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کِٔبت کِيعي  :اؼؾيبثي ثئبؼٓ ،بيغ ظؼٓبٗي ،آٓٞؾل
 -6کبٛم ٓؽگ ٓ ٝيؽ
33
کِٔبت کِ يعي ٝ :ازعٛبي ظؼٓبٕ ٝثبٞٓ ،اظ ِٓ ٝؿٓٝبت،
آٓٞؾل ًبؼً٘بٕ
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-12اهعآبت ضبًكپبؼي
53
کِ ٔبت کِ يعي  :ظ قت کبؼي ثٜعا نتي اخ كبظ ٓ ،سعٝظيت
ٛبي ٓؽاقْ
56
ٓ-13ؽاهجت
کِ ٔبت کِ يعي  :اْال ػبت ثؽاي ػ َٔ ٚٔ ٛ ،گ يؽي ن٘ب قي
تٞييلي
ٓ-14هبؼکت نؽکبي ثيٖ أُِِي
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يقذيّ

اٛعاف
پبقص ثْ ٚـ يبٕ ٝثب ثٓٞؼ ًِي ثؽ خ٘جٛ ٚبي پؿنکي،کٚ
اؾ ٗ ظؽ کبٛم ٓؽگ  ٓ ٝيؽ ا ٔٛيت ظاؼظ ،ت ٞخ ٚظاؼظ .ثٜؽ زبٍ،
پبقص خبٓغ تؽي ثؽاي ٓسعٝظ کؽظٕ گكتؽل ثي ٔبؼي ٗ يبؾ اقت.
اؾ آٗدبئي ک ٚپب قص ثْ ٚـ يبٕ اؿ ِت ث ٞقيِ ٚپؽ قَ٘ پؿ نکي
وبئَ ٓسيٓ وي ي وب
وبٗ ،ظي وؽ ٓكو
وٛ ٚو
وبيؽ خ٘جو
وٞظ ،قو
ظاظٓ ٙيهو
اؼتجبْئٓ ،کٖ اقت ٗبظيع ٙگؽكت ٚنٗٞع.
ق٘ع زب َؽ چبؼچٞثي ؼا ثؽاي اؼؾ يبثي پب قص ثْ ٚـ يبٕ  ٝثب
اؼائٓ ٚي ٗٔبيع  ٝث ٚاٗدبّ اهعآبت ؾيؽ ًٔي ٓي ً٘ع :

 اؼائ ٚثبؾٗگؽي خبٓغ پبقص ثْ ٚـيبٕ ؛ تؼييٖ ظهين ٗکبت هٞت َ ٝؼق پبقص ظٛي ا كؿايم آ ٓبظگي  ٝپب قص ظ ٛي ظؼ ٓوب ثَ ْـ يبٕ ٛبيآي٘عٙ
 اؼا ئ ٚت ٞييٛ ٚبي يسير ثؽ ا قبـ ا ي ٍٞؼأ ٘ٛبي ؼ قٔيقبؾٓبٕ خٜبٗي ثٜعانت

ا يٖ ق٘ع ث ٓٞؼ ً ِي ثؽاي ا قتلبظ ٙا كؽاظ ؾ يؽ ت ٜي ٚگؽظ يعٙ
اقت :
 کبؼک٘بٕ ك٘ي ٝؾاتطبٗٛ ٚبي ثٜعانت پؽقَ٘ ثٜعانتي ظكبتؽ کهٞؼي قبؾٓبٕ خٜبٗي ثٜعانتٓ -هبٝؼيٖ ٓكئ ٍٞاؼؾيبثي ْـيبٕ ٝثب
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ايٖ ق٘ع چٞٓ ٚهغ ٓٞؼظ اقتلبظ ٙهؽاؼ ٓيگيؽظ؟
اؾ ا يٖ ق٘ع ٓي تٞإ ظؼ پب يبٕ ْـ يبٕ ثب ا قتلبظ ٙاؾ
ثؽؼقي گػنتٗ ٚگؽ،ک ٚثؽاي ثٜجٞظ  ٝايالذ ثؽٗبٓ ٚپي هگيؽي ٝ
پب قص ظ ٛي ظؼ آي ٘ع ٙاقب قي ا قت ،ا قتلبظٞٔ ٗ ٙظ .اثؿاؼ ٛب ٝ
ؼٝنٜبي اَبكي ظيگؽي ظؼ َٔبئْ  2ٝ1ثٔ٘ظٞؼ کٔک ث ٚاؼؾنيبثي
اؼائ ٚنع ٙاٗع.
اؾ ق٘ع ٓػکٞؼ ٔٛچ٘يٖ ٓي تٞإ ظؼ خؽ يبٕ ْـ يبٕ ،ثؽاي
ثؽؼ قي اي٘ ک ٚکعآيک اؾ خ٘ جٛ ٚبي ک٘ تؽٍ  ٝثب كؽا ٓٞل نعٙ
اٗع ،ثٜؽ ٙخكت.

قبضتبؼ ق٘ع زبَؽ
ايٖ ق٘ع ظاؼاي يک ثطم کِي ظؼثبؼٝ ٙثب ،ثؼال 14 ٙٝثطم
ك٘ي اقت ،ثٓٞؼيکٛ ٚؽ يک ظاؼاي چبؼچٞة ؾيؽ ٓيجبنع.
 کِٔبت کِيعيٗ -هبٗع٘ٛعَٞٞٓ ٙع ايِي ثسث ٓيجبنع.
 اؼؾ يبثي ْـ يبٕ -ت ٜي ٚكٜؽ قت قئٞاالتي ک ٚظؼ خؽ يبٕ
اؼؾيبثي ٓٓؽذ ٓيهٗٞع.
 ت ٞييٛ ٚبي ٓل يع ثؽاي ا كؿايم آ ٓبظگي ظؼ ٓوب ثَ ْـ يبٕ،
ثٞيژ ٙا گؽ ْـ يبٕ ٛبي ٓ کؽؼ  ٝثب ثؽ ا قبـ ثؽٝؾ ك ًِي
(ٓؼٔٞالً ظؼ كًَ ثبؼٗعگي) ٝخٞظ ظانت ٚثبنع.
 قؽك ًَ ٛب -ثؽ ٓ كبيَ اقب قي ٓؽ ث ِٞثْ ٚـ يبٕ ٛبي  ٝثب
تأًيع ٓي ً٘ع.
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ٔبا -کهيات
 ٝثب يک ثي ٔبؼي ا قٜبُي ٗب ني اؾ ػلٗ ٞت ؼٝظ ٙث ٚػ ِت
ٝيجؽيًِٞؽا  01يب ٓ 0139ي ثبنع ْٛ .کٞظکبٕ ٛ ٝوْ ثؿؼگكوبالٕ
ٓي تٞاٗ٘ع ث ٚايٖ ثئبؼي ٓجتال نٗٞع.
ظؼ زعٝظ  %23اكؽاظ ٓجتال ظچبؼ اقوٜبٍ زوبظ آثکوي ٓوي
نٗٞع ک 13 ٚتب  %23آٜٗب ظاؼاي اقٜبٍ آثکي نعيع ٔٛوؽا ٙثوب
ً  ٝثعؼقتي ظؼ ٓبٕ
اقتلؽاؽ ٓيجبن٘ع .اگؽ ا يٖ ثي ٔبؼإ قؽيؼب
ٗ هٗٞع ،اؾ ظ قت ظاظٕ ٓ وبظيؽ ؾ يبظي آة  ٝا ٓالذ ٓيتٞا ٗع ظؼ
ػؽٌ چ ٘ع قبػت ٓ٘ دؽ ث ًْ ٚآ ثي نعيع ثعٕ ٓ ٝؽگ گؽظظ.
ٓيؿإ که٘عگي ثئبؼي ( )CFRظؼ ثئبؼإ ظؼٓبٕ ٗهوعٔٓ ٙکوٖ
اقت ث 33 ٚتب  % 53ثؽقع .ظؼٓبٕ ٝثب قبظ ٙاقوت (ثٓوٞؼ ًِوي
خجؽإ ًْ آثي)  ٝاگؽ ثعؼقتي اٗدبّ گ يؽظٓ ،يتٞاٗع ٓ يؿإ
که٘عگي ؼا ظؼ ؾيؽ ٗ %1گٜعاؼظ.
ٝثب ٓؼٔٞالً اؾ ْؽ ين آُٞظگي آة  ٝؿػا ثٞٓ ٚاظ ٓعكٞػي
ٓ٘ت وَ ٓي هٞظ  ٝيک ض ٓؽ ٔٛي هگي ظؼ ث كيبؼي اؾ کهٞؼٛب قت.
ْـ يبٕ ٛبي خع يع ٓي تٞا ٗع ث ًٞؼت تک گ يؽ ظؼ ٛؽ ه كٔت اؾ
خٜبٕ ک ٚآة قبُْ ،ثٜكبؾي ٓسيّ ،قالٓت ؿػا ٞٓ ٝاظ ثٜعانتي
ٗب کبكي ظاؼ ٗع ات لبم ثيبك تع .خٞا ٓغ پؽخٔؼ يت  ٝاؼظ ٝگبٙ
ٛبي پ٘ب٘ ٛعگبٕ ظؼ ٓ ؼؽٌ ثؿؼگ تؽيٖ ضٓؽ ٛب هؽاؼ ظاؼ ٗع کٚ
ٓؼ ٔٞالً ثب ث ٜكبؾي ٗب ًبكي ٓ سيّ ،آة آ نبٓيعٗي ٗب قبُْ ٝ
اكؿايم اٗتوبٍ كؽظ ث ٚكؽظ ٓهطى ٓي نٗٞع .ث ٚظُ يَ اي٘کٚ
ظٝؼ ًٕٞٔ ٙثئبؼي ٝثب کٞتب ٙاقوت 2( .قوبػت اُوي  5ؼٝؾ)،
تؼعاظ ٓٞاؼظ ثئبؼي ٓي تٞاٗع ث ٚقؽػت اكؿايم يبثع.
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خِٞگيؽي اؾ ٝؼٝظ ٝثب ث ٚيک ٓ٘ٓو ٚؿيؽٌٖٓٔ اقتُٝ ،ي
ٓي تٞإ اؾ ْؽ ين کهق ؾٝظ ٘ٛگبّ ْـ يبٕ  ٝتهطيى ٓٞاؼظ ثب
پب قص ظ ٛي ٓ٘ب قت ث ٚإٓ ،اؾ گ كتؽل ثي ٔبؼي خ ِٞگيؽي کؽظ.
ثعُيَ اي٘کٝ ٚثب يک ٓهکَ زبظ ثٜعانت ػٔٓٞي اقت  ٝثبُوٙٞ
ٓي تٞا ٗع ثب ٓؽگ  ٓ ٝيؽ ثي هتؽ  ٝاٗت هبؼ قؽيغ  ٝثيٖ
أُِ ِي ضٞظ ث ٚنعت ثؽ ت دبؼت  ٝگؽظ نگؽي تأثيؽ گػاؼظ،
ث٘بثؽايٖ يک پبقص ٓؤثؽ ،ثٞٓ ٚهغ ٔٛ ٝب٘ٛگ نع ٙثْ ٚـ يبٕ
ٝثب ثكيبؼ زيبتي اقت.
كؼبُ يت ٛبي پب قص ظ ٛي ثب يع ٔٛي ه ٚث ٚظٗ جبٍ ثؽٗب ٓٚ
ؼ يؿي  ٝا خؽاي كؼبُيت ٜبي آ ٓبظگي ٓوبث ِ ٚثب ْـ يبٕ اٗ دبّ
گ يؽظ ًٓ ٚي تٞاٗع ثٓٞؼ ٓؤثؽ ثؽ ً٘تؽٍ ْـيبٜٗبي آتي ٝثب
ً ٔي ٗٔب يع .يک ْؽذ  ٝثؽٗب ٓ ٚخبٓغ آ ٓبظگي ٓوبث ِ ٚثب
ْـ يبٕ ٛب ظؼ کهٞؼٛبيي ک ٚظؼ ٓؼؽٌ ضٓؽ ٝثب ٓي ثبن٘ع ،يب
ک هٞؼٛبيي ک ٚظؼ آٗ ٜب  ٝهٞع ك ًِي ثي ٔبؼي اٗت ظبؼ ٓي ؼٝظ،
ث ٜتؽيٖ  ٝقيِٓ ٚوبث ِ ٚثب ْـ يبٕ ٛب ا قت ،ز تي ا گؽ ا يٖ
ًهٞؼٛب ث ٚثئبؼي آُٞظٗ ٙهع ٙثبن٘ع.

