ اسػبّ آٌبٞي  -
ثٝ ٘بوبفي ٚ وٛدوبٖ دؿبس افز یب وبٞؾ سؿذ 

ٔشوض ٔـبٚسٜ سغزیٝ دس سٚصٞبي ؿٙجٝ ٚ ػٝ ؿٙجٝ 
ثٝ ٔشوض ٔـبٚسٜ سغزیٝ ٚالْ دس دبیٍبٜ ٞش ٞفشٝ 

 ثٟذاؿشي ؿٕبسٜ یه غيش هٕيٕٝ ِٚي ٓلش  
  بَ خٖٛ ()دبیٍبٜ ا٘شم

ٞبي سغزیٝ اي ػٟز وٛدوبٖ  ِ٘بسر ثش آٔٛصؽ -
 .داساي ػٛء سغزیٝ

ػبَ ٌٔٙمٝ سلز ٞـز ؿٙبػبیي وٛدوبٖ صیش  -
ؾ ثخلٛف ٔٛاسدي وٝ داساي ٔـىُ    دٛؿ
  باشند.ٔي
ٚهٔيز سؿذ وٛدوبٖ ٌٔٙمٝ سلز آٌبٞي اص  -

، صیش كذن 3ٖ صیش كذندسكذ وٛدوب) دٛؿؾ
ثش٘بٔٝ سیضي ػٟز وبٞؾ ػٛء سغزیٝ دس  ٚ 50

 .سلز دٛؿؾ(ي ٌٔٙمٝ 
وٙششَ ثش سٛصیْ ٔىُٕ ٞب ٚ ٘لٜٛ ٔلشف  -

كليق آٖ دس خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز ) لٌشٜ آٞٗ ٚ 
 ِٔٛشي ٚیشبٔيٗ(

ٞبي داخُ دشٚ٘ذٜ،  فشْ وٙششَ دفبسش اًفبَ،  -
 .ٞبي آٔبسي ٚ ػيؼشٓ اسػبّ فشْ

دسٔب٘ي  سبیيذ آٔبسٞبي اسػبِي اص ٔشوض ثٟذاؿشي -
 ٝ ٔشوض ثٟذاؿز ) ثٟذاؿز خب٘ٛادٜ(.ث

ٞبي آٔٛصؿي ػٟز ثٟجٛد  ِ٘بسر ثش والع -
 .سؿذ وٛدوبٖ

 .ِ٘بسر ثش سىٕيُ وبسر سؿذ -
كٕبیشي ثٟجٛد  –آؿٙبیي ثب ثش٘بٔٝ ٔـبسوشي  -

 .سغزیٝ وٛدوبٖ

الذاْ ٚ ديٍيشي دس صٔيٙٝ ثش٘بٔٝ ٞبي اػشایي  -
كٕبیشي دس وٕيشٝ ثيٗ ثخـي -ًشف ٔـبسوشي

 .ٟشي یب دٞؼشبٖؿ
 
 

 ٍاحد آهَسش  ٍ ارتقاي سالهت
 
ثشٌضاسي كذ الُ دٚ ػّؼٝ آٔٛصؿي ٚیظٜ دشػُٙ -

ٔشوض ٚ ْٕٓٛ ٔشدْ سٛػي دضؿه دس ٞش ٔبٜ وٝ 
 داساي ؿشایي ریُ ثبؿذ :

ثب ثش٘بٔٝ سیضي لجّي ػّؼٝ آٔٛصؿي ثشٌضاس  -اِف 
 ٌشدد ٚ  داساي ًشف دسع ثبؿذ.

 ثبؿذ .دس ػذَٚ ٌب٘ز ٔبٞيب٘ٝ طجز ؿذٜ -ة
 داساي كٛسسؼّؼٝ آٔٛصؿي ثبؿذ . -ع
ِ٘بسر ثش وّيٝ فٔبِيز ٞبي آٔٛصؿي ِ٘يش  -

ثشٌضاسي ػّؼبر ٕٞبٍٞٙي ثشٖٚ یب دسٖٚ ثخـي ، 
سٛصیْ ٘ـشیبر آٔٛصؿي ، ثشٌضاسي ػّؼبر آٔٛصؿي 

دسع آٖ دس اَٚ ٞش ٔبٜ دس ػذَٚ ٌب٘ز ٚ ،ٔشوض
دس آخش ٞشٔبٜ ثٝ ٚاكذ ٌضاسؽ آٔبس فٔبِيز ٞب 

سمبي ػالٔز سٛػي وبسداٖ دّي ٚاالٖ آٔٛصؽ ٚ اس
 دغ اص سبیيذ.

ٞب ٚ ٔـىالر ثٟذاؿشي ٔٛػٛد اػشخشاع ؿبخق -
سلز دٛؿؾ ٚ سٔييٗ اِٚٛیز ٞبي  ئٌٙمٝ

آٔٛصؿي ٚ ا٘ؼبْ ٔذاخالر الصْ دس ػٟز سفْ ٘مبى 
 .هٔف 
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 ٞبي  ثش٘بِٔٝ٘بسر ثش ا٘ؼبْ وّيٝ دبیؾ ٚ  -
 ثب اػشفبدٜ اصٔشوضٚ فٔبِيز ٞبي اػشایي آٔٛصؿي 

 . ؿه ِيؼز  اػشب٘ذاسد
ؿذٜ اص  داؿشٗ ثبیٍب٘ي وبُٔ ، كليق ٚ سفىيه  -

وّيٝ فٔبِيز ٞبي آٔٛصؿي ، اػشایي ٚ 
) آٓ اص ٔبٞٙبٔٝ ،    ٚ ٘ـشیبر ٞب دػشٛسإُِٔ
 دٕفّز ٞب ٚ وشبثـٝ ٞبي آٔٛصؿي(. فلُ ٘بٔٝ ،

 آخشیٗ٘لت دٛػششٞب ٚ سشاوز ٞب ثش اػبع  -
س ٔلُ دػبصي اػشب٘ذاسد ٔلٛثبر وٕيشٝ ي 

 ٔٙبػت.
ب٘ٝ ٕٞشاٜ ثب يثشٌضاسي ػّؼبر ِٔٙٓ ٔبٞ -

 اػشب٘ذاسد ثب دشػُٙ ٔشوض . ي ؼّؼٝكٛسس
ِ٘بسر ثش ًشف سیضي ػّؼبر آٔٛصؿي ٔشوض ٚ  -

سلز دٛؿؾ ثش اػبع  ثٟذاؿز ٞبي خب٘ٝ
 ٞبي آٔٛصؿي ٚ ثٟذاؿشي .  اِٚٛیز

اسػبَ ٔمبالر ثٝ  سٟيٝ ٚ ٔـبسوز فٔبَ دس -
ٚ  ديه ثٟٛسص  ٔشوض ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ ي ٘ـشیٝ

 . ٌٔجٛٓبر ٔلّي ٚ ػبیش ػشایذ
ٕٞىبسي دس اػشاي فٔبِيز ٞبي آٔٛصؿي ثيٗ  -

ثخـي ِٚ٘بسر ثشاػشاي آٖ سٛػي دشػُٙ سلز 
 ػالٔزكبٔي ٌشٜٚ ٞبي  ثٝ دٛؿؾ)ِ٘يش آٔٛصؽ 

 (سٚػشبٞبي سلز دٛؿؾ ٚ ....دس 
ثش٘بٔٝ سیضي   ي دس صٔيٙٝداؿشٗ اًالٓبر وبفي  -

آٔٛصؽ ٚ اسسمبي ػالٔز ،  فشْ ٞبي ػذَٚ  دس
سِٙيٓ  كٛسر ػّؼبر آٔٛصؿي فشْ ٌب٘ز ٚ آٔبس ، 
 ...فٔبِيز ٞبي آٔٛصؿي  ٚٔؼشٙذ ػبصي

      

 ٍاحد تْداضت رٍاى     

 
ٞبي آٔٛصؽ ػبٔٔٝ ٚ دشػُٙ دسخلٛف ثيٕبس  -

ي اص ػٛء ٔلشف ٔٛاد ديـٍيشٚاٖ ، آلبة ٚس
 ٟٔبسر ٞبي ص٘ذٌئخذس ٚاِىُ ، 

 دسخٛاػز داسٚٞبي ٔٛسد ٘يبص اص ٔشوض ثٟذاؿز -
ٔبٜ یىجبس ثيٕبساٖ ٚ ٔٛاسد اسػبّ  ػٝٚیضیز ٞش  -

ِضْٚ ٚ سىٕيُ ٚ اسػبَ فشْ فٛسي دس ٔٛالْ 
 .ٔبٞٝ ٚٓٙبیز ثٝ ويفيز ٔشالجزٔشالجز ػٝ 

 ٚ ثٟٛسصاٖ بِٖ٘بسر ثش فٔبِيز وبسدا٘ -
 ر ٚ ديٍيشي اسػبَ آٔبس ّٕٓىشد ٔبٞيب٘ٝ ِ٘بس -

 د .ثٝ ػشبٔشوض
 

 آهَسضگاُ تَْرسي 
  
ف ثٟٛسصاٖ ، اػبٔي ثٟٛسصاٖ ؿشف ُٚبی اصآٌبٞي -

 .ثٟذاؿز سلز دٛؿؾ  ٞبي ٚخب٘ٝ

ِ٘بسر ثشدٛؿيذٖ ِجبع فشْ ٚ ٘لت اسيىز -
 .ؿٙبػبیي سٛػي ثٟٛسص

ِ٘بسر ثش سٓبیز اكششاْ ٔشمبثُ آوبي سيٓ -
 .ػالٔز ٚ ثٟٛسصاٖ

ثشٌضاسي ػّؼٝ دسٔٛالٔي وٝ اخشالف ِ٘ش یب -
ثشسػي ٔٛاسد  ثيٗ ثٟٛسصاٖ ٚ ٔشثيبٖ اػز ،ٔـىُ 

 .ٚ اسائٝ ساٜ كُ ٔٙبػت

ثش٘بٔٝ سیضي ػٟز دبیؾ خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز -
 سٛػي سيٓ ػالٔز ٌٔبثك ٔٛاسد دسخٛاػشي :
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سيٓ ثبس، سٛػي  سٚػشبي اكّي ٞفشٝ اي یه -اِف 
دٙغ ٔشوض )دسكٛسسي وٝ ٔشوض وٕشش اص ػالٔز 

ثٟذاؿز ثبیذ ٞشخب٘ٝ خب٘ٝ ثٟذاؿز داؿشٝ ثبؿذ، 
 .(، ثبصدیذ ٌشدددٚثبس دسٞفشٝ

سٚػشبي لٕش سٛػي ٔشوض، ٔبٞيب٘ٝ یه ثبس  -ة 
  ثبصدیذ ٌشدد.

دسػٝ كشاسر یخـبَ طجز ِ٘بسر ثش ِ٘بفز، -
صثبِٝ ٞبي ٓفٛ٘ي خب٘ٝ كليق ایٕٗ ػبصي ٚ دفْ 

ثٟذاؿز ٚ طجز ٌضاسؽ دبیؾ دس دفششٌضاسؽ 
 .ثبصدیذ وٙٙذٜ

ثي سٛػي ِ٘بسر ثش خٛا٘ذٖ ٌضاسؽ دبیؾ ٔش-
 .ثٟٛسصاٖ دس كوٛس ٔشثي

 ثبصدیذ وٙٙذٜخبسع ٘ىشدٖ دفشش ٌضاسؽ ثش ِ٘بسر -
 .اص خب٘ٝ ثٟذاؿز

ثشٌٝ ٞبي ٔشخلي وٕشش اص ٚسي ِ٘بسر ثشػْٕ آ -
ثشٌٝ ٞبي اػشفبدٜ ؿذٜ آٓ اص ؿخلي،  یه سٚص
ثٝ سٔذاد  ٚ اسائٝ ثشٌٝ ٔشخلي ػبٓشي خي ػيش
 .ؿٕبسٜ ٌزاسي ؿذٜ ثٝ ثٟٛسصاٖ ٔلذٚد ٚ

شٚع ثٟٛسصاٖ دسدفشش ِ٘بسر ثش طجز ٚسٚد ٚ خ -
  .ديٍيشي ٚ سٔييٗ سىّيف غيجز ٞبكوٛس ٚ غيبة ،

بْ سٛػيٝ ثٟٛسصاٖ خب٘ٓ ػٟز ٕٞىبسي دس ایّ-
 .ٔشخلي صایٕبٖ

سٛػي ثٟٛسصاٖ ِ٘بسر ثش ٘ٛؿشٗ ٌضاسؽ ّٕٓىشد -
 .ٔبٞب٘ٝ، فلّي، ؿؾ ٔبٞٝ ٚ ػبال٘ٝثلٛسر 

ٔبٜ ؿشوز دس ػّؼٝ ؿٛساي ثٟٛسصي ٔشوض)ٞش دٚ-
 ٕٞشاٜ ػبیش آوبي سيٓ ػالٔز ٔشوض.ثبس( ثٝ  یه

ثش٘بٔٝ سیضي ٚ ِ٘بسر ػٟز ؿشوز ثٟٛسصاٖ -
  .ٞبي ثبصآٔٛصي ٚ ٘ٛآٔٛصي دسوالع

 ي خٛاٜ خب٘ٝ سٗ ٚ   شدِ٘بسر ثش ٞضیٙٝ وِ-
،خشیذ ٚػبیُ دشداخز لجٛم آٓ اص ثٟذاؿز 

 .شد(ٞب دس فشْ ٞضیٙٝ وِ طجز آٖ ٔلشفي ٚ... 

فشْ ٞب ٚ سىٕيُ ٖ ، ؿيذٔب٘لٜٛ ي ِ٘بسر ثش  -
 .خب٘ٝ ثٟذاؿز ٘لت دٛػششٞبدس

الذاْ ػٟز سبٔيٗ ٚػيّٝ ٘مّيٝ ثٝ ِٔٙٛس سشدد -
   ؿذٜ ػٟز ؿشوز دس   ثٟٛسصاٖ ٔـخق 

 .ثبصآٔٛصي ٚ ٘ٛآٔٛصي  ٞبي والع

٘فز خب٘ٝ ثٟذاؿز ٚ خشیذاسي ٔيٗ ِ٘بسر ثش سأ-
 .سٛػي ثٟٛسص دسسبثؼشبٖ ٞشػبَ

ػشي سٛػي ثٟٛسصاٖ ثٝ ِ٘بسر ثش ٔٛاسد دسخٛا-
ديٍيشي سٛػي ٔشثيبٖ ٔشوضثٟذاؿشي لشاس ریُ : 

دسٔب٘ي سبكلَٛ ٘شيؼٝ ٚ دس كٛسر ٓذْ كلَٛ 
ديٍيشي سٛػي ٔؼئَٛ ٔشوض، ، دٚثبس  ٘شيؼٝ دغ اص

دسخٛاػز ٔىشٛة ٔؼئَٛ ٔشوض اص سیبػز ٔشوض 
آٔٛصؿٍبٜ ٔٛاسد سٛػي  ثٟذاؿز ثٝ ِٔٙٛس ديٍيشي

 .ثٟٛسصي

شفبدٜ ثٟيٙٝ اص وبٔذيٛسش ِ٘بسر ثش ٔشالجز ٚ اػ-
بدٜ دس اػشف خب٘ٝ ثٟذاؿز سٛػي ثٟٛسص اصػّٕٝ :

فيّٓ ٞبي  ٕ٘بیؾ  ثبصآٔٛصي ٞبي غيش كوٛسي ٚ
 يآٔٛصؿي سلٛیُ دادٜ ؿذٜ اص ٚاكذ آٔٛصؽ ٚاسسمب

 .ػٟز ٔشاػٔيٗ خب٘ٝ ثٟذاؿز، ػالٔز 

ٞبي بر الصْ دسٔٛاسداسػبٓي  اص خب٘ٝ ا٘ؼبْ الذأ-
 .ثٝ ثٟٛسصاٖثٟذاؿز ٚ دادٖ دغ خٛسا٘ذ 
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ٞبي ٞذف ٚ ٕٞشاٜ داؿشٗ داسٚ  ٚیضیز ٌشٜٚ-
  .ػٟز دسٔبٖ ثيٕبساٖ دس ثش٘بٔٝ ػيبسي

ِ٘بسر ثش ثيٕٝ ثٛدٖ ٔٛسٛسػيىّز خب٘ٝ ثٟذاؿز -
  .)دسكٛسر داؿشٗ ٔٛسٛسػيىّز(

 

  ٍاحد داٍطلثاى سالهت

         
ٞبي  ساثٌيٗ ٚ فٔبِيز ي ِ٘بسر ثش ثش٘بٔٝ -

ٞبي سلز  دبیٍبٜٔـبسوز ٔشدٔي دس ٔشوض ٚ 
دٛؿؾ ثش اػبع ؿه ِيؼز دبیؾ ٚ ثش اػبع 

  .ؿشف  ُٚبیف دشػُٙ
ٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ  اسصیبثي ثش٘بٔٝ ساثٌيٗ ٚ فٔبِيز -

 .اص ػٛي ایـبٖ
داًّٚجيٗ  ي سـىيُ ٔشست ػّؼبر وٕيشٝ -

 .يغ ػّؼٝ (ثبٓٙٛاٖ سیثٝ كٛسر فلّي ) ػالٔز
ٞبي  ٘بٔٝ ٚ دػشٛسإُِٔ آؿٙبیي ثب ثخؾ -

 .ٔشثٛى ثٝ ثش٘بٔٝٚصاسسخب٘ٝ 
وّيٝ وبسوٙبٖ ٔشوض دس ثٝ ٕٞشاٜ ٔـبسوز  -

 .ويفيز ٚ وٕيز ثش٘بٔٝ اسسمبي
ٞب  )دسٖٚ ٚ ثشٖٚ  ٕٞبٍٞٙي ثب ػبیش ثخؾ -

 .ثخـي( دس ساثٌٝ ثب ثش٘بٔٝ
آٔٛصؿي خبف داًّٚجيٗ  ؿشوز دس ػّؼبر  -

 .ػٟز سذسیغػالٔز ،
ٚ داًّٚجيٗ ػالٔز ِ٘بسر ثش أش سٛإ٘ٙذ ػبصي  -

 .دس كٛسر ٘يبص ٕبٍٞٙي ٞبي الصْا٘ؼبْ ٞ
 ایٗ ٘يشٚٞب ٚ اػشفبدٜ اص داًّٚت ِ٘بسر ثش ػزة  -

ثٝ سٔذاد ٔٛسد ٘يبص ػٟز ٔشوض ٚ دبیٍبٜ ) كذالُ 

ثبیذ  % اص ػٕٔيز سلز دٛؿؾ ٔشوض ٚ یب دبیٍب75ٜ
 بؿذ(.داساي داًّٚت ث

ػزة داًّٚت ٔشخلق ) ػّت ٔـبسوز ثيٗ -
 سلزٞبیي وٝ لـشي اص ػبٔٔٝ سا  ثخـي ػبصٔبٖ
 دٛؿؾ داس٘ذ(.

داًّٚت ػالٔز دس ٔٙبًك ِ٘بسر ثشػزة -
 .ؿٟشي ٚسٚػشبیي

اسائٝ خذٔبر دضؿىي ٚديشادضؿىي ػٟز -
داًّٚجبٖ ٚآوبي خب٘ٛادٜ ایـبٖ ثٝ كٛسر 

 .سایٍبٖ
  

 ٍاحد تْداضت هحيط      
  

 : تْداضت آبي تزًاهِ 
آؿٙبیي وبُٔ ثٝ ٔٙبثْ سبٔيٗ وٙٙذٜ آة  -

ر ثٟذاؿشي آٖ اص لجيُ ؿبٜ، اآؿبٔيذ٘ي ٚ ٔخبًش
 ؿـٕٝ ٚ . . .

ِ٘بسر ٚ سفؼيش آٔبس وّشػٙؼي ٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ -
اص آة ؿشة ٔٙبًك سلز دٛؿؾ اص ًشیك 

ٚ وبسداٖ ثٟذاؿز ٔليي ) دس كٛسر ثٟٛسصاٖ 
 ٚػٛد(.

آة ِ٘بسر ثش ا٘ؼبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ثبوششیِٛٛطي  -
آؿبٔيذ٘ي ٚ سفؼيش ٘شبیغ كبكّٝ ٚ ا٘ؼبْ الذأبر 

 ديـٍيشا٘ٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ كبكّٝ.
ٞبي ٔشسجي ٚ سـىيُ  سـشیه ٔؼبٓي ثب اسٌبٖ -

ػّؼبر ٕٞبٍٞٙي ثيٗ ثخـي ) ؿٛساي ثٟذاؿز( 
 ثٌٛس ٔبٞب٘ٝ.
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ٔذیشیز ٚ ِ٘بسر ثش طجز وّشػٙؼي  -
داسي آة دس ػبٔب٘ٝ ػبْٔ ٔذیشیز ثش ٕٚ٘ٛ٘ٝ
 .ثبصسػي

 
 :  تْداضت هَاد غذاییي تزًاهِ 

ِ٘بسر ٚ دبیؾ ٘لٜٛ فٔبِيز وبسداٖ ٚ ثٟٛسصاٖ  -
ٔشثًٛٝ دس خلٛف الذأبر وٙششِي ثٟذاؿز ٔٛاد 

ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي دس كٛسر ، ثبصدیذ  آٓ اصغزایي 
غيش ثٟذاؿشي سٛليف ٚ هجي ٔٛاد غزایي  ،٘يبص
 .ٔؼبص ٚ فبػذغيش

 آٌبٞي ٚ آؿٙبیي ثب لٛا٘يٗ ثٟذاؿز ٔليي ٚ -
ٔٛاد غزایي ٚ اػشاي كليق آٖ ٚ ثخـٙبٔٝ ٞبي 

 .ػبسي
 .ٞبي ٔٙشمّٝ اص آة ٚغزا ِ٘بسر ٚدبیؾ ثيٕبسي -
 

 : دفغ هَاد سائد ي  تزًاهِ 
آؿٙبیي وبُٔ ثب ٘لٜٛ ػْٕ آٚسي ٚ دفْ صثبِٝ دس  -

ٔٙبًك سلز دٛؿؾ ٚ ػّت ٔـبسوز ٔشدٔي ٚ 
 .ٕٞىبسي ثيٗ ثخـي دس ایٗ ساػشب

فبهالة ٔخلٛكبً فوٛالر آؿٙبیي ثب ٘لٜٛ دفْ -
ا٘ؼب٘ي دس ٔٙبًك سلز دٛؿؾ ٚ سٔييٗ ٘مبى 
 ثلشاٖ دس ایٗ خلٛف ٚ ا٘ؼبْ الذأبر الصْ

 ،ٕٞىبسي ثيٗ ثخـي  ،ػّت ٔـبسوز ٔشدْؿبُٔ 
اػشاي لٛا٘يٗ ثٟذاؿشي ٚ ٔٔشفي ٔشخّفيٗ ثٝ 

 .دادٌبٜ
ِ٘بسر وبُٔ ثش وٙششَ دفْ غيشثٟذاؿشي  -

 .فوٛالر دأي

 :  ستاّااسي رٍتْس ي تزًاهِ 
ثٟذاؿز ٔليي  ٞبي ِ٘بسر ٚ وٙششَ ؿبخق-

( الصْ ثٝ سٛهيق اػز دغ اص اػشخشاع 110سٚػشب )
آٔبس ٔشثٛى سٛػي ثٟٛسص ٚ سبیيذ آٖ سٛػي وبسداٖ 
ٔشثًٛٝ دس ٟ٘بیز دضؿه ٔؼئَٛ ثبیذ أوبء 
ٕ٘ٛدٜ) أوبء ػشدشػز( ٚ دغ اص ػْٕ ثٙذي 

ثٝ ٔشوض  ثب ٕٞىبسي وبسداٖ ثلٛسر ػٝ ٔبٞٝ
 ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ اسػبَ ٕ٘بیٙذ. 

ٞبي ثٟذاؿز ٔليي ثش دیٛاس  ٘لت ؿبخق -
ٞبي ٌزؿشٝ ٚ  بق ػشدشػشي ٚ ٔمبیؼٝ آٖ ثب ػبَسا

 .سفؼيش ٘شبیغ آٖ دس كٛسر ِضْٚ
ِ٘بسر ثش سـىيُ ِٔٙٓ ػّؼبر ؿٛساي  -

ـىالر الیٙلُ ثٝ ػٌٛف ثٟذاؿز ٚ ٌضاسؽ ٔ
ؾ( ؿٛساي ثٟذاؿز ) ؿٛساي ثٟذاؿز ثخ ثبالسش

دس ایٗ ساػشب الصْ اػز اثشذا ٔخبًشار ثٟذاؿشي 
ثٝ سشسيت اِٚٛیز ِيؼز  ٚ ٔليٌي ٌٔٙمٝ اػشخشاع

ٌشدیذٜ ٚ دغ اص ٌٔشف دس ؿٛساي ثٟذاؿز 
سٚػشبٞب ٚ دس كٛسر ٘يبص ٚ ٔشسجي ثٛدٖ ثب ؿٛساي 

دثيش ؿٛساي ثٟذاؿز ثخؾ  ثٝ  ،ثٟذاؿز ثخؾ
 ٌضاسؽ ٌشدد.