اقتؽاتژي ٛبي خعيع ٝاکكٖ ٛبي ضٞؼاکي ٝثب :
ظؼ ظؼاؾ ٓعت ،ث ٜجٞظ تأٓيٖ آة ،ث ٜكبؾي ٓ سيّ ،قالٓت
ؿػا  ٝآ ٓبظگي  ٞٛ ٝنيبؼي خبٓ ؼ ٚاؾ ا هعآبت پي هگيؽاٗٚ
ث ٜتؽيٖ  ٝقبيَ پي هگيؽي اؾ  ٝثب  ٝقبيؽ ثئبؼي ٜبي ا قٜبُي
ٓي ثب ن٘ع .قبؾٓبٕ خ ٜبٗي ثٜعا نت ،ث ٓٞؼ ٓعا ّٝا قتلبظ ٙاؾ
 ٝقبيَ خع يعتؽ ؼا ثٔ٘ ظٞؼ تکٔ يَ ا هعآبت ق٘تي ٓػکٞؼ ٓٞؼظ
اؼؾ يبثي هؽاؼ ٓيع ٛعٝ .اک كٖ ٛبي ضٞؼاکي  ٝثب ک ٚقالٓت ٝ
ً خٜت اقتلبظ ٙاكؽاظ
اثؽ ثطهي آٜٗب اثجبت نع ٙاقت ،اض يؽا
ظؼ ظ قتؽـ ٓي ثب نع .ثؼ ُي ک هٞؼٛب خ ٜت اي ٖٔ قبؾي خٔؼ يت
ٛبيي ک ٚظؼ ٓ ؼؽٌ ض ٓؽ ْـ يبٕ  ٝثب  ٛكت٘ع ْٛ ،اک ٘ ٕٞاؾ
ٝاکكٖ ٛبي ضٞؼاکي ٝثب اقتلبظٓ ٙي ٗٔبي٘ع.
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اقتلبظ ٙاؾ ا يٖ ٝاکكٖ ٛب ظؼ َٝؼيت ٛبي آٗعٓيک  ٝاپ يعٓيک
ٗيبؾ ث ٚاؼؾيبثي ثيهتؽي ظاؼظ.
ثؽؼ قي ٗ وم ٝاکكي٘ب قي ٕٞخٔ ؼي ث ٚػ ٘ٞإ يک ا قتؽاتژي
ثٜعانت ػٔٓٞي ثؽاي زلبظت اؾ خٔؼ يت ٛبي ظؼ ٓ ؼؽٌ ضٓؽ ٝثب
ظؼ خؽيبٕ اقتَٞٞٓ .ػبت ٓٞؼظ ثسث ػجبؼت٘ع اؾ :
ظال يَٛ ،ؿي ٘ ،ٚؾٓبٕ ث٘عي ،ظؽك يت ت ُٞيع ٝاکكٖ ٓ ٝؼ يبؼ ٛبي
اقتلبظ ٙاؾ ٝاکكي٘بقي ٕٞخٔؼي ثؽاي پيهگيؽي ْـيبٜٗب.
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 -1كطف طغياٌ

کِٔبت کِيعي
کهق ثٞٓ ٚهغ ،تبئيع تهطيى قؽيغ  ٝپبقص ظٛي

اؼؾيبثي ْـيبٕ
 -1چگٞٓ ٚٗٞاؼظ اُٝي ٚثئبؼي ثٓ ٚكئُٞيٖ ثٜعانوتي گوؿاؼل
نع ٙا قت (اؾ ْؽ ين ٗ ظبّ ٓؽاه جت ٝ ،قبيَ اؼت جبِ خٔ ؼي يب
ؼاظي٘ٓ ،ٞبثغ ؿيؽ ؼقٔي ،ؿيؽ)ٙ؟
آ يب کبٗبُ ٜبي اؼت جبْي گؿاؼل ٓٞاؼظ ظؼ ٓ٘ٓ و ٚيب ٗبز يٚ
ثطٞثي ٓكتوؽ نع ٙاقت؟
 -2ظؼ آؿبؾ ْـيبٕ ،چگٓ ٚٗٞؽظّ ؼا اؾ آکبٕ ٝهٞع ْـيبٕ ثب
ضجؽ نعٗع :
 ٝهٞع ٗبگٜبٗي ثئبؼي؟ ا كؿايم ٓعا ّٝگؿاؼل ٓٞاؼظ (ظؼ يک ظٝؼ ٙؾ ٓبٗي ثي هتؽاؾ يک ٛلت)ٚ؟
 اكؿايم ٗبگٜبٗي ٓٞاؼظ ثئبؼي؟ تؼعاظ ؿيؽ ْجيؼي ٓٞاؼظ ٓؽگ؟ -3اقبـ  ٝپبي ٚتؼييٖ  ٝتهطيى ْـيبٕ چيكت؟
 يک ٓٞؼظ ثئبؼي؟ ثؽٝؾ يک ضٞن ٚاي اؾ ٓٞاؼظ؟ ثؽٝؾ ٓٞاؼظ ثي هتؽ اؾ ٓٞاؼظ ٓٞؼظ اٗت ظبؼ ( ظؼ ٓوبي كٚثب ظٝؼ ٙؾٓبٗي ٓهبث ٚقبُٜبي هجَ)؟

 چٓ ٚعت ْٓ ٍٞي ًهع تب اْالػبت اؾ ٓ٘ٓو ٚثؽٝؾ ْـيبٕ ثٚقٓر ت ًٔيْ گ يؽي ثؽ قع؟ (ا يٖ ٓعت ٗجبي كتي ثي هتؽ اؾ يي
ٛلت ٚثبنع)
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 اُٝيٖ اهعآبت اٗدبّ نع ٙظؼ قٓر ٓؽًؿي ًعآ٘ع؟ تٔبـ تِل٘ي ثب ٓ٘ٓو ٚآُٞظ ٙثؽاي تبئيع نبيؼبت؟ اػؿاّ قؽيغ يي تيْ ٝاً٘م قؽيغ (ٌٗبت ٓ 1/1 ْٜؼا ٓالزظًٚ٘يع)؟
 -قبيؽ