وبس ثٟٛسصاٖ خب٘ٝ ٞبي  ثش ِ٘بسر ٚ دبیؾ دليك -
ثٟذاؿز دس خلٛف ثٟذاؿز ٔليي ٚ وبسداٖ 
ٔشثًٛٝ ٚ ٌضاسؽ ٘مبى لٛر ٚ هٔف ثٝ ٔشوض 

 ثٟذاؿز ؿٟشػشبٖ.
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 : 31تزًاهِ اهامي ٍهزامش هطوَل هادُ  

اػشللبَ آٔبسٞبي ٔشثًٛٝ اص وبسداٖ ٚ یب  -
ثٟٛسصاٖ ٚ ٘لت آٖ دس اسبق ػشدشػز ٔشوض ٚ اسائٝ 

ِيؼز ٔشاوض سٟيٝ ؿبُٔ :ٔشوضآٖ دس ٍٞٙبْ دبیؾ 
أبوٗ ٕٓٛٔي ثٝ سفىيه  ،ٚ سٛصیْ ٔٛاد غزایي
 110ٚ ثٟؼبصي فشْ  يداساي ٔٔيبسي ثٟذاؿش

ثٟذاؿز ٔليٌي  ثبصسعثش ّٕٓىشد ِ٘بسر دليك-
ٚ ثٟذاؿز ٔٛاد غزایي ثش أبوٗ دزیشایي ثيٗ ساٞي 

 دس كٛسر ٚػٛد دس ٌٔٙمٝ سلز دٛؿؾ.
ِ٘بسر دليك ثٟذاؿز ٔليٌي ٚثٟذاؿز ٔٛاد -

غزایي ثش أبوٗ ٕٓٛٔي ٚٔشاوض سٟيٝ ٚسٛصیْ ٔٛاد 
ًجك اكالكيٝ  13غزایي ٔـَٕٛ آیيٗ ٘بٔٝ ٔبدٜ 

 . 92ػبَ 

اُٟبسي  ثش ا٘ؼبْ ثش٘بٔٝ خٛد وٙششِي ٚخٛدِ٘بسر -
ٔشاوض ٔـَٕٛ آیيٗ ٘بٔٝ   ثٟذاؿشي دس أبوٗ ٚ

 .13ٔبدٜ 

 .يت ػالٔز ػ ي ِ٘بسر ثش ا٘ؼبْ ثش٘بٔٝ-

أبوٗ ٔـَٕٛ ِ٘بسر طجز ثبصسػي ٞب وٙششَ ٚ -
ٌٚشدؽ وبس ایٗ آیيٗ ٘بٔٝ ًجك ثش٘بٔٝ سفٛین 

دس ػبٔب٘ٝ ػبْٔ ٔذیشیز اخشيبس ثٝ دضؿىبٖ ٔشاوض
 .ثبصسػي

ِ٘بسر ثش ا٘ؼبْ ثش٘بٔٝ كذٚس وبسر ٔٔبیٙٝ -
دضؿىي ٔشلذیبٖ ٔشاوض ٚأبوٗ ٔـَٕٛ آیيٗ ٘بٔٝ 

 .13ٔبدٜ 

شخشاع ؿبخق ٓذاِز دس ِ٘بسر ثش ثش٘بٔٝ اػ-
 .ػالٔز دس ثش٘بٔٝ أبوٗ ٚٔشاوض

ٚاػشاي لبٖ٘ٛ ػبْٔ ْٔٙ اػشٕٔبَ  ِ٘بسر-
دس أبوٗ ٕٓٛٔي ٚٔشاوض سٟيٝ ٚسٛصیْ  دخب٘يبر 

 .ٔٛاد غزایي

ِ٘بسر ثٝ ثش٘بٔٝ سػيذٌي ثٝ ؿىبیبر ٔشدٔي ثش -
 ٞبي ثٟذاؿز ٔليي ػشبد فٛسیز ي ثش٘بٔٝاػبع 

 .1490ثب ؿٕبسٜ سّفٗ 
ساٞجشي ثش٘بٔٝ ٞبي آٔٛصؿي ثٟذاؿز بسر ٚ ِ٘-

ٞبي  ٔليي ٚ دس كٛسر ٘يبص سذسیغ دس والع
 آٔٛصؿي ثب ٔٛهٛٓبر ٔشسجي.

ي ٚٓشهٝ  أبوٗ سٟيٝثش ِ٘بسر ٚوٙششَ  -
  خبف ) ٓيذ ٘ٛسٚص،  ٔٛادغزایي دس ٔشاػٓ

 (بٜ سٔوبٖ ، اسسلبَ أبْ ٚ...ٔلشْ ، ٔ ٔبٜ
بس ِ٘بسر ٚوٙششَ ثبصسػي اص ويٛػه ٞبي ػيّ -

 .ٚخٛدسٚٞبي كُٕ ٔٛاد غزایي
 

 :تزًاهِ مٌتزل اهامي آهَسضی

ثٟذاؿز ٔليي ٔذاسع : ِ٘بسر ثش ّٕٓىشد  -
ثٟٛسص ٚ وبسداٖ ثٟذاؿز ٔليي ٚ سبیيذ آٔبس 

 ػشاػشي فلّي )آٔبس ثٟذاؿز ٔذاسع(.
ٕٓٛٔي     أبوٗثٟذاؿز  وٙششَ-

ِ٘بسر ثش ّٕٓىشد ثٟٛسص ٚ  وٛدن(:ٔـَٕٛ)ٟٔذ
وبسداٖ ٚ اػشاي آیيٗ ٘بٔٝ ٚ ٔمشسار ثٟذاؿشي 

ٟٔذ ؿٟشٞبي سلز  ٔشثًٛٝ دس ٟٔذ سٚػشب ٚ
 .دٛؿؾ دس كٛسر ٘يبص ٚ ٚػٛد ٘ٛالق ثٟذاؿشي
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 : مٌتزل تْداضت اهامي ػوَهی  غيز هطوَل
داٖ ثٟذاؿز ِ٘بسر ثش ّٕٓىشد ثٟٛسص ٚ وبس -

ٚ اػشاي آیيٗ ٘بٔٝ ٚ ٔمشسار ثٟذاؿشي  ٔليي
ٚػٛد ٘ٛالق    ٔشثًٛٝ دس كٛسر ٘يبص ٚ 

، ثبؿٍبٜ  ٔؼبػذ  ،) ٌٔت ، دٕخ ثٙضیٗثٟذاؿشي
 (ٚسصؿي ، دبسن ٚ...

ِبسر ثش ؿٍٍٛ٘ي ػْٕ آٚسي ٚدفْ ٘-
 بي ٓفٛ٘ي خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز ٚٔشاوضٔب٘ذٞ دغ

 .ثٟذاؿشي دسٔب٘ي
 
 
 
 ِ٘بسر ثشوبس ٔؼئَٛ ثالیب ٚكٛادص ٔشوض-

سىٕيُ اًالٓبر دبیٝ ثٟذاؿشي دس وّيٝ ٔشاوض -
 ٌٔبثك فشْ ٞبي اسػبِي. ٚخب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز

اسصیبثي ٚهٔيز آػيت دزیشي ػبصٜ اي ٚغيش -
   .ػبصٜ اي ٔشاوض ٚخب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز

ي سؼٟيضار ٚ ٚػبیُ  ٔٛسد ٘يبص سيٓ ٚاوٙؾ  سٟيٝ-
ي الذأبر  اػبع ِيؼز ٔٛػٛد دس وشبثـٝیْ ثش ػش

 ثٟذاؿز ٕٓٛٔي دس كٛادص ٚ ثالیب .

ٔؼٟض وشدٖ ٔشوض ثٝ ٚػبیُ كفبُشي دس ثشاثش -
 .ثالیب

سـىيُ ػّؼبر ِٔٙٓ ثشاي دشػُٙ سلز دٛؿؾ -
 .دس خلٛف ثالیب ٚ كٛادص

دبیؾ وّيٝ ٚاكذٞبي سلز دٛؿؾ دس خلٛف -
  .اػشاي ثش٘بٔٝ كٛادص ٚ ثالیب ثش اػبع ؿه ِيؼز

 

 

ِ٘بسر ثش آٔٛصؽ وبسوٙبٖ سلز دٛؿؾ دس ٔٛسد -
ثٟذاؿز دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ  ثٝ ٌشٜٚ ٞبي ٞذف  
ؿبُٔ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ، ٔبدساٖ ثبسداس، ٔبدساٖ ؿيشدٜ، 

 .ػب14َوٛدوبٖ صیش 

اٖ ٚ آٔٛصؽ ثٟذاؿز دٞبٖ ٚد٘ذاٖ ثٝ ٔذیش-
دس ٔٛسد ّٕٔٔيٗ ٔذاسع ٚ اِٚيبي دا٘ؾ آٔٛصاٖ 

إٞيز د٘ذاٖ ٞبي ؿيشي ، ِضْٚ ٚ ٘لٜٛ ٍٟ٘ذاسي 
 آٖ ٞب سب سٚیؾ اِٚيٗ د٘ذاٖ دائٕي. 

سٛا٘بیي ٚ ٟٔبسر دس سـخيق د٘ذاٖ ٞبي ؿيشي -
اص د٘ذاٖ ٞبي دائٕي  ٚصٔبٖ سٚیؾ آٖ ٞب 

 ٕٞـٙيٗ سٚؽ كليق ٔٔبیٙٝ دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ . 

ثش٘بٔٝ سیضي ػٟز افضایؾ دٛؿؾ اػشفبدٜ اص  -
ذ دس ٌشٜٚ ٞذف وٛدوبٖ دس ػٙيٗ ٚاس٘يؾ فّٛسای

ٔذسػٝ ٚاػشفبدٜ اص ٔؼٛان اٍ٘ـشي دس وٛدوبٖ 
 .ػبَ ٚ دس٘شيؼٝ وبٞؾ دسكذ دٛػيذٌي4صیش 

 
 
 
 

  ٍاحد تْداضت دّاى ٍ دًداى

 

 مترقبهغير حَادثتالیاٍخطزماّص ٍاحد 
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كٕبیشي -آؿٙبیي ثب دػشٛسإُِٔ ثش٘بٔٝ ٔـبسوشي-

ي ٔٔشفي وٛدوبٖ  ػبَ ٚ٘لٜٛ ؿؾوٛدوبٖ صیش 
 .داساي اخشالَ سؿذ ػٟز دسیبفز ػجذ غزایي

ٔٔبیٙٝ فلّي وٛدوبٖ داساي اخشالَ  ٚیضیز ٚ-
 .كٕبیشي-سؿذ سلز دٛؿؾ ًشف ٔـبسوشي

سلز  ي آٌبٞي اص ٚهٔيز سؿذ وٛدوبٖ ٌٔٙمٝ-
 (3-50ٚ  3صیش كذندٛؿؾ)دسكذ وٛدوبٖ 

ٚثش٘بٔٝ سیضي ػٟز وبٞؾ ػٛء سغزیٝ دس ٌٔٙمٝ 
 .سلز دٛؿؾ

ٞبي  والعثش٘بٔٝ سیضي ِٚ٘بسر ػٟز ثشٌضاسي -
 .ٕيّي ثٝ كٛسر ّٕٓيآٔٛصؿي سغزیٝ سى

 ي آٌبٞي اص سٚصٞب ٚٔىبٖ فٔبِيز ٔشوض ٔـبٚسٜ-
 .سغزیٝ ٚیب ٔشاوض دسٔب٘ي سخللي اًفبَ

ٚ اخشالَ  يوٓ ٚص٘  وٛدوبٖ دؿبس اًالّ اص ٚػٛد-
  .ي سلز دٛؿؾدس ٌٔٙمٝ سؿذ

وٛدوبٖ داساي اخشالَ سؿذ ثٝ ٚاسػبّ  ديٍيشي-
ٔشوض ٔـبٚسٜ سغزیٝ ٚیب ٔشوض دسٔب٘ي سخللي 

 .اًفبَ
ثب دػشٛسإُِٔ وـٛسي ثش٘بٔٝ آٞٗ یبسي  آؿٙبیي-

 .دخششاٖ ٔمبًْ سإٞٙبیي ٚدثيشػشبٖ
ٞبي  ِ٘بسر ٕٚٞىبسي ػٟز ثشٌضاسي والع-

 .آٔٛصؿي ثش٘بٔٝ آٞٗ یبسي)دسًَٛ اػشاي ًشف(
دبیؾ ِٚ٘بسر ثش سٛصیْ لشف ٞبي آٞٗ دس -

 .ٔذاسع سإٞٙبیي ٚدثيشػشبٖ سلز دٛؿؾ ٌٔٙمٝ

ٚ٘لٜٛ كليق ٔلشف  ٞب ثش سٛصیْ ٔىُٕ ِبسر٘-
ٞٗ آٚلشف ٞب دس خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز)لٌشٜ  آٖ
 .ِٔٛشي ٚیشبٔيٗ(لٌشٜ ٚ
آؿٙبیي ثب دػشٛسإُِٔ وـٛسي ثش٘بٔٝ یذ -
(IDD) 
ِ٘بسر وبُٔ ثش ٕ٘ه ٞبي سٛصیْ ؿذٜ دس -

سلز دٛؿؾ ٚػْٕ آٚسي ٕ٘ه ٞبي  ي ٌٔٙمٝ
 .غيش یذٜ ٚغيش سلفيٝ ؿذٜ

ا٘ؼبْ ثش٘بٔٝ سیضي ٔذاخّٝ اي ػٟز اكالف -
 .ٞب ٚؿشثي ٞب اٍِٛي ٔلشف سٚغٗ

 

 جَاى ٍ هدارس -سالهت ًَجَاىٍاحد 
 

ا٘شِبسار ٚاكذ ثٟذاؿز ٔذاسع اص دضؿىبٖ ٔشاوض 
 :سمؼيٓ ٔي ؿٛد دٚ  ثخؾ ٝ ث ثٟذاؿشي دسٔب٘ي

 ِ٘بسسي -2اػشایي  -1
 :دس ثخؾ اػشایي 

ػٕٔيز سلز  ،اًالٓبر ٔذاسع ػْٕ آٚسي-
ثٝ ٘لت دٛؿؾ ٔشوض ثب ٕٞبٍٞٙي وبسداٖ ٔشوض ٚ 

ایٗ  ٝالصْ ثٝ سٛهيق اػز و.دیٛاس اسبق وبس
اًالٓبر ثب ؿشّٚ ػبَ سلليّي دس سٚػشبٞب 

ثٟذاؿز   وبسدا٘بٖ  سٛػي ٚ دس ؿٟش   سٛػي ثٟٛسص
ٔي ٌشدد ٚ دس   ػْٕ آٚسي  ٔذاسع  خب٘ٛادٜ اص

ٞبي ٔخلٛف طجز ٔي ؿٛد ٚ دغ اص ػْٕ  فشْ
٘ؼخٝ ػٝ ٞب ثٝ سفىيه ؿٟش ٚ سٚػشب دس دٖ آٖص

ٖ دس اسبق دضؿه، یه ٘ؼخٝ آسٟيٝ ٚ یه ٘ؼخٝ 
اسبق ثٟذاؿز خب٘ٛادٜ ٘لت ٔي ٌشدد ٚ یه دس

  تغذیٍِاحد 

 



  دسٔب٘ي سٚػشبیيؿشف ُٚبیف ٚ كذٚد ا٘شِبسار اص  دضؿىبٖ ؿبغُ دسٔشاوضثٟذاؿشي ٚ  

 

 - 23 -   سبوؼشبٖؿٟشػشبٖ ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ 
 

٘ؼخٝ ٞٓ سٛػي وبسداٖ سلٛیُ ٚاكذ ثٟذاؿز 
 ٔذاسع ٔي ٌشدد. 

ثب ٔذیشاٖ ٕٞبٍٞٙي یب آٔٛصؿي  ثشٌضاسي ػّؼٝ -
 كذالُ یه ثبس ثلٛسر ٔذاسع سلز دٛؿؾ 

ثشسػي ٔـىالر ٔذاسع. الصْ اػز وٝ  ٚفلّي 
ٞبي ثٟذاؿز ٔليي ٚ  دضؿىبٖ ٔلششْ ثب وبسداٖ

خب٘ٛادٜ ٔشوض خٛد وٝ فٔبِيز ثٟذاؿز ٔذاسع 
ا٘ؼبْ ٔي دٞٙذ، اسسجبى سٍٙبسٍٙي داؿشٝ ثبؿٙذ ٚ اص 

ٞب ٔـىالر ثٟذاؿشي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ  ًشیك آٖ
ٔذاسع سا ثذا٘ٙذ سب دس ػّؼبر روش ؿذٜ ٌٔبِت 

ٟز سجبدَ ِ٘ش ٚ ثلض ٚ ثشسػي داؿشٝ اسص٘ذٜ اي ػ
   ثبؿٙذ. ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ دضؿىبٖ ٔلششْ دس 

ٔٔبیٙٝ ٔي وٙٙذ   ثٔوي اص دبیٝ ٞب دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا 
 ثؼيبسي اص ٔـىالر دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٝ ثٙبثشایٗ 

 .داس٘ذ آٌبٞي
ؿشوز دس ػّؼبر ثشٌضاس ؿذٜ دس آٔٛصؽ ٚ - 

 .دشٚسؽ 
ي ٔمذٔبسي  ر دضؿىي ٚ غشثبٍِشا٘ؼبْ ٔٔبیٙب -

اَٚ سإٞٙبیي ٚ  اثشذایي ،دبیٝ اَٚ  ٔٛصاٖآ دا٘ؾ
سٛػٝ ثٝ  .وبسداٖ یب ثٟٛسص ثب ٔـبسوزاَٚ ٔشٛػٌٝ 

ایٗ ٘ىشٝ هشٚسي اػز وٝ ثٟششاػز ٔٔبیٙبر 
ِٚي  ،صٔبٖ ا٘ؼبْ ؿٛ٘ذ دضؿىي ٚغشثبٍِشي ٞٓ

ؿٙبٖ ؿٝ ایٗ أىبٖ ٚػٛد ٘ذاسد، ٔٔبیٙبر دضؿىي 
ٙبر غشثبٍِشي ٔمذٔبسي ا٘ؼبْ كشٕب دغ اصٔٔبی

ـىالر یبفز ؿذٜ دس سبهٕٗ ثشسػي ٌٔيشد 
ػبیش ٔٔبیٙبر دضؿىي ٘يض ، ٍشي ٔٔبیٙبر غشثبِ

ؿٙبػٙبٔٝ ػالٔز  ٘شبیغ ٔٔبیٙبر دس .دشدا٘ؼبْ ٌ

دا٘ؾ آٔٛص ٚفشْ طجز اػبٔي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٔبیٙٝ 
 .ؿذٜ طجز ٌشدد

دسفشْ طجز ، طجز اػبٔي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔـىُ داس-
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚاسػبّ ٔٛاسدي اصآ٘بٖ وٝ اػبٔي 

یب ٔشاوض  سخللي وض٘يبصٔٙذ اسػبّ ثٝ ٔشا
ٚدي ٌيشي ٔٛاسد اسػبّ  ثبؿٙذ دبساوّيٙيه ٔي

)كذاوظش صٔبٖ سٔييٗ ؿذٜ ػٟز طجز ٘شيؼٝ دضؿىي
ٍيشي دي ثبؿذ وٝ دسایٗ یه ٔبٜ اسػبّ یه ٔبٜ ٔي

 .ٌيشد( سٛػي خٛد دضؿه كٛسر ٔي
اسػبٓي اص ػٛي وبسداٖ، ٚیضیز دا٘ؾ آٔٛصاٖ  -

ثٟٛسص ٚ كشي وبدس ٔذسػٝ ٚ ٔىشٛة ٕ٘ٛدٖ ٘شيؼٝ 
٘شيؼٝ سا  آٖذسب ایٙىٝ ثٟٛسص یب وبسداٖ ثشٛا٘ ٔٔبیٙبر

 ٚاسد دشٚ٘ذٜ دا٘ؾ آٔٛص ٕ٘بیٙذ.
ػّؼبر آٔٛصؿي وٝ سٛػي اػشاي ٕٞىبسي دس  -

 وبسداٖ ٚ ثٟٛسص دس ػٌق ٔذاسع ثشٌضاس ٔي ؿٛد.
ثٟذاؿز ٞبي  اص ٚهٔيز ؿبخقاًالّ  -

 ٞبي    ػالٔشي  ٚ ؿبخق    ٔذاسع     ٔليٌي
الصْ ثٝ سٛهيق اػز وٝ ثبیذ ثبیٍب٘ي .آٔٛصاٖدا٘ؾ 

ٔشسجي اص آٔبسٞبي ثٟذاؿز ٔذاسع دس ٔشوض 
ٔٛػٛد ثبؿذ وٝ ایٗ وبس سٛػي وبسداٖ ٚ دضؿه  

ٌيشد  ٝ سفىيه ؿٟشي ٚ سٚػشبیي ا٘ؼبْ ٔئشوض  ث
ثبیذ ثٝ  ٚ اِضأبً آٔبسٞب دغ اص أوبء دضؿه ٔشوض

ػشبد اسػبَ ٌشدد ٚ آٔبسي وٝ أوبء ٔؼئَٛ ٔشوض 
لبثُ   اػز،   داؿشٝ   ػشبدي ٌيش٘ذٜ   ٚ سلٛیُ 

  ثبؿذ. اػشفبدٜ ٔي
ا٘ؼبْ وبسٞبي اثشىبسي دس ػٌق ٔذاسع سلز  -

 .دٛؿؾ
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ٌضاسؽ ٔـىالر ٔذاسع ثٝ ٔشاػْ ثبالسش آٓ اص  -
، ثخـذاسي یب فشٔب٘ذاسي ؿٟشػشبٖ ثٟذاؿز شوضٔ

 .دشٚسؽ ٌٔٙمٝٚ آٔٛصؽ ٚ 
ٔشٚع ٔذسػٝ  ي ِ٘بسر ٚ ٕٞىبسي دس ثش٘بٔٝ -

 ػالٔز 
ؿذٖ  يِ٘بسر ٚ ٕٞىبسي دس  اِىششٚ٘يى-

 .ذاسعثٟذاؿشي ٔ   ي دشٚ٘ذٜ
ػٟز یه دبیؾ ٚ ِ٘بسر ٌّٔٛة الصْ اػز 
دضؿىبٖ ٔلششْ اص ؿشف ُٚبیف ثٟٛسصاٖ ٚ 
وبسدا٘بٖ ثٟذاؿز خب٘ٛادٜ  ٚ ٔليي دس صٔيٙٝ 

اًالّ داؿشٝ ثبؿٙذ  ٞبي ثٟذاؿز ٔذاسع فٔبِيز
ٚا٘شِبس ٔي سٚد دس ثش٘بٔٝ ٞبي ػيبسي خٛد ثٝ 

 ٘ىبر صیش سٛػٝ ٕ٘بیٙذ :
اًالٓبر ٔذاسع خب٘ٝ ثٟذاؿز ٚ دبیٍبٜ سٚي  -

 دیٛاس ٘لت ثبؿذ.
دشٚ٘ذٜ ثٟذاؿشي ٔذاسع ثٝ ػبَ سلليّي ٚ  -

 ػذیذ ثبؿذ.
ثشسػي  ،ٞب  آٔٛصؽ ،ٔٔبیٙبر غشثبٍِشي -

، ٔبٜ یىجبس ػٝش دذیىِٛٛص ػش دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞ
، ٚاوؼيٙبػيٖٛ سٛاْ ٚ ثذٚ ٚسٚد ثٝ دثؼشبٖ

ثٟذاؿز  ،ػٛا٘ق ٚ كٛادص ، ٞبي ٚاٌيشداس ثيٕبسي
ٞب  دس دثيشػشبٖ ِ٘بسر ثش ًشف آٞٗ یبسي ،ٔليي 

  شفً ِ٘بسر ثش ،ٚ ٔذاسع سإٞٙبیي دخششا٘ٝ 
 ثش   ٕٞـٙيٗ ِ٘بسر  ٔذاسع ٚ  دس  ؿيش سٛصیْ 
٘يؾ یب ٚاس، دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ ثٟذاؿز ًشف 

ؿٛیٝ ػذیٓ فّٛسایذ اص ػّٕٝ  فيـٛسػيال٘ز ٚ دٞبٖ
ٞبي ٕٓذٜ اي اػز وٝ سٛػي ثٟٛسصاٖ ٚ  فٔبِيز

س ٔذاسع سٚػشبیي ٚ ؿٟشي ا٘ؼبْ وبسدا٘بٖ د
ٞب ٔي سٛا٘ذ دس  وٝ ِ٘بسر ٚ ديٍيشي آٖ ؿٛد  ٔي

 ويفيز وبس سبطيش ٌزاس ثبؿذ.
ٚیضیز دا٘ؾ آٔٛصاٖ اسػبٓي وٝ اِجشٝ دس ثلض  -

 اػشایي ثٝ آٖ اؿبسٜ ؿذ. ٞبي فٔبِيز
ٞبي ٚاكذ د٘ذا٘ذضؿىي ػٟز  ِ٘بسر ثش فٔبِيز -

 خذٔبر ثٝ ایٗ ٌشٜٚ ٞذف . ي اسائٝ
ٞبي ثٟذاؿز ٔذاسع ثٌٛس ٔشست  آٔبس فٔبِيز  -
هٕٗ  ،ثبیٍب٘ي ٌشدد  ػبَ سلليّي ثش اػبع ٚ

اػشخشاع دس دبیبٖ ػبَ سلليّي ، ایٗ وٝ 
دس  ٞب ثب ٕٞىبسي وبسدا٘بٖ ٔشوض ٚ٘لت آٖ ؿبخق

 اسبق دضؿه ٚوبسداٖ هشٚسر داسد.
 ؿبخق ٞب ؿبُٔ:

ٍشي دبیٝ ٞبي ٔٔبیٙبر غشثبِ ٔٔبیٙبر دضؿىي، - 
 .اَٚ اثشذایي،سإٞٙبیي ٚٔشٛػٌٝ

 .ٚاوؼيٙبػيٖٛ سٛاْ ٔشوض -
ٔٔبیٙبر دذیىّٛص ػش دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ)ٔجٙب ػٝ  -

 .ثبؿذ( ثبس ٔٔبیٙٝ دس ػبَ سلليّي ٔي
 .آٔٛصاٖدا٘ؾ  ثٝ دسٔذاسع ؿذٜؽ ٞبي دادٜ آٔٛص -
 آٔٛصؽ ٞبي دادٜ ؿذٜ دس ٔذاسع ثٝ ٚاِذیٗ -
آٔٛصؽ ٞبي دادٜ ؿذٜ دس ٔذاسع ثٝ اِٚيبي  -

 .ٔذاسع
ٞبي ويفي ثش اػبع ٘شبیغ ٔٔبیٙبر  ٚ ؿبخق

 .ٌشي ٌٔبثك ثب فشٔز دادٜ ؿذٜ دضؿىي ٚ غشثبَ
 
 
 