تٞييٛ ٚبي ٓليع ث٘ٓ ٚظٞؼ اكؿايم آٓبظگي
ثب ت ٞخ ٚث ٚؼٝل ا ػالّ ْـ يبٕ ث ٓ ٚكئُٞيٖ ثٜعا نتي ٝ
ٗ تبيح زب يَ اؾ ٗ ظبّ ٓؽاه جت  :آ يب ٗ ظبّ ٓؽاه جت هبظؼ ثٚ
ً هق ْـ يبٕ ٛب  ٛكت؟ آ يب ا كؿايم تٞا ٗبئي ً هق ثب ٓ هبؼًت
قبيؽ ظ قت ا ٗعؼ ًبؼإ (ثؼ ٘ٞإ ٓ ثبًٍِ ،ي٘ يي ٛبي ضً ٞيي،
ظؼٓبٗگؽٛبي ق٘تي) ظؼ كؽاي٘ع گؿاؼل ظٛي ٓؤثؽ اقت؟
اقتلبظ ٙاؾ يي كؽّ ً ٚظاؼاي قئٞاالت ًِيعي اقت ٌٖٓٔ
اقت ث ٚتهطيى ْـيبٕ ٛبي ؿيؽٝاهؼي اؾ ٝاهؼي ًٔي ً٘ع.
قبيؽ ٓ٘بثغ اْالػبتي ًٓ ٚي تٞاٗع ٓٞؼظ اقتلبظ ٙهؽاؼ گيؽظ
:
 اؾ ؼٝؾٗب ٓ ٗ ٚگبؼإ ثؼ ٘ٞإ ٓ ٘بثغ تٌٔي ِي خ ٜت ً كت
اْال ػبت ْـ يبٕ ٛبي  ٝثب ا قتلبظ ً٘ ٙيع؛ ٛؽ ٗٞع اْال ػبت
خ ٔغ آٝؼي نع ٙاؾ ْؽ ين  ٝقبيَ اؼت جبِ خٔ ؼي ٗ يبؾ ثٚ
تبئيع ظاؼظ (ؼخٞع ً٘يع ث ٚثطم )2
 يي " ضّ تِ لٖ ٓ كتويْ  ٝثي كت  ٝچ ٜبؼ قبػت " ٚثب ٗٞاؼ
پب قطگ ٞؼا خ ٜت ت هٞين ٓؽظّ ثْ ٚؽذ قئٞاالت يب ظاظٕ
اْالػبت ثٌبؼ ثگيؽيع.

َكات يٓى

 -1-1تيْ تهطيى ،تبئيع ٝ ٝاً٘م قؽيغ
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ؾٓبٗيٌ ٚيي ْـيبٕ ٓٞؼظ ني هؽاؼ ٓي گيؽظ ،اػؿاّ يي
تيْ چ ٘ع پي ه ٚخ ٜت ثؽؼ قي  ٝتبئ يع ْـ يبٕ  ٝاٗ دبّ اُ ٝيٖ
ا هعآبت ً٘تؽ ُي ث ٘ٓ ٚظٞؼ پي هگيؽي اؾ گ كتؽل ثي ٔبؼي،
ثكيبؼ أٛيت ظاؼظ.
تيْ ٌٖٓٔ اقت نبَٓ اكؽاظ ؾيؽ ثبنع :
 يي ٗلؽ پؿني ًٓ ٚكئُٞيت تهطيى ثئبؼإ ،ػالئْ ًِي٘يٌي ٝآ ٓٞؾل ًبؼً ٘بٕ ٓؽاه جت ثٜعا نتي ثٔ٘ ظٞؼ ظؼ ٓبٕ ٓ٘ب قت
ثئبؼ ثؼٜع ٙظاؼظ.
 يي ٗ لؽ ٓيٌؽٝثيُٞٞژي كت ،ت ٜيٛ ٚٗ ٞٔٗ ٚبي ٓعكٞع (ٝٗٔٛ ٚٗٞبي ٓسي ٓي) ثؽاي تبئيع تهطيى آؾٓبيهگبٛي ٝثب ٝ
آ ٓٞؾل ًبؼً ٘بٕ ٓؽاه جت ثٜعا نتي ظؼ ٓٞؼظ ؼ ٝنٜبي يسير
ٗٔ ٚٗٞثؽظاؼي ؼا ثؼٜع ٙظاؼظ.
 يي ٗلؽ ًبؼن٘بـ اْالػبت ،آٓٞؾل  ٝاؼتجبْبت (ٝ )IECاًو٘مٛبي خبٓ ؼ ٚؼا ٗ كجت ث ٝ ٚثب اؼؾ يبثي  ٝپ يبّ ٛبي ًِ يعي
آٓٞؾل ثٜعانت ؼا تؼييٖ  ٝاٗتهبؼ ٓيعٛع.
 يي ٗ لؽ اپيعٓيُٞٞژي كت ٓ كئ ٍٞاؼؾ يبثي ،خ ٔغ آٝؼي ظاظٙٛب  ٝؼٝل ٛبي ٓؽاهجت ضٞاٛع ثٞظ.
 يي ٗ لؽ ًبؼ ن٘بـ آة  ٝث ٜكبؾي ٓ ،كئ ٍٞثؽؼ قي ٓ ٘بثغازت ٔبُي آ ُٞظگي  ٝا هعاّ خ ٜت قبُْ قبؾي ا يٖ ٓ ٘بثغ
ٓيجبنع.

يي تيْ ًٞچٌتؽ ٓٔ ٌٖ ا قت ٓ٘ب قت تؽ ثب نع .ا يٖ تيْ
ٓٔ ٌٖ ا قت ٓؽ ًت اؾ ت٘ ٜب يي يب ظ ٗ ٝلؽ ٓتط ًى ثب نع ،آٗ ٜب
ثبي كتي يي ؼٝل خبٓؼي ؼا اٗت طبة ثٌ٘ ٘ع  ٝاؾ ػ٘ب يؽ ا يِي
12
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ٓٞؼظ ثؽؼ قي آ گب ٙثب ن٘ع  ٝثعاٗ ٘ع ً ٚثؽاي ً٘ تؽٍ ْـ يبٕ
اث تعا ثب يع ًعاّ ا هعاّ ثبخؽا گػا نت ٚنٞظ ،ز تي ا گؽ
اهعآبت ٓػًٞؼ ظؼ زٞؾً ٙبؼ ك٘ي آٜٗب ٗجبن٘ع.

 -1-2ثؽؼقي ػِت ْـيبٕ
ؾٓبٗي ٌْ ٚـ يبٕ  ٝثب ث ًٞؼت ثبُي٘ي تبئ يع نع" ،
ؼاٜٛبي اٗتوبٍ " ثبُو ٙٞؾيؽ ثبيع ٓٞؼظ ثؽؼقي هؽاؼ گيؽظ
تب اهعآبت ً٘تؽُي ٓ٘بقت ثٌبؼ گؽكت ٚنٞظ :
 آة آنبٓيعٗي ً ٌٖٔٓ ٚاقت ظؼ ٓ٘هبء يب ظؼ ٓكيؽ اٗتوبٍ ٝيب ظؼ ٓ سَ غض يؽ ٙآ ُٞظ ٙنع ٙثب نع  ٝيب ٓٔ ٌٖ ا قت يص
اؾ آة آُٞظ ٙظؼقت نع ٙثبنع ؛
 ؿػا ٌٖٓٔ اقت ظؼ زيٖ تٜي ٝ ٚيب ثؼع اؾ إٓ آُٞظ ٙگؽظظ؛ ؿػاي ظؼيبييٓ -يٛ ٙٞب  ٝقجؿيدبت

 -2تائيذ طغياٌ

ًِٔبت ًِيعي
تؼؽيق ٓٞؼظ ،تبئيع آؾٓبيهگبٛي
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اؼؾيبثي ْـيبٕ
 -1چگٗٞگي تبئيع تهطيى :
 تؼؽيق ثبُي٘ي ٓٞؼظ؟ تبئيع آؾٓبيهگبٛي؟ ني اپيعٓيُٞٞژيي ٔٛؽا ٙثبتؼؽيق ثبُي٘ي ٓٞؼظ؟ -2ثؽاي خٔغ آٝؼي اْالػوبت ثيهوتؽ ظؼثوبؼٓ ٙوٞاؼظ ٓ ٝوؽگ
(ؼخٞع ً٘يع ثٌٗ ٚبت ٓ ْٜظؼ  )2 -1اؾ ًعاّ تؼؽيق ثئوبؼي
اقتلبظ ٙنع ٙاقت؟
 -3ثؽاي تبئيع آؾٓبيهگبٛيٛ ٚٗٞٔٗ ،بي ًوبكي خٔوغ آٝؼي ٝ
اؼقبٍ نع ٙاقت؟ (ؼخٞع ً٘يع ثٌٗ ٚبت ٜٓوْ  )2-4 ٝ 2-2آيوب
ثؽاي ًهت ٝيجؽيًِٞؽا اؾ تٌ٘يي ٛبي ؿ٘ي قبؾي اقتلبظ ٙنعٙ
اقت؟
 -4آؾٓبيهگب ٙظؼ چٓ ٚعتي تهطيى ؼا تبئيع ٓي ً٘ع؟
 -5چ ٚتؼعاظ ٗٔ ٚٗٞتٜي ٚنع ٙاقت؟
 -6چٗ ٚكجتي اؾ ٗٔٛ ٚٗٞب ٓثجت ٓي ثبن٘ع؟