  دسٔب٘ي سٚػشبیيؿشف ُٚبیف ٚ كذٚد ا٘شِبسار اص  دضؿىبٖ ؿبغُ دسٔشاوضثٟذاؿشي ٚ  

 

 - 25 -   سبوؼشبٖؿٟشػشبٖ ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ 
 

 
 
 

دس  ٓٙٛاٖ اٞشْ ٔذیشیشيٝ آٔبس ث ،دس ٓلش اًالٓبر
ٚ اسائٝ ثش٘بٔٝ سیضي ثشاي كُ  سٔييٗ ٔـىالر

ششْ ثبیؼشي وبسثشد فشاٚا٘ي داسد. ٕٞىبساٖ ٔل،آٖ
ُ، آٔبس سا ثٝ ٓٙٛاٖ ثب دیذ ػيؼشٕي ثٝ ٔؼبی

ٞب ٚ آذاد ٚ اسلبْ سا ثٝ ٓٙٛاٖ  دٞٙذٜ فٔبِيزديٛ٘ذ
صیش ثٙبي ثش٘بٔٝ سیضي ٚ سلٕيٓ ٌيشي خٛد لشاس 

 -ثٟذاؿشيدٞٙذ.اٞٓ الذأبر دضؿىبٖ دس ٔشاوض 
 دسٔب٘ي ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔي ثبؿذ:

سىٕيُ صیغ كيبسي ٔشاوض ثٟذاؿشي دسٔب٘ي ثٝ  -
كٛسر كليق ٚدليك اص صیغ خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز 
وٝ ثبیذ كلز اًالٓبر دس صیغ كيبسي خب٘ٝ ٞبي 
ثٟذاؿز سا وٙششَ ٕ٘ٛد ٚ ثٔذ اص ثشًشف ٕ٘ٛدٖ 

 .اؿىبالر، آٖ سا دس صیغ ٔشوض طجز ٕ٘بیٙذ
ػبَ آٔبس ٔبٞيب٘ٝ دضؿه دس دٚ سىٕيُ ٚ اس -

٘ؼخٝ وٝ ٘ؼخٝ اكّي ثٝ ٚاكذ آٔبس اسػبَ ٚ 
 ٘ؼخٝ دْٚ دس ٔشوض ثبیٍب٘ي ٌشدد.

اػشفبدٜ اص ٌضاسؽ ّٕٓىشد ؿؾ ٔبٞٝ وٝ ثشاي  -
يٝ    ٔي ٌشدد، دس   ػٟز ٔشاوض ثٟذاؿشي سٟ

سیضي ٚ سفْ ٔـىالر ٔٛػٛد دس ٌٔٙمٝ ٚ ثش٘بٔٝ 
ؿز ػٟز سٟيٝ ٌضاسؽ ٚ اسػبَ آٖ ثٝ ٔشوض ثٟذا

 اًالّ اص فٔبِيز ٚ ٚهٔيز وٙٛ٘ي آٖ ٔشوض.
ِ٘بسر ٚ ٕٞىبسي ثب ثٟٛسصاٖ دس طجز دسػز  -

ٔٛاسد فٛسي ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ٔٛاسد فٛسي طجز ؿذٜ 

( طجز ٔٛاسد فٛر 1دس صیغ كيبسي ثب ) فشْ ؿٕبسٜ 
 خٛا٘ي ٚ ٌٔبثمز داؿشٝ ثبؿذ. ٞٓ
وبُٔ ٚ ّٓز ٔشي دليك فشْ خٌي آٔبس ٔشي  -

شي االٔىبٖ دسطجز ّٓز ٔشي طجز ٌشدد ٚ ك
 اصوذٞبي دٛؽ اػشفبدٜ ٘ـٛد.

آٔبس ٔشٛفيبٖ ثٝ ٕٞشاٜ وذي ؿٙبػٙبٔٝ ٚ وذي  -
وبسر ّٔي ٚ ٌٛاٞي فٛر )دس كٛسر كذٚس( ثٝ 

 ٚاكذآٔبس سلٛیُ ٌشدد.
ٞبي ثذٚ  كذٚس ٌٛاٞي فٛر ٌٔبثك آٔٛصؽ-

 .خذٔز ٚاسػبَ سٝ ثشي دفششؿٝ ٞب ثٝ ٚاكذ آٔبس 
فٔبِيز ٚاكذ اص إٞيز آ٘ـٝ وٝ دس خلٛف  -

ٚیظٜ اي ثشخٛسداس اػز وٙششَ كليق ، دليك 
 آٔبسي ٚ سلٛیُ ثٝ ٔٛلْ آٔبس اسػبِي ٔي ثبؿذ.

 

 

 
 اًالّ وبفي اص أىب٘بر ٚ سؼٟيضار آصٔبیـٍبٜ. -
 اًالّ اص دشب٘ؼيُ آصٔبیـبر لبثُ ا٘ؼبْ. -
 آصٔبیـٍبٜ.اًالّ اص فشآیٙذ وبس سٚصا٘ٝ ٚ سٚسيٗ  -
 اًالّ اص دشٚػٝ ؿٍٍٛ٘ي دبیؾ آصٔبیـٍبٜ. -
اًالّ اص ا٘ذیىبػيٖٛ اٚسطا٘غ ٚ غيش اٚسطا٘غ  -

 دس آصٔبیـٍبٜ.
اًالّ اص كلز ٚ دلز وبس آصٔبیـٍبٜ ٚ لبثُ  -

 آشٕبد ثٛدٖ ٘شبیغ.
ديٍيشي ٘ٛالق ٚ وٕجٛدٞبي آصٔبیـٍبٜ اص ِلبٍ  -

 ِؼؼشيىي ٚ ّٔضٚٔبر فٙي . 

 ٍاحد آهار 
 

  آسهایطگاُ ٍاحد 
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كٕيٕي، سٔبُٔ ٚ ٕٞىبسي ایؼبد اسسجبى -
 ٞبي سلز أش. آصٔبیـٍبٜ ثب ٚاكذٞب ٚ ثخؾ

ٞبي ثٟذاؿشي دس كيٌٝ  اًالّ وبفي اص اِٚٛیز-
یبفشٝ ٞبي ػذیذ سـخيق ٚآصٔبیـٍبٜ وبس 

 .يآصٔبیـٍبٞ
 

 

 
 .سٛػيٟي ثذٚ خذٔز ي ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ - 
آؿٙبیي ثب ؿشف ُٚبیف خٛد،وبسداٖ ثٟذاؿشي  -

 ٚثٟٛسص
ؿٙبػبیي وبسٌبٜ ٞب ؿبغّيٗ سلز دٛؿؾ )اًالّ -

 ٞبي ٔٛػٛد(. اص آٔبس وبسٌبٜ
آؿٙبیي ثب ٔخبًشار ؿغّي وبسٌشاٖ سلز -

 دٛؿؾ.
ّٕٓىشد وبسداٖ ٞبٚوبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿز ِ٘بسر ثش-

شفٝ اي ٚ ثٟٛسصاٖ دس خلٛف ٔليي ٚك
 ٞبي ٔشثٛى ثٝ ثٟذاؿز وبس. فٔبِيز

بغّيٗ دس كيٗ ديٍيشي ٔٛاسد ٔشثٛى ثٝ ٔشالجز ؿ-
 ا٘ؼبْ ثش٘بٔٝ ػيبسي.

ا٘ؼبْ كليق ٔٔبیٙبر ثبِيٙي ٚ سىٕيُ دشٚ٘ذٜ -
ثٟذاؿشي ؿبغّيٗ وبسٌبٜ ٞبي سلز دٛؿؾ صیش 

٘فش وبسٌش آٓ اص خبٍ٘ي ٚ غيش خبٍ٘ي دس كيٗ  20
ػيبسي ٚ یب دس صٔبٖ كوٛس دس ٔشوض ثٟذاؿشي 

 دسٔب٘ي ٔشثًٛٝ.

( ثٝ 111-3سىٕيُ فشْ ثيٕبسیبثي ٔليي وبس ) -
كٛسر ػبال٘ٝ ٚ اسػبَ آٖ ثٝ ػشبد ثش اػبع ٘شبیغ 
ٔٔبیٙبر ثٝ ُٕٓ آٔذٜ اص ؿبغّيٗ سلز دٛؿؾ دس 

 ًَٛ ػبَ.
، ِ٘بسر ثش سىٕيُ فشْ ٞبي ٌضاسؽ دٞي ٔبٞب٘ٝ -

ؿؾ ٔبٞٝ ٚػبال٘ٝ ٚ اسػبَ ثٕٛلْ ٌضاسؽ 
 .الذأبر اص ًشیك وبسداٖ ٞبي ٔشثًٛٝ

ِ٘بسر ثش آٔٛصؽ ٔٛاصیٗ ثٟذاؿز ٔليي وبس ثٝ  -
ّيٗ سلز دٛؿؾ وبسٌبٜ ٞبي خبٍ٘ي ٚ غيش ؿبغ

 خبٍ٘ي.
ٔٔشفي وبسٌبٜ ٞبي ٔشخّف ثٝ ٔشوض ثٟذاؿز -

 .ػٟز اسػبّ ثٝ ٔشاػْ لوبیي
ٍٟ٘ذاسي ؿبخق ٞبي ٟٔٓ ثٟذاؿز كشفٝ اي -

 .ٔشوض ثٟذاؿز دسٔب٘ي دس اسبق وبس ٔؼئَٛ
ٕٞىبسي فٙي ٚدـشيجب٘ي ٔٙبػت ثب ٔؼئَٛ -

 .ثٟذاؿز كشفٝ اي ٔشوض 
صْ ػٟز سفْ ٘مبى هٔف ديٍيشي ٞبي ال-

      . ٞب ٌضاسؽ ؿذٜ دسدبیؾ
 
 
 
ؿه ِيؼز ثبصدیذ ِ٘بسر ثش دسٔبٖ اص ٔشاوض ٚػٛد -

 .دس ٔشوضثٟذاؿشي دسٔب٘ي 

سشاِي اٚسطا٘غ ، سؼٟيضار ٚ  ِ٘بسر ثش داسٚٞبي-
وذؼَٛ ػبِٓ ثٛدٖ داسٚٞبي اٚسطا٘ؼي آٔجٛال٘غ ، 

ا٘موبء ٚ دسخٛاػز ٚ ، سٛػٝ ثٝ سبسیخ اوؼيظٖ
 . دس سشاِي اٚسطا٘غ سىٕيُ ٔٛاسد ٘مق

 ٍاحد تْداضت حزفِ اي 
 

 ٍاحد ًظارت تز درهاى 
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ػضٜٚ آٔٛصؿي اكَٛ  ٌٔبِٔٝ ٚ سؼّي ثش-
وشدٖ هذ ٓفٛ٘ي ، ِ٘بسر ثش  اػششیّيضاػيٖٛ 

ٚػبیُ ٚ سخز ٞب ، ٘لٜٛ اػشفبدٜ اص اسٛوالٚ ٚ فٛس 
ٚ ٘لٜٛ ثؼشٝ ثٙذي دً ٞب ، ٔؼئِٛيز ٔٛاسد فٛق 

شوض وٝ ثٔذ اص دضؿه ثش ٟٓذٜ یه ٘فش اص دشػُٙ ٔ
اص ًشف دضؿه    سٔييٗ ٔي ٌشدد ، ثٛدٜ وٝ ًي 
كٛسسؼّؼٝ ٔبٞب٘ٝ ٚ دفشش ٔخلٛف اػششیُ 

 وٙششَ ٔي ؿٛد .

ػضٜٚ آٔٛصؿي اكَٛ سضسیك ٌٔبِٔٝ ٚ سؼّي ثش -
ؿبُٔ اػشفبدٜ دسػز اص ٚ سٓبیز ٘ىبر ایٕٗ 

ػفشي ثبوغ ، ٘لٜٛ ألبء آٖ ، دفْ كليق اػؼبْ 
دسػٝ دس سضسیك  70فبدٜ اص اِىُ سيض ٚ ثش٘ذٜ ٚ اػش

دسػٝ ثب سليك ٕ٘ٛدٖ  70دس كٛسر ٘جٛد اِىُ )
دسػٝ وٝ ًشص  70دسػٝ ٚ سجذیُ آٖ ثٝ  96اِىُ 

سٟيٝ آٖ ًي ٘بٔٝ اي ػٟز ٌٔبِٔٝ ٚ اػشفبدٜ ثٝ 
اص دذ اِىّي اػشفبدٜ ٔشاوض اسػبَ ؿذٜ اػز ٚ یب 

 . (  دس كيٗ سضسیكآٔبدٜ 

 .٘لت اسيىز ٚ ِجبع فشْ سٕيض ٚ ٔٙبػت -

) ٔشوض ٞذایز ّٕٓيبر  EOCآؿٙبیي ثب اكَٛ -
ثلشاٖ ( دس كٛادص غيش ٔششلجٝ ، ثشٌضاسي ػّؼبر 
 ،ِٔٙٓ ٔبٞب٘ٝ دس ٔٛسد ٔـبسوز سٕبْ وبسوٙبٖ ٔشوض

ؿٙبخز ثلشاٖ ٞبي اكشٕبِي ٞش ٔشوض ٚ اسائٝ 
كٛسر ػّؼبر ثٝ ٔٔبٚ٘ز دسٔبٖ ؿجىٝ ثٟذاؿز ٚ 

 دسٔبٖ سبوؼشبٖ .

ٔششلجٝ ، ؿه  آٔبدٌي ثشاي ٔب٘ٛس ٚ كٛادص غيش-
وشدٖ آٔجٛال٘غ ٚ سٔييٗ آوبء سيٓ ثلشاٖ اص ِ٘ش  

اًالٓبر ، ِجبع، اسيىز، سؼٟيضار ٚ فٔبِيز ٞبي 
 هشٚسي دس صٔبٖ ثلشاٖ .

آٔبدٌي ثشاي ثلشاٖ دس ٔشوض ؿبُٔ وذؼَٛ -
اًفبء كشیك ) سٛػٝ ثٝ سبسیخ ا٘موبء ؿبسط ( ، 

طجز  OKؿٛن ) ٞش سٚص سؼز  DCدػشٍبٜ 
اص ِ٘ش وبسوشد ٚ ػبِٓ  EKGؿٛد ( ٚ دػشٍبٜ 
 ثٛدٖ وٙششَ ؿٛد .

فٔبِيز ٞبي ٚاكذ ديٛ٘ذ آوبء ٚ اًالّ اص -
ایٙشش٘شي طجز ٘بْ اص ًشیك افشاد سـٛیك ثٝ ٓوٛیز 

 . WWW.ehda.irٔشاػٔٝ ثٝ ػبیز  ثب 

 CPRثش٘بٔٝ سیضي ػٟز والع ٞبي آٔٛصؿي -
ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ ثب ٚاكذ دسٔبٖ ؿجىٝ ٚ...

 .سبوؼشبٖ

ػضٜٚ صٔؼشبٖ ٚ آٔبدٌي ثشاي ٔمبثّٝ ثب  ي ٌٔبِٔٝ-
 ػشٔب

آٌبٞي ثخـي ثٝ دشػُٙ سلز أش دس خلٛف -
ا٘شمبَ ثيٕبسي ٞبي ٞذبسيز ٚ ایذص ٚ ... اص ًشیك 

 خٖٛ ٚ ػشً٘ آِٛدٜ .

دضؿه ٔؼئَٛ دس ٔٛالْ ثلشاٖ وٝ دس یه ٔشوض -
ؿٛد دس  يه ( ثب ثيٕبساٖ ثذ كبَ ٔٛاػٝ ٔي) وـ

كٛسر ٘يبص ٚ ثشٚص ٔـىُ ٔي سٛا٘ذ ثب دضؿىبٖ 
 وـيه   ٔشوض    فٛسیز ٞبي    دضؿىي    اػشبٖ 

( وٝ ثٝ كٛسر ؿجب٘ٝ سٚصي  10-50) دضؿه 
 ٌٛیي ٔي ثبؿٙذ ٔـٛسر ٕ٘بیٙذ .  آٔبدٜ دبػخ

 ثب دضؿه فٛسیز ٞب: ؿٕبسٜ سّفٗ ٞبي سٕبع
 ٔي ثبؿذ. 33331100-33338100

 

http://www.ehda.ir/
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 : اًَاع تيوِ ّاي درهاًی
 ثيٕٝ سبٔيٗ اػشٕبٓي -
ٛد ؿبُٔ ػٝ  ثيٕٝ خذٔبر دسٔب٘ي ) وٝ خ-

ایشا٘يبٖ -ػبیش الـبس -كٙذٚق : وبسوٙبٖ دِٚز
 (.یبثيٕٝ ػالٔز ٔي ثبؿذ

 ثيٕٝ خذٔبر دسٔب٘ي ٘يشٚٞبي ٔؼّق -
 ثيٕٝ سٚػشبیي -
اِجشٝ ػبیش ثيٕٝ ٞب ٔظُ ثيٕٝ ثب٘ه ٞب یب كذا ٚ   

ذ وٝ ؿجىٝ ثٟذاؿز ًشف ٘ػيٕب ٚ... ٚػٛد داس
ایٗ  ثيٕٝ ٞب ٔٛسد  .ثب آٖ ٞب ٕ٘ي ثبؿذ  لشاسداد

بر ثٝ آٖ ٞب آصاد ٔلبػجٝ لجَٛ ٕ٘ي ثبؿٙذ ٚخذٔ
 ؿٛد. ٔي

٘ىبسي وٝ دضؿىبٖ ٔلششْ ٔشاوض دس ساثٌٝ ثب ٘ؼخ 
ٔي ٌشدد  ثيٕٝ وٝ ثٝ ٚاكذ اػٙبد دضؿىي اسػبَ

 ثبیذ سٓبیز وٙٙذ، ثٝ ؿشف ریُ ٔي ثبؿذ :
ٞبي ٔخشّف  وٝ ٞش وذاْ اص ٘ؼخ ثيٕٝدلز ؿٛد -

وبسوٙبٖ دِٚز ، ػبیشالـبس، وٝ دس لبِت دٛؿٝ ٞبي 
ٚ ثلٛسر دیؼه ، ثيٕٝ ػالٔز ٚ اسسؾ  ایشا٘يبٖ

فـشدٜ ثٝ ٚاكذاػٙبددضؿىي اسػبَ ٔي ٌشدد، طجز 
 ؿٛد. 

كذاوظشسب یىٓ ٘ؼخ ػْٕ آٚسي ؿذٜ دس ًَٛ ٔبٜ  -
ٔبٜ دیٍش )ثٔذي( ثٝ ٚاكذ اػٙبد دضؿىي اسػبَ 

 ؿٛد.

دضؿىبٖ ٔلششْ اٌش دس آخش ٔبٜ للذ ٔشخلي یب -
سشن ٔلُ خذٔز سا داس٘ذ، ِيؼز ٚ ٘ؼخ ٔخذٚؽ 

 سا ٟٔش ٚ أوبء ٕ٘بیٙذ.
س ٍٞٙبْ دزیشؽ دفششؿٝ ٞبي ثيٕٝ دلز ٕ٘بیٙذ د-

 دفششؿٝ ثيٕٝ ٔشثٛى ثٝ خٛد فشد ثبؿذ.
یذ ٞش ػبَ سا اص ٚاكذ ِ٘بسر ثش سٔشفٝ ٞبي ػذ-

 دسٔبٖ دسیبفز ٕ٘بیٙذ.
ٔٛسد ذ سبسیخ آشجبس داؿشٝ ثبؿٙذ ) دسوّيٝ ٘ؼخ ثبی-

ثيٕٝ سبٔيٗ اػشٕبٓي سبسیخ آشجبس سٛػي دضؿه دس 
ػبي ٔخلٛف ٘ٛؿشٝ ؿٛد( سبسیخ آشجبس ٘جبیذ دبسٜ 
یب ٔخذٚؽ ؿٛد دس كٛسر ٔخذٚؽ ؿذٖ سٛهيق 

 سٛػي دضؿه ٘ٛؿشٝ ؿٛد. 
ؼخ ثبیذ ٟٔش ٚ أوبء دضؿه سا ٚاهق وّيٝ ٘-

ب سً٘ آثي ٚ یب ٔـىي ٘ٛؿشٝ ؿٛد داؿشٝ ثبؿذ ٚ ث
 ثٝ ٞيؾ ٓٙٛاٖ ثب خٛدوبس لشٔض ٘ٛؿشٝ ٘ـٛد(.)
وّيٝ ٘ؼخ ٓالٜٚ ثش ٟٔش دضؿه، ٟٔش ٔشوض ٚ -

ٟٔش ٚاكذ ٔشثًٛٝ وٝ خذٔز ا٘ؼبْ ؿذٜ سا ثبیذ 
 -داؿشٝ ثبؿٙذ) ٔظالً ثشٌٝ آصٔبیؾ ثبیذ ٟٔش دضؿه

 .ٚ ٟٔش آصٔبیـٍبٜ سا داؿشٝ ثبؿذ(ٟٔش ٔشوض 
وّيٝ ٘ؼخ ثيٕٝ ٞبي ٔخشّف، ثشي ٔخلٛف -

خٛدوبس  ٕبٔبً وبسثٙي ثبؿذ ٚ ٘جبیؼشي ثبدضؿه ثبیذ س
 ٘ٛؿشٝ ؿذٜ ثبؿذ.

اٌش  ٘ؼخٝ اي خي خٛسدٌي یب ٔخذٚؽ ؿذٜ -
ثبؿذ  ، ثبیذ سٛػي وؼي وٝ ٘ؼخٝ سا ٘ٛؿشٝ، سبیيذ 

ٕٝ ٘ٛؿشٝ ؿٛد. دس ٔٛسد ثي، ؿٛد ٚ دِيُ سبیيذ 
سٚي ثشٌٝ  سبیيذ ؿٛد ٚ ػبیش    سبٔيٗ اػشٕبٓي

 ٞب دـز ثشٌٝ ٞبي  ثيٕٝ سبیيذ ؿٛد.ثيٕٝ 

 ٍاحد اسٌاد ٍ هدارك پشضنی  
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 ،٘ٛاس لّت ،خذٔبر آٓ اص خذٔبر ػشدبیي ي وّيٝ-
) ٞٓ یضیز ؿذ ثبیذ دٚ ثشٌي اسػبَ ؿٛدٚ ٚ ثخيٝ

  .ثشي اَٚ ٚ  ثشي دْٚ(
 

 

 

ساثي ا٘فٛسٔبسيه ي  ِ٘بسر ثش ٔشاػٔٝ-
ز دسٔب٘ي)وبسوٙبٖ ثٟذاؿ ٔشاوض ثٟذاؿشي

ٞش دٜ  ؿجىٝ ٚاكذ ا٘فٛسٔبسيه  ٝٔليي( ث
 ػٟز دسیبفز فبیُ ٞبي ثبس  سٚص یه

ٔخشق سػب٘ي آ٘شي ٚیشٚع سٚص ثٝ
  وبٔذيٛسشٞبي ٚاكذ ٞبي سلز دٛؿؾ.

ٚیشٚع  وشدٖ آ٘شي سٚص سػب٘ي ِ٘بسر ثش ثٝ-
دبیٍبٜ  ٚ  ،وبٔذيٛسشٞبي ٔشوض آٓ اص ٔشوض

 .خب٘ٝ ٞبي ثٟذاؿز ثٝ كٛسر ٔؼشٕش

ا٘ؼبْ ٔىبسجبر ٚ ٔشاػالر ثٝ كٛسر -
اسٛٔبػيٖٛ اداسي ٚ كزف وبغز  سب كذ 

 .أىبٖ

دس كٛسر  ِ٘بسر ثش اسلبَ ایٙششا٘ز ٔشوض-
اَٚ ثب ؿشوز  ي ّٚٞٝدس  ،لٌٔي ایٙششا٘ز

( سٕبع ٌشفشٝ دس كٛسسي 2020ٔخبثشار )
س د ،وٝ ٔـىُ اص ػب٘ت ٔخبثشار ٘جبؿذ

 ثلٛسر وشجي اِٚيٗ فشكز ٌضاسؽ خشاثي

  ثٝ وبسؿٙبع ا٘فٛسٔبسيه ؿجىٝ ؿٟشػشبٖ
 .دادٜ ؿٛد

ؿجىٝ ٕٞىبسي ثب وبسؿٙبع ا٘فٛسٔبسيه -
 .ػٟز سفْ ٘ٛالق ػضئي اص ساٜ دٚس)سّفٙي(

 

 

 
 :ًظارت تز تٌزّاي ارسالی

   
فٟشػز ثٙذي ٚسٟيٝ ِيؼشي اص ثٙشٞبي اسػبَ -

 .ٔشوض اص ٌزؿشٝ سب وٖٙٛؿذٜ ثٝ 
 .ٍ٘ٝ داسي ٚ كفبُز اص وّيٝ ثٙشٞب -
٘لت ثٙش ٔشثٛى ثٝ ٞش ٔٙبػجز ثش ػش دسة  -

فؼش ٚ ثشداؿشٗ  ي ٔشوض دس صٔبٖ ٔمشس ، ٔب٘ٙذ دٞٝ
آٖ ثٔذ اص اسٕبْ آٖ ٔٙبػجز ػٟز ٍ٘ٝ داسي ثشاي 

 .اػشفبدٜ دس ػبَ آیٙذٜ 
٘لت ثٙش ؿٔبس سٞجش ِٔٔٓ)ٔذُّٝ أِبِي( اص -

ػبَ دس ٔىبٖ ٔخلٛف خٛد ثش سٚي دیٛاس  اثشذاي
دس ٔشوض ٚ ٍ٘ٝ داسي ٚ كفبُز اص آٖ ثٝ ٔذر یه 

 .ػبَ سٕبْ سب سػيذٖ ثٙش ػبَ ثٔذ
كفبُز ٚ ٍ٘ٝ داسي اص دبیٝ ثٙش ٞب)دبیٝ ثٙشٞبي -

ٕٓٛدي( ثٝ ٓٙٛاٖ أٛاَ ٚ ٘لت ثٙشٞبي ٔشثٛى 
       .ثٝ سٚاثي ٕٓٛٔي ثش سٚي آٖ ٞب 

 