تٞييٛ ٚبي ٓليع ثٔ٘ظٞؼ اكؿايم آٓبظگي
ظؼ ً هٞؼٛبئيٌْ ٚـ يبٕ ٛبي  ٝثب اؾ اُ گٞي ك ًِي پ يؽٝي
ٓيٌ٘ ٘ع ،اؼا ئ ٚتؼؽ يق ا قتبٗعاؼظ ٓٞؼظ ثً ٚبؼً ٘بٕ ٓؽاه جت
ه جَ اؾ " ك ًَ ٓٞؼظ اٗت ظبؼ " ٓيتٞا ٗع ث ٚا كؿايم آ گبٛي ٝ
ظؼ ٗتيد ٚث ٚتهطيى ٓٓٔئٖ ثئبؼي ًٔي ٗٔبيع.
تٞؾيغ ؾٝظ ٘ٛگبّ ٓسيّ ٛبي اٗتوبٍ  ٝقٞآة ٛبي ٓوؼعي
ظؼ ٓ ٘بْوي ٓ هٌٞى ث ٚآ ُٞظگي  ٝثب ث كيبؼ اقب قي ا قت .يي
آؾٓبيهووگبٓ ٙؽخووغ ًهووٞؼي ثووؽاي ٗظووبؼت ثووؽ كؽاي٘ووعٛبي
آؾٓبي هگبٛي ،ت ٜي ٝ ٚتعاؼى ٓ سيّ ٛب ٓ ٝؼؽك ٜب ،تؽث يت
تٌ٘ي كيٖ ٛب ،پبيم ًيل يت آؾٓبي هبت ،ثب يع  ٝخٞظ ظا نتٚ
ثبنع.
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َكات يٓى

 2-1تؼؽيق ٓٞؼظ
ا يٖ ٌٗ ت ٚا ٔٛيت كؽاٝإ ظاؼظ ً ٚت ٔبّ ثي ٔبؼإ
ن٘ب قبئي نع ٙث ٚػ ٘ٞإ  ٝثب ،ظاؼاي ٔ ٛبٕ ثي ٔبؼي ثب ن٘ع.
ث ٘ب ث ٚتؼؽ يق قبؾٓبٕ خ ٜبٗي ثٜعا نت ،يي ثي ٔبؼ ٝه تي ثٚ
ظانتٖ ثئبؼي ٝثب ٓهٌٞى اقت ً: ٚ
 ظؼ ٓ٘بْوي ًٝ ٚثب ٝخوٞظ ٗوعاؼظ ،يوي ثئوبؼ  5قوبُٝ ٚثبالتؽ ٓجتال ث ٚظؾٛيعؼاتبقي ٕٞنعيع يب ٓؽگ ثؼِت اقٜبٍ
زبظ آثٌي گؽظظ.
 ظؼ ٓ٘بْوي ً ٚٔٛ ٚگيؽي ٝثوب ٝخوٞظ ظاؼظ ،يوي ثئوبؼ 5قبُ ٝ ٚثبالتؽ ٓ جتال ث ٚا قٜبٍ زبظ آث ٌي ،ثب يب ثعٕٝ
اقتلؽاؽ گؽظظ.
يي ٓٞؼظ تبئيع نعٝ ٙثب ٝهتي اقت ًٝ ٚيجؽيًِٞؽا  01يب 0139
اؾ ثئبؼ ٓجتال ث ٚاقٜبٍ خعا نٞظ.

ظؼ کٞظکبٕ ؾيؽ  5قبٍ ،تؼعاظي اؾػٞآَ ثئبؼيؿا ٓوي
تٞاٗ ٘ع ػال ئْ ٓ هبث ٚثي ٔبؼي  ٝثب ٗ،ظ يؽ ا قٜبٍ آة ثؽٗ دي،
ث ٞخٞظ آٝؼ ٗع .ث ٘بثؽايٖ ثؽاي ز لظ اضتًب يي ثٞظٕ تؼؽ يق
ثئبؼي،کٞظکبٕ ؾيؽ  5قبٍ نبَٓ تؼؽيق ٓوٞؼظ ٓهوکٞن ٗهوعٙ
اقت.

 -2-2تأئيع آؾٓبيهگبٛي
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ظؼ ٓبٕ ثي ٔبؼإ ظٛيعؼا تٗ ٚجب يع تب تکٔ يَ آؾ ٓبيم
ٗٔٛ ٚٗٞب ث ٚتأضيؽ ثيبكتع .تأئ يع آؾٓبي هگبٛي ٝيجؽيًِٞؽا
ً اٗ دبّ گ يؽظ ،ا ٓب ظٝ
ٓي تٞا ٗع ثب ٓ هبٛع ٓ ٙكتويْ قؽيؼب
ؼٝؾ ْٓ ٍٞيکهع تب ٗتي د ٚکهت گؿاؼل نٞظ .خٔغ آٝؼي اْالػبت
ظؼ ٓٞاؼظ ؾيؽ ثكيبؼ أٛيت ظاؼظ :
 قؽٝگؽٝپ ٝيجؽي 01(ٞيب )0139 -اُگٛٞبي زكبقيت َع ٓيکؽٝثي

 -2-3تؼعاظ ٗٔٛ ٚٗٞبي ٓٞؼظ ٗيبؾ
تأئيع آؾٓبيهگبٛي  01تبٞٓ 21ؼظ اُٝي ٚثؽاي أْي٘بٕ
اؾ  ٝخٞظ ْـ يبٕ  ٝثب َؽٝؼي ا قت .ث ؼع اؾ اي٘ کْ ٚـ يبٕ  ٝثب
تأئ يع نع ٗ ،يبؾي ث ٚت ٜي ٚٗ ٞٔٗ ٚاؾ ٛؽ ثي ٔبؼ ٓ جتالء ثٚ
اقٜبٍ ٝخٞظ ٗعاؼظ .تؼؽ يق ثبُي٘ي ثئبؼي آکبٕ کهق ٝثب ٝ
ظؼ ٓبٕ کبكي ؼا ث ٝ ٚخٞظ ٓي آٝؼظ .ث ٜؽ زبٍ ،ت ٜي ٚت ًبظكي
ٗٔٛ ٚٗ ٞبي خع يع ظؼ خؽ يبٕ ْـ يبٕ  ٝثب ثٔ٘ ظٞؼ أْي ٘بٕ اؾ
اي٘ ک ٚاُ گٞي زكب قيت َع ٓيکؽ ثي ٝيجؽ يًِٞؽا تـي يؽ ٗ کؽظٙ
ً ٓ ٚٗٞٔٗ 21وعكٞع
اقتَ ،ؽٝؼي اقت .ثؼعٛب ،خٔغ آٝؼي زعٝظا
ثؽاي تأئ يع پب يبٕ ْـ يبٕ الؾٓكت .خبئي ک ٚثئبؼي ٝثب اتلبم
ٓي اكتع ُٝي  ٚٔٛگيوؽي ٝخوٞظ ٗوعاؼظًٔ ،توؽ اؾ  %5تٔوبّ
ٓٞاؼظ اقٜبٍ زبظ ث ٚػِت ٝثب ثٝ ٚخٞظ ٓي آيع.