 

 

 ٍاحد رٍاتط ػوَهی 
 

  اًفَرهاتيل ٍاحد 
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 :ًطزیِ پژٍاك
دسیبفز ٍٚ٘ٝ داسي اص ٔبٞٙبٔٝ ٞبي شي يديٍ-

دظٚان اسػبِي اص ػٛي سٚاثي ٕٓٛٔي ثٝ ٔشوض ثٝ 
كٛسر ٔبٞيب٘ٝ اص سا٘ٙذٜ ٔشوض، وٝ ُٚيفٝ ا٘شمبَ 
٘بٔٝ ٞب ٚ ٔٛاسد دیٍش اص ػشبد ؿجىٝ ثٝ ٔشاوض سا 

 داسد.
دػشٝ ثٙذي ٚ ؿٕبسٜ ثٙذي ثٝ سشسيت دظٚان ٞب - 

ٖ دس وٕذ ثبیٍب٘ي ٚ آٔبدٜ ٕ٘ٛداص اثشذاي ػبَ 
ٞب ػٟز اسائٝ دس ٍٞٙبْ ثبصدیذ ٞبي اكشٕبِي اص  آٖ

 .ػٛي اػشبٖ
كلَٛ إًيٙبٖ ػٟز اسػبَ دظٚان ٞبي ٔشثٛى -

 .ثٝ خب٘ٝ ٞبي سلز دٛؿؾ آٖ ٔشوض
 

 ّفت سيي ّاي ارسالی:

ؿيذٔبٖ ٞفز ػيٗ ٞب ٚ ػبیش ٔخّفبر اسػبِي اص -
ػٛي سٚاثي ٕٓٛٔي دس ایبْ ٓيذ ٘ٛسٚص  ٞش ػبَ دس 

 سٚص دس اِ٘بس ٕٓٛٔي.ٔشوض ثٝ ٔذر دٜ 
ٍ٘ٝ داسي اص ٞفز ػيٗ ٞبي آٔبدٜ اسػبِي - 

             .ػٟز اػشفبدٜ دس ػبَ ثٔذ
سٟيٝ سلٛیش اص ایٗ ؿيذٔبٖ دس ٞش ػبَ ٚ اسػبَ  - 

 سلبٚیش ثٝ ٚاكذ سٚاثي ٕٓٛٔي ػٟز ّٕٓىشد ٔشوض
ديـٟٙبد ٔي ؿٛد ثٝ ِٔٙٛس ػِٟٛز ا٘ؼبْ ٔٛاسد 

آٖ ٔشوض  وٙبٖي اص وبسیى ؛ دیذ  ثٝ كالف ،فٛق
وبسٔٙذ طبثز ٚ دائٕي اػز ػٟز ثش ٟٓذٜ وٝ 

 ٌشفشٗ وبسٞبي فٛق دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿٛد.
 
 

 

 
ٔشاػالر ٚ ٔىبسجبر آٓ اص سػيذٜ ٚ  ي طجز وّيٝ-

  .اسػبِي دس دفشش ا٘ذیىبسٛس ٚ ثبیٍب٘ي ٔشست آٖ
ؿٕبسٜ دفشش ا٘ذیىبسٛس ثبیؼشي دس ٔىبسجبر دسع  -

 ٌشدد.
٘لت اسيىز ٚ دٛؿيذٖ ِجبع فشْ ًجك  -

 وبس.دس ٔلُ  15دػشٛسإُِٔ ؿٕبسٜ 
اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ كوٛس ٚ غيبة ِٕؼي طجز اطش  -

خشٚع ٚ  -اٍ٘ـز دس وّيٝ ٔشاكُ آٓ اص ثذٚ ٚسٚد
ٚسٚد ثٝ ٔلُ وبس ػٟز ا٘ؼبْ وبسٞبي ؿخلي ٚ 

 .اداسي ٚ خشٚع دس دبیبٖ ٚلز اداسي 
ثٔذ اص ٚسٚد ثٝ دبع اَٚ ٚلز اداسي وبسوٙبٖ -

ٔلُ وبس ثبیؼشي اػشفبدٜ ؿٛد ٍٔش دس ٔٛاسد 
اػشظٙبیي ٚ ٕٞبٍٞٙي اص سٚص لجُ دس غيش ایٗ 

 كٛسر ْٔٙ لب٘ٛ٘ي ٘ذاسد. 
ؿٟش ٚ  وّيٝ دبع ٞبي ؿخلي ٚ اداسي داخُ-

خبسع  ؿٟش ثبیؼشي دس دفششي ٔخلٛف طجز ٚ 
 ؿٕبسٜ ٌشدد. 

ٔٛافمز ثب ٔشخلي اػشلمبلي وبسوٙبٖ سب ػٝ سٚص -
ٟٓذٜ ٔؼئِٛيٗ ٔشثًٛٝ خٛاٞذ ثٛد ٚ ثيـشش اص  ثش

آٖ ثبیؼشي ثٝ ا٘وٕبْ دسخٛاػز وبسٔٙذ ثلٛسر 
 ٔىشٛة ثب ٔذیش ؿجىٝ ٔىبسجٝ ٌشدد. 

ػٟز اػشفبدٜ اص ٔشخلي ثذٖٚ كمٛق ، هٕٗ -
سٓبیز آئيٗ ٘بٔٝ ٔشخلي ثبیؼشي كذالُ دٚ ٔبٜ 
لجُ اص اػشفبدٜ دسخٛاػز اسائٝ ٌشدد ، كذالُ 

ذٖٚ كمٛق یه ٔبٜ ٔي ثبؿذ اػشفبدٜ اص ٔشخلي ث

 اهَر اداري   
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ٚ دغ اص اخز ٔٛافمز الذاْ ثٝ اػشفبدٜ اص ٔشخلي 
 ٌشدد .

ٔشخلي اػشٔالػي وبسوٙبٖ ثبیؼشي ًجك سٚاَ -
اثالٕ ؿذٜ ثٝ ٚاكذٞب ا٘ؼبْ ٌشدد. ٔذاسن ٔٛسد ٘يبص 

ي اػششاكز دضؿىي سٛػي دضؿه وٝ ؿبُٔ ٌٛاٞ
ٟٕٔٛس ثٝ ٟٔش داسٚخب٘ٝ ٘ؼخٝ دضؿه ٔٔبِغ ٔٔبِغ ،

بیؼشي دس اػشّ ٚلز ، سلٛیُ وبسٌضیٙي ثٔي ثبؿذ،
 ؿجىٝ ٌشدد. 

ٔشخلي اػشٔالػي وبسوٙبٖ سلز دٛؿؾ سبٔيٗ -
ا٘ؼبْ  ٛقفػٝ   سٚص ًجك سٚاَ ثٙذ سب    اػشٕبٓي

هٕٗ سٓبیز ٔٛاسد  ٌيشد ٚ اص ػٝ سٚص ثيـشش ٔي 
فٛق اِزوش ثبیؼشي ثٝ كٛسر ٔىشٛة سٛػي 
ٔؼئَٛ ٔشوض ثٝ ٔذیش ؿجىٝ ٔٙٔىغ ٌشدد سب 

شداخز كمٛق ٔشاكُ اداسي ٔىبسجٝ ثب هٕٗ ٓذْ د
 اداسٜ سبٔيٗ اػشٕبٓي ا٘ؼبْ ٌيشد. 

سٌٔيالر سػٕي ثيٗ ٔشخلي اػشلمبلي ػضء -
 ٔشخلي ٔلؼٛة ٕ٘ي ٌشدد. 

سٚص ٔشخلي  5/2ُٔٛفي ٞش وبسٔٙذ دس ًَٛ ٔبٜ -
اػشلمبلي ٔي ثبؿذ ٚ ٔؼّٕٛ آٖ سب دبیبٖ ػبَ 

سٚص ٔي ثبؿذ ٚ ٞش وبسٔٙذ ُٔٛف ثٝ  30ثٕذر 
ٔشخلي اػشلمبلي   سٚص  15اػجبسي اص  اػشفبدٜ

ٔي ثبؿذ ٚ دس كٛسسي وٝ اص ایٗ ایبْ اػشفبدٜ 
 ٕ٘ٙبیٙذ لبثُ رخيشٜ ثشاي ػبَ ثٔذ ٘خٛاٞذ ثٛد. 

وبسٔٙذا٘ي وٝ ثٙب ثٝ دالیّي ثٝ ٔؼبفشر خبسع اص -
وـٛس ٔي سٚ٘ذ ثبیؼشي هٕٗ اخز ٔٛافمز ٔذیش 
ؿجىٝ دس دسخٛاػز ٔشخلي، ٔشاكُ اداسي سىٕيُ 

 ػز سا ٘يض ا٘ؼبْ دٞٙذ. فشْ كشا

ٔيضاٖ رخيشٜ ٔشخلي اػشلمبلي وبسوٙبٖ ًشف -
ًجك هٛاثٌي وٝ ٞشػبِٝ ، لشاسداد ا٘ؼبْ وبس ٔٔيٗ

اص ًشیك ٔٔبٚ٘ز ٔلششْ سٛػٔٝ ٔذیشیز ٚ ٔٙبثْ 
 دا٘ـٍبٜ آالْ ٔي ٕ٘بیذ خٛاٞذ ثٛد. 

وّيٝ سغييشار ٘بؿي اص وبٞؾ ٚ یب افضایؾ ٓبئّٝ -
ثبیؼشي ثٝ كٛسر ٔىشٛة ثٝ وبسٌضیٙي ؿجىٝ 

 آالْ ٌشدد. 
ػٟز اػشفبدٜ اص ٔشخلي اػشلمبلي هٕٗ -

 24اًالّ وبُٔ اص ٔب٘ذٜ ٔشخلي ثبیؼشي كذالُ 
ػبٓز لجُ اص اػشفبدٜ، ٔشاكُ اداسي آٖ وٝ ؿبُٔ 
سىٕيُ فشْ دسخٛاػز ٚ اخز ٔٛافمز ٔؼئَٛ 

 ًٛٝ ٔي ثبؿذ ًي ٚ ا٘ؼبْ ٌشدد. ٔشث
ثٝ وبسٔٙذاٖ ٔشدي وٝ كبكت فشص٘ذ ٔي ؿٛ٘ذ -

سٚص ٔشخلي اهٌشاسي ٔشالجز اص ٕٞؼش  15ٔذر 
آٌبء ٔي ٌشدد ٚ ػٟز ػيش ٔشاكُ اػشفبدٜ اص 
ٔشخلي ثبیؼشي فشْ دسخٛاػز ٔشخلي سٛػي 

فشْ  11ذ سىٕيُ ٚ دس ثٙذ وبسٔٙ
،دسخٛاػز ٔشخلي اهٌشاسي ٔشالجز اص دسخٛاػز

ٕٞؼش ليذ ٚ دغ اص أوبء وبسٔٙذ ٚ ٔٛافمز 
ٔؼئَٛ ٔشثٛى، ًي ٘بٔٝ اداسي ثٝ ٔذیش ؿجىٝ 
ٔٙٔىغ ٌشدد. ) ایبْ سٌٔيُ ٘يض ػضء ایٗ ایبْ 

 خٛاٞذ ثٛد ٚ غيش لبثُ رخيشٜ ٔي ثبؿذ.( 
ثٝ ِٔٙٛس سلىيٓ ٚ سىشیٓ خب٘ٛادٜ ثٝ وبسٔٙذاٖ -

ٝ ٔذر ٞفز سٚص ٔشخلي ؿبغُ ػٟز ٔٛاسد صیش ث
الٜٚ ثش   ٔشخلي اػشلمبلي آٌبء اهٌشاسي ٓ

 ٌشدد ٚ ایٗ ایبْ لبثُ رخيشٜ ٕ٘ي ثبؿذ. ٔي 
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 اِف( اصدٚاع دائٓ وبسٔٙذ
 ة( اصدٚاع فشص٘ذ وبسٔٙذ

ع( فٛر ثؼشٍبٖ دسػٝ یه ؿبُٔ 
ٔشاكُ اػشفبدٜ اص  ٕٞؼش،فشص٘ذ،دذس،ٔبدس،خٛاٞش،ثشادس

 ذ.ایٗ ٔشخلي ٕٞب٘ٙذ سدیف لجُ ٔيجبؿ
ػبٓبر اػشفبدٜ اص دبع ػبٓشي وبسوٙبٖ ثبٞٓ -

ػْٕ ؿذٜ ٚ اص رخيشٜ ٚ ٔب٘ذٜ ٔشخلي اػشلمبلي 
وبسٔٙذ وؼش ٔي ٌشدد، ِزا وبسٔٙذا٘ي وٝ ثيـشش اص 
اػشلمبق ٚ رخيشٜ ٔشخلي خٛد الذاْ ثٝ اػشفبدٜ اص 
دبع ؿخلي ٕ٘بیٙذ ثٙبؿبس ًجك لبٖ٘ٛ ، هٕٗ 

فبدٜ سزوش ٚ یبدآٚسي وشجي ثٝ وبسٔٙذ ػبٓبر اػش
ؿذٜ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔشخلي ثذٖٚ كمٛق ِٔٙٛس ٚ اص 

 كمٛق وبسٔٙذ وؼش خٛاٞذ ؿذ. 
،ديٕب٘ي ٔي سٛا٘ٙذ وبسٔٙذاٖ آٓ اصسػٕي،آصٔبیـي-

دس ًَٛ خذٔز خٛد ثب ٔٛافمز ٔؼئَٛ ٔشثًٛٝ 
كذاوظش اص ػٝ ػبَ ٔشخلي ثذٖٚ كمٛق اػشفبدٜ 
ٕ٘بیٙذ ٔٙٛى ثٝ ایٗ وٝ رخيشٜ ٔشخلي اػشلمبلي 

 ٘ذاؿشٝ ثبؿٙذ. 
كذاوظش اػشفبدٜ اص ٔشخلي ػبٓشي دس ًَٛ یه -

سٚص ثٝ ٔيضاٖ ٘لف ػبٓز وبسي سٚصا٘ٝ ٔي ثبؿذ ٚ 
ٝ دس كٛسر اػشفبدٜ ثيؾ اص ٔذر روش ؿذٜ ث

اػشلمبلي ِٔٙٛس ٚ  ٔشخليٓٙٛاٖ یه سٚص 
يشٜ ٌشدد ) دس كٛسسي وٝ وبسٔٙذ اص رخٔلبػجٝ ٔي 

 .( ٚ ٔب٘ذٜ ٔشخلي ثشخٛسداس ثبؿذ
لشاسدادي  ٚديٕب٘ي  ٔبیـي ،ي آصوبسٔٙذاٖ سػٕ -

وٝ ثشاي ثبس اَٚ ثٝ كغ سٕشّْ ٔـشف ٔي ٌشد٘ذ اص 
یه ٔبٜ ٔشخلي سـٛیمي ثشخٛسداس خٛاٞٙذ ثٛد ٚ 

ثبس ٚ اص رخيشٜ ٔشخلي وؼش  ایٗ ٔذر ثشاي یه
 ٘خٛاٞذ ؿذ. 