 -2-4خٔغ آٝؼي ٗٔٚٗٞ
ه جَ اؾ ت دٞيؿ آٗ تي ثيٞت يک ث ٚثي ٔبؼإ ٗٔٛ ٚٗ ٞبي
ٓعكٞع ؼا ت ٜي ٚک٘ يع .ؼاٜ ٛبي ٓت ؼعظي ثؽاي ت ٜيٚٗ ٞٔٗ ٚ
ٓعكٞع ٝخٞظ ظاؼظ :
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 ٚٗٞٔٗ ؼا اؾ ٓعكٞع تبؾٓ ٙي تٞإ ت ٜيٞٔٗ ٚظ (قٞآة ٓوؼعي
قؽپ٘ج ٚاي ؼا ظؼ ٓعكٞع آث کي ضيف ک٘ يع  ٝقپف إٓ ؼا ظؼ
ً (ظؼ ظؽف 2
يک کيك ٚپالقتيکي اقتؽيَ هؽاؼ ظٛيع)  ٝقؽيؼب
قبػت) ث ٚآؾٓبيهگب ٙاٗتوبٍ ظاظ.
 يک ٓ سيّ اٗت وبٍ ٗظ يؽ ًبؼي ث ِؽ آ کبٕ ٗگ ٜعاؼي ث ٜتؽ
ٗٔٛ ٚٗ ٞب ؼا كؽآ ْٛي كبؾظ ( ثؽاي اْال ػبت ثي هتؽ ثٚ
ٓٓبُت ؾيؽ ؼخٞع ک٘يع).
ٞٗ اؼ ٛبي کب ؿػ ض هي ًٖ يب ًب ؿػ يبكي ؼا ک ٚظؼ ٓعكٞع
ضيف نع ٙاٗع ،ظؼ يک ُ ُٚٞثب ظؼة ٓٓٞي يب کي ك ٚپالقتيک
هؽاؼ ظاظٓ ٙي نٗٞع  ٝثؽاي ٓؽْٞة ٗگٜعانتٖ آٜٗب 2 ،توب
 3هٓؽٓ ٙسِٔٗ ٍٞک  %1/9ؼٝي ٛؽ ٗٔ ٚٗٞؼيطتٓ ٚوي نوٞظ ٝ
ثعي٘ ٞقيِ ٚاؾ ض هک نعٕ آٗ ٜب خ ِ ٞگ يؽي ٓي گؽظظ .ز َٔ
ٗٔ ٚٗٞظؼ نؽايّ يطچبٍ َؽٝؼت ٗعاؼظ.
ُٛ ُٚ ٞبي کبؼي ث ِؽ ٓ سيّ اٗت وبٍ ؼا ظؼ ظؼ خ ٚزؽاؼت
ِٓٓٞة ٓي تٞإ ثٓ ٚعت  0تب  2قبٍ ٗگٜوعاؼي ٗٔوٞظٓ ،سويّ
اٗتوبٍ ؼا تب ؾٓبٗي ک ٚضهک ،آ ُٞظ ٝ ٙيب تـي يؽ ؼٗگ ٗعاظٙ
ثبنعٓ ،ي تٞإ اقتلبظٞٔٗ ٙظ.

ثؽاي اقتلبظ ٙاؾ ٓسيّ کبؼي ثِؽ :







قٞآة ؼا ظؼ ٓسيّ اٗتوبٍ کبؼي ثِؽ اقتؽيَ ٓؽْٞة ک٘يع.
قٞآة ؼا ث ٚاٗعاؾ 2 -3 ٙقبٗتي ٓتؽ ٝاؼظ ٓوؼع ٗٔبئيع ٝ
آٗؽا ثچؽضبٗيع.
قٞآة ؼا ظؼ آٝؼيع  ٝثؽؼقي ک٘ يع تب ٓٓٔئٖ نٞيع کٞٓ ٚاظ
ٓعكٞػي هبثَ ؼٝيت ٝخٞظ ظاؼظ.
ثالكب يِ ٚقٞآة ؼا ظؼ ٓ سيّ اٗت وبٍ هؽاؼ ظ ٛيع ٝ ،إٓ ؼا
ث ٚت ُُٚٞ ٚكهبؼ ظٛيع.
ه كٔت اٗت ٜبئي قٞآة ؼا ک ٚثب اٗگ هتبٕ ظؼ ت ٔبـ ا قت
ثهک٘يع  ٝخعا ک٘يع.
ٗٔٛ ٚٗٞب ؼا ثكت ٚث٘عي ک٘يع ثٓٞؼيک ٚظؼ ظؽف  7ؼٝؾ ثوٚ
آؾٓبي هگب ٙثؽ قعَ ،ؽٝؼت ٗگ ٜعاؼي ٗٔٛ ٚٗ ٞب ظؼ يط چبٍ
ٝخٞظ ٗعاؼظ.
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 -3ساصياَذْي پاسخ بّ طغياٌ

کِٔبت کِيعي
کٔيتٔٛ ٚب٘ٛگي ٝثبْ -ؽذ ػِٔيبت

اؼؾيبثي ْـيبٕ
 -0آيب کٔيتٔٛ ٚب٘ٛگي ْـيبٕ يب يي ٝازع قبؾٓبٗي خٜت پوي
گيؽي (ٌٗبت ٓ 3/0 ْٜؼا ٓالزظ ٚک٘يع) ْـيبٕ  ٝتًٔيْ گيوؽي
ٝخٞظ ظاؼظ؟ آيب ايٖ کٔيت ٚچ٘ع ثطهي اقت؟
 -2ثؽاي ک٘تؽٍ ْـيبٕ چ ٚاهعآبتي اتطبغ نع ٙاقت؟ (ٌٗوبت
ٓ 3/2 ْٜؼا ٓالزظ ٚک٘يع) :
 ت ًٔئبت هبٗٗٞي (ٓٔ ٘ٞع ًؽظٕ ثؽ گؿاؼي ك كتيٞاُٜب،ثبؾؼقي ؼقتٞؼاٜٗب  ٝتٞؾيغ ً٘٘عگبٕ ؿػا  ٝؿيؽ)ٙ؟
 آ يب کٔک ٜبي الؾّ ث٘ ٓ ٚبْن آ ُٞظ ٙكؽا ْٛنع ٙا قت (ت ٜيِٚٓؿٓٝبت ،زٔبيت ك٘ي  ٝپؽقِ٘ي)؟
 ثكيح آٓٞؾل ثٜعانت؟ ثكيح ثٞٓ ٚهغ  ٝکبكي ِٓؿٓٝبت اؾ ٓ٘بثغ ِٓي يب ًٌٜٔبياٛعائي؟
 ثكيح اْالػبت  ٝاقتلبظ ٙاؾ ٝقبيَ اؼتجبِ خٔؼي ؟ قبؾٓبٗعٛي آٓٞؾ ني  ٝتؽثي تي (ظؼ ٓؽاه جت يب ظؼ ٓبٕٓٞؼظ)
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ٗ -3سٞح پبيم پبقص ثْ ٚـيبٕ :
 پي گيؽي ْـيبٕ اؾ ْؽين گؿاؼنبت ٓ٘ظْ اپيعٓيُٞٞژيک؟ آثوووبؼ كؼبُيوووت ٛوووبي ً٘تؽُوووي ثوووؽ ؼٝي ؼٗٝوووعٛبياپيعٓيُٞٞژيي؟
 ثؽؼقي ٓيعاٗي ثؽاي ن٘بقبيي ٓ٘جغ آُٞظگي؟ -4چً ٚكي ٓكئ ٍٞپبيم ٓ ٝكت٘ع قوبؾي كؼبُيتٜوبي ک٘تؽُوي
اقت؟
 -5آيب ثؽٗبٓ ٚآَؽاؼي ػِٔيبت ٝثب ٝخٞظ ظاؼظ؟
 -6آيب خؽيبٕ آقبٕ اْالػبت اؾ ٓ٘بْن آُٞظ ٙث ٚقٓر ک٘تؽُي
 ٝثؽ ػکف ٝخٞظ ظاؼظ؟

تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
يک کًي تّ ْ ًاُْگي ٔ با ثبي كتي ظؼ ک هٞؼٛبئيکْ ٚـ يبٕ
ٛبي ٓ کؽؼ  ٝثب ثؽٝؾ ٓيک ٘ع ٝ ،خٞظ ظا نت ٚثب نع .ا يٖ کٔي تٚ
ٓٔکٖ اقت خٜت اٗدبّ كؼبُيتٜبي اقبقي ضٞظ ٗ يبؾ ث ٚثٞظخٚ
ضبو ظانت ٚثبنع.
گؿاؼل ضالي ٚاي اؾ خِكبت خؿء ايِي پبقص ثْ ٚـ يبٕ ثٞظٝ ٙ
أْي ٘بٕ ثع ٛع ً ٚکٔي ت ٝ ٚظبيق ضٞظ ؼا ث ٚظؼ قتي اٗ دبّ
ٓيعٛع .ضالي ٚگؿاؼل خِكبت ثبيع نبَٓ ٌٗبت ؾيؽ ثبنع :
 نؽکت ک٘٘عگبٕ؛ َٝؼيت اپيعٓيُٞٞژيکي؛ ٓ هکالت ا يِي ٓؽ ث ِٞث ٚت ًٔئبت ات طبغ نع ٙظؼ خؽ يبٕقط٘ؽاٗي ٛبي هجِي؛
 -تًٔئبت ْ ٝؽزٜبي خعيع ثؽاي خِكبت ثؼعي
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يک طشح عًهيات فٕسي ٔبا ثبي كتي ػ٘بيؽ ايِي آٓبظگي
 ٝپب قص ظ ٛي ظؼ ٓوب ثَ ْـ يبٕ ؼا كٜؽ قت ٗٔب يع  ٝثؽٗب ٓٚ
ؼيؿيٜبي ؾيؽ ؼا اٗدبّ ظٛع :
 ثؽٗبٓ ٚؼ يؿي ُدكتيک (چيؿٛبيي کٞٓ ٚخٞظ اقت  ٝچيؿٛبييکٞٓ ٚؼظ ٗيبؾ اقت)؛
 ثؽٗب ٓ ٚؼ يؿي ٓ كئُٞيت ٛبي کبؼک ٘بٕ(تؼ ييٖ کبؼک ٘بٕ ثبتٞز ٚثٗ ٚيبؾ ،تؼييٖ ٓكُ٘ٞيٖ ٛؽ يک اؾ قٓٞذ)؛
 ثؽٗب ٓ ٚؼ يؿي اخؽا يي ا هعآبت ک٘تؽ ُي( چ ٚکبؼ ٛبئيثبي كتي اٗ دبّ گ يؽظ ،ظؼ چ ٚؾ ٓبٗي  ٝت ٞقّ کي ثب يع
اٗدبّ گيؽظ٘ٓ ،بثغ ٓٞؼظ ٗيبؾ ٞٓ ٝخٞظ)؛
 ثؽٗبٓ ٚؼ يؿي تأٓيٖ آة قبُْ  ٝأْي ٘بٕ اؾ ظكغ ثٜعانتيوٞاظ ،ؼٝل ن٘بق وي،
وبٗي ٝ ،ثك ويح آٓٞؾن وي(ٓو
وٞالت اٗكو
كُو
کبؼک٘بٕ)؛

َکات يٓى

-3-1

تؽکيت ٝ ٝظبيق کٔيتٔٛ ٚب٘ٛگي ٝثب

ٛعف ا يٖ کٔي ت ٚتأٓيٖ ٔٛکبؼي کبَٓ ثيٖ ثطهٜبي ظؼگ يؽ
 ٝا خؽاي قؽيغ ٓ ٝؤثؽ كؼبُيت ٜب ا قت ٝ ،ظبيق إٓ ث وؽاؼ ؾ يؽ
اقت :
 آٓبظگي ظؼ ٓوبثَ  ٚٔٛگيؽي اي دبظ ٔ ٛب٘ٛگي ظؼ ثيٖ ثط هٜبي ظؼگ يؽ  ٝاؼا ئ ٚاْال ػبتث ٚآٜٗب.
 -ايدبظ ٔٛکبؼي ٔٛ ٝب٘ٛگي ٓ٘ٓو ٚاي  ٝثيٖ أُِِي.
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 خ ٔغ آٝؼي  ٝگؿاؼل اْال ػبت ٓٞاؼظ ٓ ٝؽگ ٛبي ٗب ني اؾٝثب؛
 قبؾٓبٗعٛي آٓٞؾنٜبي ٓؽثْٚٞ؛ غضيؽ ٙقبؾي  ٝتٞؾيغ ٓٞاظ ُٞ ٝاؾّ ٓٞؼظ ٗيبؾ؛ اخؽاٗ ،ظبؼت  ٝپبيم  ٝاؼؾنيبثي كؼبُيتٜبي ک٘تؽُي؛کٔي تٔ ٛ ٚب٘ٛگي  ٝثب ثب يع ظؼ ؾ ٓبٕ ثؽٝؾ ْـ يبٕ ث ٓٞؼ
ٓکؽؼ تهکيَ خِك ٚظٛع ( زعاهَ ٛؽ ٛلت ٚيکجبؼ)ٓ .جبُؾ  ٝيژٙ
خٜت ٗيبؾٛبي كٞؼي ثب يع ظؼ ظ قتؽـ ثبنع تب تًٔئبت کٔي تٚ
ث ٚا خؽا گػا نت ٚنٞظ .کٔي ت ٚثب يع ظاظٛ ٙبي ٓؽ ث ِٞثٚ
َٝؼيت اپ يعٓيُٞٞژيک ؼا ظؼيبكت ٗٔب يعٞٓ .هؼ يت ثؽتؽ ٗ ٝوم
ؼ ٛجؽي کٔي ت ٚثب يع ثَٞ ٝ ٚذ تؼ ييٖ گؽظظ .ث كت ٚث ٝ ٚقؼت
ک هٞؼ  ٝقبضتبؼ ضعٓبت ثٜعا نتي إٓٓ ،ي تٞإ کٔي تٛ ٚبي
ٓهبث ٚؼا ثؽاي قٓٞذ ٓسيٓي تهکيَ ظاظ.

-3-2

گبٜٓبي اُٝي ٚثؽاي ک٘تؽٍ ْـيبٕ ٝثب

ٝهتي ک ٚاُ ٝيٖ گؿاؼل  ٝهٞع يک ْـ يبٕ ثي ٔبؼي  ٝثب
ظؼيب كت نع ،اُ ٝيٖ هعّ تأئ يع ْـ يبٕ ا قت .ث ؼع اؾ إٓ
كؼبُيت ٜبي ؾ يؽ ثب يع ث ٚا خؽا گػا نت ٚنٞظ (تؽت يت آٗ ٜب
ٓٔکٖ اقت ثب تٞخ ٚثَٝ ٚؼيت تـييؽ ک٘ع) :
 خِك ٚکٔيتٔٛ ٚب٘ٛگي ؼا تهکيَ ظٛيع؛ ٓٞاظ ِٓ ٝؿٓٝبت ايِي ٓٞخٞظ ؼا ثؽؼقي ک٘يع؛ َٓٞٞع ؼا ث ٚاْالع ٓؽظّٞٗ ،ازي  ٝنٜؽقتبٕ ٛبي ٓدبٝؼ ٝٔٛكبيٝ ٝ ٚقبيَ اؼتجبِ خٔؼي ،ثؽقبٗيع؛
 ظؼ يٞؼت ُؿ ّٝآٓٞؾنٜبي الؾّ ؼا ث ٚاخؽا ثگػاؼيع؛ ظؼ يٞؼت ٗ يبؾ ٓؽا کؿ ٓ ٞهت ظؼ ٓبٕ ثي ٔبؼإ ؼا ثؽ هؽاؼقبؾيع؛
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-

-

وؽگ ٓ ٝي وؽ ٝ
وبؼيٓ ،و
وٞاؼظ ثئو
وٓ ٚو
و ِٞثو
وبي ٓؽثو
ظاظٛ ٙو
كؼبُيتٜووبي ک٘تؽُووي ؼا خٔووغ آٝؼي ،تدؿيوو ٝ ٚتسِيووَ ٝ
گؿاؼل ٗٔبئيعٓ ،كت٘عات الؾّ ؼا كؽاً٘ ْٛيع ،پف ضٞؼاٗع
تٜي ٚک٘يع ٓ ٝعاضالت ؼا ثب َٝؼيت ٓٞخٞظ تٓجين ظٛيع.
ثؽاي خِٞگيؽي اؾ گكتؽل ثي ٔبؼي ،اهعآبت ک٘تؽُي ؼا ثٚ
اخؽا ثگػاؼيع (َع ػلٗٞي ٓ٘بثغ آة ،قالٓت ؿػا).
ثكيح آٓٞؾل ثٜعانت ؼا ٛعايت ک٘يع؛
کٔک ٛب اَبكي ؼا ظؼ ضٞاقت ٗٔبئيع؛
اهعآبت ک٘تؽُي ؼا پبيم  ٝاؼؾنيبثي ک٘يع؛
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 -4يذيشي

اطالعات

کِٔبت کِيعي
ؼٝن٘گؽي ظؼثبؼ ٙنبيؼبتٌٔٛ ،بؼي ثب ٝقبيَ اؼتجبِ خٔؼي

اؼؾيبثي ْـيبٕ
1
2
3
4
5

وؽاي
وبت ثو
وؽيغ اْالػو
وبؼ قو
وت اٗتهو
وبؼ ٓ٘بقو
 آي وب ي وک ؼاٌٛووْ  4/1ؼا
وبت ٜٓو
وٞظ ظاؼظ (ٗکو
وبيؼبت ٝخو
و ٚنو
وطگٞيي ثو
پبقو
ثجي٘يع)؟
 آ يب ٓ هبؼًت  ٝقبيَ اؼت جبِ خٔ ؼي ،ظؼ ک٘ تؽٍ ْـ يبٕ ا ثؽقبؾٗع ٙاي ظانت ٚاقت (ٗکبت ٓ 4/2 ْٜؼا ٓالزظ ٚک٘يع)؟
 آ يب ظؼ ٝؾاؼت ثٜعا نت يک ٗ لؽ ثؼ ٘ٞإ قط٘گ ٞتؼ ييٖ نعٙاقت ( ٗکبت ٓ 4/3 ْٜؼا ثجي٘يع).؟
 آ يب ت ؼبظٍ ٔ ٛ ٝب٘ٛگي ضٞثي ثيٖ ضعٓبت ا ْالع ؼ قبٗيػ ٔٓٞي  ٝاض جبؼ ٓ ٞخٞظ  ٝثب ظؼ خبٓ ؼ ٝ ٚخٞظ ظاؼظ (ٗ کبت
ٓ 4/4ْٜؼا ٓالزظ ٚک٘يع)؟
 آيب ؼٝني ضبيي ثؽاي اؼؾيبثي اثؽ  ٝاٗتهبؼ اْالػبت ٝخٞظظاؼظ؟

تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
ه جَ اؾ ْـ يبٕ ،آ ٓبظگي ظؼ پب قص ث ٚػ ٔٓٞي تؽيٖ
قووئٞاالت ظؼثووبؼ ٙثئووبؼي  ٝاهووعآبت پيهووگيؽاٗ ٚاٗدووبّ
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ٓي گ يؽظ؛ ظؼ َٖٔ اْال ػبت اپ يعٓيُٞٞژيي قبُٜبي ه جَ ثب يع
ظؼ ظقتؽـ ثبنع.
ظؼ نؽٝع ث ٌبؼ ،ثؽ هؽاؼي يي خؽ يبٕ آؾاظ اْال ػبت،
ثٔ٘ظٞؼ خِٞگيؽي اؾ اٗتهبؼ نبيؼبت گٔؽاً٘٘ ٙع ٙثكيبؼ ْٜٓ
ٓيجبنع.