دشداخز وٕه ٞضیٙٝ كك اٚالد ثشاي اٚالد روٛس  -
ػبٍِي ٚ ثٝ ؿشى ادأٝ سلليُ ٚ... سب  20سب ػٗ 

ػبٍِي خٛاٞذ ثٛد ) ٔـشٚى ثٝ اسائٝ  25 ػٗ
ٔذاسن ٚ ٔؼشٙذار ٔٛسد ٘يبص( دس كٛسر ادأٝ 
سلليُ ثبیؼشي ٔشاست آالْ ٌشدد دس غيش ایٗ 
كٛسر ٘ؼجز ثٝ لٌْ وٕه ٞضیٙٝ فٛق الذاْ 

 خٛاٞذ ؿذ. 
ثٝ وبسٔٙذاٖ صٖ وٝ ثٙب ثٝ دالیّي وفبِز ٔخبسع -

اسن ٝ ٔذفشص٘ذاٖ خٛد سا ٟٓذٜ داس ٔي ثبؿٙذ ثب اسائ
ٓبئّٝ ٔٙذي   ٚ ٔؼشٙذار ٔشثًٛٝ وٕه ٞضیٙٝ 

 سٔـّك ٔي ٌيشد.
ٔشخلي اػشٔالػي صایٕبٖ ػٟز وبسٔٙذاٖ -

سػٕي وٝ ٔـَٕٛ كٙذٚق ثبص٘ـؼشٍي وـٛسي 
ٔي ثبؿٙذ ٔذر ٘ٝ ٔبٜ ٚ وبسوٙب٘ي وٝ ٔـَٕٛ 
سبٔيٗ اػشٕبٓي ٔي ثبؿٙذ سب اًالّ طب٘ٛي ٔذر 

 ؿؾ ٔبٜ ٔي ثبؿذ. 
اػشٔالػي ػٟز كذاوظش اػشفبدٜ اص ٔشخلي -

وبسوٙبٖ دس ًَٛ ػبَ ثب اسائٝ ٔذاسن ٚ ٔؼشٙذار 
اكُ لب٘ٛ٘ي ٔشثًٛٝ ثٝ ٔذر ؿٟبس  ٔبٜ ٚ ػيش ٔش

 ثبؿذ. ٔي 
ٔذر ٔشخلي صایٕبٖ ٔبدسا٘ي وٝ فشص٘ذ ٔشدٜ ثٝ -

 ٔذر دٚ ٔبٜ خٛاٞذ ثٛد. ٝ د٘يب ٔي آٚس٘ذ ث
ثٝ وبسوٙبٖ ص٘ي وٝ كبكت فشص٘ذ ٔي ؿٛ٘ذ اص -

سٚصا٘ٝ یه ػبٓز بٍٞي ، ٔ 24ِذ فشص٘ذ سب ثذٚ سٛ
 دبع ؿيش) ٔشخلي ؿيشدٞي( سّٔك ٔي ٌيشد. 
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ٌٛاٞي دبیبٖ وبس ٚ ؿشّٚ ثىبس وبسوٙبٖ ثبیؼشي -
دس اػشّ ٚلز ٚ دغ اص سؼٛیٝ كؼبة وبُٔ ٔبِي 
ٚ أٛاَ ثٝ كٛسر ٔىشٛة ثٝ ٔذیش ؿجىٝ آالْ 

 ٌشدد. 
ُٔٛفي ٚ ػبٓبر وبس وبسٔٙذاٖ دس ًَٛ ٞفشٝ -

 ػبٓز ٔي ثبؿذ. 44
ذاٖ صٖ ثش اػبع لبٖ٘ٛ ٘يٕٝ ٚلز ثب٘ٛاٖ وبسٔٙ-

ٔي سٛا٘ٙذ ثب ٔٛافمز ٔؼئَٛ ٔشثًٛٝ كذالُ 
 4/1یب  2/1یىؼبَ ٚ كذاوظش ثٝ ٔذر ػٝ ػبَ 

ػبٓبر وبس خٛد سا سمّيُ دٞٙذ.وؼٛس ثبص٘ـؼشٍي 
ایٗ وبسوٙبٖ دس ًَٛ ٔذر خذٔز دبسٜ ٚلز 
ثلٛسر وبُٔ وؼش خٛاٞذ ؿذ ٚ ِيىٗ ٔلبػجٝ 

ػبٓبر وبس سٔييٗ     اػبع   ػٛاثك خذٔشي ثش 
 ٔي ٌشدد.

 دستَرالؼول ضَاتط لثاس ٍ پَضص تاًَاى
ٛس ثٝ اػشٙبد لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ؿٟبسْ سٛػٔٝ ثٝ ِٔٙ      

ٓفبف ٚ كؼبة دس ٔليي ٞبي  ،بئ فشًٞٙاسسم
آٔٛصؿي ، اداسي ٚ كفَ كشیٓ ؿخلي ٚ وشأز 
ا٘ؼب٘ي ٚ سٓبیز ٔٛاصیٗ ؿشٓي ، اػشب٘ذاسدٞبي 
دٛؿؾ ػٟز وبسوٙبٖ ٚ اػشبداٖ ٚ ... هٛاثي 

ػبیي  ٔشسجي ثٝ ؿشف ریُ اثالٕ ٔي ٌشدد. اص آٖ
يي دا٘ـٍبٜ ٚ وبس ٔمذع ثٛدٜ ٚ دس سٕبْ وٝ ٔل

، ٔذَ ٚ ٕ٘بد ػبٔٔٝ اػز  ،وـٛسٞبي ػٟبٖ اٍِٛ
ثٝ ٕٞيٗ ِلبٍ وّيٝ دا٘ـٍبٜ ٞبي د٘يب آٓ اص 
اػالٔي ٚ غيش اػالٔي هٛاثي خبكي دس ٔٛسد 
ِجبع ٚ دٛؿؾ داؿؼٛیبٖ ٚ وبسوٙبٖ ٚ اػشبداٖ ٚ 
... سذٚیٗ ٚ سلٛیت ٚ لبًٔب٘ٝ ثٝ اػشا ٔي ٌزاس٘ذ 

ؿٛساي فشٍٞٙي ایٗ دا٘ـٍبٜ ٘يض دغ اص ِزا 
ٌٔبِٔبر ٌؼششدٜ ٚ سـىيُ ػّؼبر وبسؿٙبػي 
هٛاثي دٛؿؾ، ِجبع، ٕٞـٙيٗ فشْ ِجبع وبس سا 
دس وّيٝ ٔليي ٞبي ٚاثؼشٝ ثٝ دا٘ـٍبٜ دس ٟٔش ٔبٜ 

 ثٝ ؿشف ریُ ٔلٛة ٕ٘ٛد . 1388
  هقٌؼِ:

 ٔٛٞب ٚ ٌشدٖ سا وبُٔ ثذٛؿب٘ذ.  -
 ) ٔـىي، آثي،ٞبي ٔشٔبسف اػشفبدٜ اص سً٘  -

،٘ٛن ٔذادي،  ًٛػي، ػٛسٔٝ اي  ،لٟٜٛ اي سيشٜ 
 ػفيذ ٚ یـٕي( وشْ ، 

اػشفبدٜ اص ديـب٘ي ثٙذ ثب سٓبیز سً٘ ٞبي ثٙذ  -
 ( ثشاي دٛؿؾ وبُٔ سش اسػق اػز. 2)

 هاًتَ:
سًٙ ٚ ؿؼجبٖ ٚ ثذٖ ٕ٘ب ٚ داساي ؿبن صائذ -

 ٘جبؿذ.
 .ش صا٘ٛ ) ٔب٘شٛ وٛسبٜ ّٕٔٙٛ اػز(ثّٙذ كذالُ سب صی-
ب هخبٔز ٔٙبػت  ثٝ ٘لٛي وٝ ِجبع صیش ٔب٘شٛ ث-

 لبثُ سٚیز ٘جبؿذ .
 ثب آػشيٗ ٔٙبػت سب سٚي ٔؾ دػز .-
اص   ػبسافٖٛ ٚ ػٛیي  ؿشر    ٔؼبص  اػشفبدٜ-

 ثبؿذ .ٕ٘ي 
اػشفبدٜ اص ؿبدس اسكغ اػز ثٝ ٘لٛي وٝ ػبیش -

 اِضأبر دٛؿؾ ٘يض سٓبیز ٌشدد .
  يلٟٜٛ ا)آثي،ٞبي ٔشٔبسفسً٘ اػشفبدٜ اص-

 ٛن ٔذادي، ًٛػي، وشْ، ٔـىي ،٘ ػٛسٔٝ اي،
 .یـٕي یب صیشٛ٘ي(
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 ضلَار: 
ثّٙذ سب  ،سًٙ ٚ ؿؼجبٖ ٚ وـي )اػششؽ( ٘جبؿذ-

 سٚي ٔؾ دب ثبؿذ .
لٟٜٛ  ٞبي ٔشٔبسف )ٔـىي، آثي،اص سً٘ اػشفبدٜ -

وشْ ٚ یـٕي  ػٛسٔٝ اي، ٘ٛن ٔذادي، ًٛػي، اي
 .یب صیشٛ٘ي(

 : جَراب 
وٝ دبٞب سا سب ثبالي ٔؾ دٛؿيذٖ ػٛساة ثٝ ٘لٛي -

 ثذٛؿب٘ذ اِضأي اػز .
  مفص : 
 -ٓذْ اػشفبدٜ اص وفؾ ٞبي ٘بٔٙبػت ) دٔذبیي -

  .كٙذَ ٚ كذاداس(
  .ٓذْ اػشفبدٜ اص وفؾ ٞبي دبؿٙٝ ثّٙذ-
 ٓذْ اػشفبدٜ اص ؿىٕٝ ٞبي ثّٙذ سٚي ؿّٛاس -
  آرایص : 
صیٛسآالر  –الن ٘بخٗ  –ٓذْ اػشفبدٜ اص آسایؾ -

  .دس ٔٔشم دیذ
 : ضزایط ػوَهی

ٔي ثبیؼز دس  ثذیٟي اػز وّيٝ ؿشایي دٛؿؾ-
 -يضي ٚ صٔؼشب٘ي ) وزٞشٌٛ٘ٝ ِجبع ٞبي دبی

وبدـٗ ( ثشاي ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ ٚثبسا٘ي  -دبِشٛ -طاوز
 سٓبیز ٌشدد .

اػشفبدٜ اص سٚدٛؽ دضؿىي ٚ ِجبع وبس دس ٔليي -
آٔٛصؿي ٚ دسٔب٘ي ثبیؼشي ثش اػبع دػشٛسإُِٔ ٚ 

ي دٛؿؾ وبسوٙبٖ دس ٔؤػؼبر اػشب٘ذاسدٞبي ّٔ
 دضؿىي ثبؿذ .

٘ي صیش ٔليي ٞبي آٔٛصؿي ٚ دسٔب وّيٝ -
ٔليي ٞبي اداسي  –ٔؼٕٛٓٝ ٞبي آٖ )ثيٕبسػشبٖ

یب دا٘ـىذٜ ٞب ٚ ٔشاوض آٔٛصؿي سبثٔٝ دا٘ـٍبٜ ( 
 ؿبُٔ ایٗ دػشٛس إُِٔ ٔي ثبؿٙذ.