َكات يٓى

 -4-1اؾ نبيؼبت اخت٘بة ً٘يع.
اؾ نبيؼبت  ٝا َٓؽاة نعيع ،ثب ثؽ هؽاؼي يي خؽ يبٕ
آؾاظ اْال ػبت خ ِٞگيؽي ً٘ يعٝ ،هتي ٌ ٚاْال ػبت ٗبهى ثب نع ٝ
يب ثب تأضيؽ اٗت هبؼ يب ثع ،نبيؼبت ث ٚقؽػت گ كتؽل ٓي
يبث٘ع.

 -4-2اؼؾيبثي ٓهبؼًت ٝقبيَ اؼتجبِ خٔؼي
ٝقبيَ اؼتجبِ خٔؼي ؼا ٓهبؼًت ظٛيع :
 اْال ػبت ؼا ثؽاي ٓؽظّ ظؼ ظا ضَ ٓ٘ٓ و ٚآ ُٞظ ٝ ٙضبؼج اؾإٓ كؽأٗ ْٛبئيع.

 اْالػبت ؼا ثب ؾثبٕ ٓ٘بقت اؼائٔٗ ٚبئيع؟ اْالػووبت ؼا اؾ ؼاٜٛووبي ٓ٘بقووت (ؼاظيووٓٓ ،ٞجٞػووبت،تِٞيؿي )ٕٞاؼائٔٗ ٚبئيع؟
 -اْالع ؼقبٗي يسير ؼا ثب تٞاُي ٓ٘بقت اؼائٔٗ ٚبئيع؟
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 -4-3قط٘گٞ
ؾٓبٗي ٌْ ٚـ يبٕ آ ؿبؾ ٓي نٞظ ،يي ٗ لؽ قط٘گ ٞؼا ثٚ
ػ ٘ٞإ كؽظ ٓ كئٓ ٍٞؽتجّ ثب  ٝقبيَ اؼت جبِ خٔ ؼي تؼ ييٖ
ً٘ يع .اٗت هبؼ ٓٓج ٞػبت  ً٘ ٝلؽاٗف ٛبي ٓ٘ظْ ؼا ثؽٗب ٓٚ
ؼيؿي ً٘يع.

 -4-4ايدبظ تؼبظٍ ثيٖ اْالع ؼقوبٗي ػٔوٓٞي ٝ
اضجبؼ
ٗٞع اْال ػبتي ً ٚثب يع اٗت هبؼ يب ثع ث ٚقٓر  ٝقبيَ
اؼت جبِ خٔ ؼيٓ ،س ِيِ ٓ ،ي يب ثيٖ أُِ ِي ث كتگي ظاؼظ.
ٓكئُٞيٖ ثٜعانت ػٔٓٞي ،ث ٚػ٘ٞإ ضعٓبت اْالع ؼقبٗي ػٔٓٞي
ػالهٔ٘ع ث ٚاقتلبظ ٙاؾ ٝقبيَ اؼتجبِ خٔؼي ظؼ ؾٓي٘ ٚكؽاْٛ
ًؽظٕ اْال ػبت ظؼ ض ًٞو ا هعآبت ً٘تؽ ُي  ٝپي هگيؽاٗٓ ٚي
ثب ن٘ع ،ظؼ زبُي ٌ ٚؼٝؾٗب ٓ ٗ ٚگبؼإ ٓٔ ٌٖ ا قت ثؽ اض جبؼ
اٗتهبؼ ثئبؼي تٞخ ٚظانت ٚثبن٘ع.

 -5دسياٌ بيًاسي

ًِٔبت ًِيعي
اؼؾيبثي ثئبؼٓ -بيغ ظؼٓبٗي -آٓٞؾل

اؼؾيبثي ْـيبٕ
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1
2
3

4

 آيب كِٞچبؼت ٛبي ظؼٓبٕ يسير ٓٞاؼظ ثئبؼي ٝثب تٜيٝ ٚظؼ اضتيبؼ ٓأٓٞؼيٖ ٓؽاهجت ثٜعانتي هؽاؼ گؽكت ٚاقت؟
 آ يب كِ ٞچبؼت ٛب ،اْال ػبت ٝا َر  ٝؼ ٝنٖ ظؼ ض ًٞو چ گٗٞگياؼؾ يبثي ٓؽا زَ ظؾٛيعؼاتب قي ٝ ٕٞپؽٝت ٌَ ظؼ ٓبٕ إٓ ثب
تٞخ ٚثَٝ ٚؼيت ثئبؼ ،اؼائٓ ٚي ٗٔبي٘ع؟
 آيب آٗتي ثيٞتيي ٛب تٜ٘ب ثؽاي ثئبؼإ ثعزبٍ ٗگٜعاؼينع ٙا ٗع؟ آ يب ثي ٔبؼإ ،ؿ يؽ اؾ ٓبيغ ظؼ ٓبٗي  ٝآٗ تي
ثيٞتيٌ ٜبي ت ٞيي ٚنع ،ٙظؼ ٓبٕ ظي گؽي ظؼيب كت ٓي ً٘ ٘ع؟
آ يب ظؼ ٓبٕ آٗ تي ث يٞتيٌي ثؽ ا قبـ اُ گٞي ٓوبٓ ٝت َع
ٓيٌؽٝثي اٗدبّ ٓي گيؽظ؟ (ٌٗبت ٓٓ 5/3 ْٜالزظً٘ ٚيع)
 آيب ثئبؼإ  ٝضبٗٞاظ ٙنبٕ ظؼثبؼ ٙاهعآبت پيهگيؽي ظؼٓ٘ؿٍ آٓٞؾل ظيع ٙاٗع؟ (ٌٗبت ٓ 5/4 ْٜؼا ٓالزظً٘ ٚيع)

 - 5آ يب ثي ٔبؼإ  ٝثبئي اؾ قبيؽ ثي ٔبؼإ خعا نع ٙا ٗع ( ثب
تٞاُت ٓطًٞو)؟
 - 6آ يب ًبؼً ٘بٕ ٓؽاه جت ثٜعا نتي اؾ ا هعآبت ثٜعا نتي الؾّ
ثؽاي خ ِٞگيؽي اؾ آ ُٞظگي قبيؽيٖ آ گبٛي ظاؼ ٗع (ن كتٖ
ظقت ،خعاقبؾي ثئبؼإ)؟

تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
آ ٓٞؾل ًبؼً ٘بٕ ثٜعا نتي ي ٌي اؾ ػ٘ب يؽ ا يِي آ ٓبظگي،
ثٞيژ ٙظؼ ٓ ٘بْن ثب ضٓؽ ثبال ٓي ثبنع .تٜيٗ ٚيبؾٛبي كٞؼي
ثبيكتي ظؼ نؽايّ َٝ ٝؼيت ٛبي ضبو اؼؾيبثي نٞظ :
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 ٓ يؿإ زٔ ِ ٚازت ٔبُي ظؼ اؼظ ٝگبٛ ٙبي پ٘ب٘ ٛعگبٕ ،ثبخٔؼيت ٛبي ظؼ ٓؼؽٌ ضٓؽ ثيهتؽ (ثعُيَ قوٞءتـػي 5 )ٚتوب
ٓ %8ي ثبنع.
 ظؼ ٓسِٜبي ؿيؽ اؼظٝگبٛيٓ ،يؿإ زِٔو 0/2 ٚظؼيوع ٓوٞؼظٗظؽ هؽاؼ گيؽظ.
 ظؼ خٞآغ ؼٝقتبئي ثب خٔؼيت ٗ 5000لؽ يوب ًٔتوؽٓ ،يوؿإزِٔ ٌٖٔٓ ٚاقت ث %2 ٚثؽقع.
 غضيؽٞٓ ٙاظ ِٓ ٝؿٓٝبت اقبقي ثؽاي َٝؼيت ٛبي كٞؼي ثبيعتٜي ٚگؽظظ تب ثتٞإ آٜٗب ؼا ث ٚقؽػت تٞؾيغ ٗٔٞظ.

َكات يٓى

ٓ -5-1بيغ ظؼٓبٗي
ٓبيغ ظؼ ٓبٗي ثب خبيگؿيٖ ًؽظٕ آة  ٝاٌُتؽ ُٝيت ٛبي
اؾ ظ قت ؼك ت ٛ ،ٚكت ٚا يِي ظؼ ٓبٕ  ٝثب ا قت .ثب ت ٞخ ٚثٚ
ٓؽز ِٓ ٚبيغ ظؼ ٓبٗي (ا ُق ،ة ،ج ) ثي ٔبؼٓ ،بيغ ظؼ ٓبٗي
ٓت لبٝتي ؼا ظؼيب كت ٓي ً ٘ع (ٓبي ؼبت ضٞؼاًي يب ظا ضَ
ٝؼ يعي)ٓ .س ِٓ ٍٞبيغ ظؼ ٓبٗي ضٞؼاًي ثبي كتي ظؼ زيٖ  ٝث ؼع
اؾ ظؼ ٓبٕ ظا ضَ ٝؼ يعي ،ظاظ ٙنٞظ .ظؼ ٓؽز ِ ٚا ُٝي ٚظؼ ٓبٕ،
ٓؽاهجت اؾ ثئبؼ ثكيبؼ ٓ ْٜاقت.
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ٓؽزِوووووووٚ
ظٛيعؼاتبقيٕٞ

ظؼٓبٕ

ٗهبٗٛ ٚب

ثي زبُي ،اؾ ظ قت ظاظٕ
نؼٞؼ ،نِي ،كؽ ٝؼكت گي
چهوؤٜبً ،ووْ ٗٞنوويعٕ ،ظؼٓبٕ ٝؼيعي +
نعيع
هبظؼ ثٞٗ ٚنيعٕ ٗجٞظٕ ،آٗتي ثيٞتيٌٜب +
ORS
ض هٌي ظ ٛبٕ ٗ ،جٞظٕ ا ني
(تٜ٘ب ظؼ ًٞظًبٕ)
ثووي هووؽاؼي  ٝتسؽيووي
ووتٖ
ووٞظ ؼكو
ووػيؽي ،گو
پو
 ORSثؼالٙٝ
چهوؤٜب ،ضهووٌي ظٛووبٕ،
ٓتٞقّ
ٓؽاهجت ظهين
ته٘گي ،ثب ُٝغ ٗٞنيعٕ،
وب ظؼ
وي (تٜ٘و
وٞظٕ انو
ٗجو
ًٞظًبٕ)
ظؼٓبٕ ظؼ ٓ٘ؿٍ
ٗجٞظٕ
ٗجٞظٕ ٗهبٗٛ ٚبي ثبال
ثب ORS
ظٛيعؼاتبقيٕٞ

 -5-2ظؼٓبٕ ظاضَ ٝؼيعي ثؽاي ٓٞاؼظ نعيع
قؽّ ؼي٘گؽالًتبت ٓ٘بقت تؽيٖ ٓبيغ ٝؼيعي اقتٔٛ .چ٘يٖ
قبُيٖ ٗؽٓبٍ  %0/9يب ًٗق ٗؽٓبٍ قبُيٖ ثب  %5گِوًٞؿ ٗيوؿ
هبثَ اقتلبظٓ ٙي ثبنعٔٛ ،ؿٓبٕ ثبيكتي ٓسِو ٍٞضوٞؼاًي ORS
ثٔ٘ ظٞؼ خبيگؿيٖ ًؽظٕ ا ٓالذ اؾ ظ قت ؼك ت ٚا قتلبظ ٙنٞظ.
ٓس ِ ٍٞه ٘عي قبظ ٙظؼ تبٓيٖ ٓبي ؼبت ثي ٔبؼإ  ٝثبئي ٓٞثؽ
ٗيكتٝ .هتي ً ٚتبٓيٖ ٓبيؼبت ٝؼيعي آٌبٕ ٗعانت ٚثبنع ٝ
ثئبؼ ٗتٞاٗع ث٘ٞنعٓ ،سِ ORS ٍٞؼا ٓي تٞإ اؾ ْؽين ُُٞوٚ
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ٓ ؼعي ت دٞيؿ ًؽظ .ظؼ ػيٖ
ثئبؼإ ثي ٞٛل ثٌبؼ ثؽظ.

زبٍ ُ ٓ ُٚ ٞؼعي ؼا ٗجب يع ظؼ

 -5-3آٗتي ثيٞتيٌٜب
آٗ تي ثيٞتيٌ ٜب ؼا ثبي كتي ظؼ ٓٞاؼظ نعيع  ٝثٔ٘ ظٞؼ
ًبٛم ْٓ ٍٞعت ثئبؼي ٗ ٝبهَ ثٞظٕ ثئبؼ تدٞيؿ ٗٔٞظ.
ٓوبٓ ٝت ظؼ ٓوب ثَ آٗ تي ثيٞتيٌ ٜب ظؼ زبٍ ا كؿايم ٓي
ثبنوووع .ظؼ ثيهوووتؽ ًهوووٞؼٛب ٝيجؽيوووًِٞؽا ظؼ ٓوبثوووَ
ًٞتؽئ ًٞكبؾ ٓ ٍٝوبٓ ّٝي ثب نع؛ ظؼ ثؼ ُي ٓ ٘بْن ٓوبٓ ٝت
ٗ كجت ث ٚتتؽا قيٌِيٖ ٗ يؿ ث ٞخٞظ آ ٓع ٙا قت .اُ گٞي ٓوبٓ ٝت
ٓيٌؽٝثووي ثبيكووتي ظؼ آؿووبؾ  ٝظؼ خؽيووبٕ ْـيووبٕ ثئووبؼي
ظؼضٞا قت  ٝتؼ ييٖ گؽظظ .زكب قيت آٗ تي ث يٞتيٌي ٗ كجت ثٚ
آٗ تي ثيٞت يي ٛب ٓٔ ٌٖ ا قت ث ؼع اؾ يي ظٝؼ ٓ ٙؼيٖ ثؽگ هت
ٗٔبيع.

ظاؼ ٝظؼ ٓبٗي پي هگيؽاٗ ٚظ قت ٚخٔ ؼي ظؼ ً٘ تؽٍ
ْـيبٕ ٝثب ٓٞثؽ ٗيكت.
ظاؼ ٝظؼ ٓبٗي اٗت طبثي ( يي ظٝؾ ظاً كي قبيٌِيٖ) ظؼ
اػُبء يي ضبٗٞاظ ًٚ ٙثب يي ثئبؼ ٓجتال ثٝ ٚثب ظؼ ؾيؽ يي
قوق ؾٗعگي ٓي ً٘٘ع  ٝقؽ يي قلؽ ٙؿػا ٓي ضٞؼٗع ٌٖٓٔ اقت
ٓل يع ثب نع .ث ٜؽ زبٍ ،ظؼ يي خبٓ ؼ ًٚ ٚت ٔبـ ٗؿظ يي ٝ
ئئبٗ ٝ ٚاؼت جبِ تـػ ي ٚاي ثيٖ اػ ُبء ضبٗٞاظ ٙيي چ يؿ
ػبظي ا قت ،تؼ ييٖ ٓٞاؼظ ت ٔبـ ٗؿظ يي ٓ هٌَ ا قت .ثب  ٝخٞظ
ايٖ ،ؾٓبٗيٌْ ٚـيبٕ ٝثب ظؼ يي خٔؼيت ظؼ تٔبـ ٗؿظييٓ ،ثالً
ظؼ يي ؾٗعإ اتلبم ٓي اكتع ،ظاؼ ٝظؼٓبٗي پيهگيؽاٌٖٗٔٓ ٚ
اقت ٓليع ٝاهغ نٞظ.

 -5-4آٓٞؾل ثٜعانت
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ٓ ٜٔتؽيٖ پيبٓ ٜب ثؽاي خ ِٞگيؽي اؾ آ ُٞظ ٙنعٕ ضبٗٞاظٛ ٙب
ػجبؼت٘ع اؾ :
 ظ قتٜبي ضٞظ ؼا ث ؼع اؾ ٓؽاه جت اؾ ثي ٔبؼإ؛ ُ ٔف ًؽظٕ
آٗ ٜب ،ت ٔبـ ثب ٓعكٞعٞٓ ،اظ ا قتلؽاؿي يب ُ جبـ آٗ ٜب،
ثهٞييع.
 اؾ آ ُٞظً ٙؽظٕ ٓ ٘بثغ آة ثب ن كتٖ ُ جبـ ثي ٔبؼإ ظؼ آة
ضٞظظاؼي ً٘يع.

 -6كاْص يشگ ٔ ييش

ًِٔبت ًِيعي
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ثطهٜبي ظؼٓبٕ ٝثب -تعاؼًبت -تؽثيت پؽقَ٘

اؼؾيبثي ْـيبٕ
ٓ - 1يؿإ ًه٘عگي ثئبؼي ( )CFRچگٓ ٚٗٞسبقج ٚنع ٙاقت؟ آيب
ضٓؽ اٗسؽاف ٓسبقجٝ ٚخٞظ ظاؼظ ( ٌٗبت ٓ 6/1 ْٜؼا ٓالزظٚ
ً٘يع)؟
 - 2آيب  CFRثيم اؾ  %1اقت؟ آيب ظُيَ ٝاَور ثوؽاي إٓ ٝخوٞظ
ظاؼظ؟
 آيب ظقتؽقي ٓسعٝظ ث ٚتكٜيالت ٓؽاهجت ثٜعانتي يب پبيگبٙٛبي ً٘تؽٍ ٝثب ٝخٞظ ظاؼظ؟
 آيب ظؼٓبٕ ٓٞاؼظ ثئبؼي ٗبٓ٘بقت اقت؟ آيب ػٞآَ ؾٓي٘ ٚاي ٗظيؽ قٞءتـػيٝ ٚخٞظ ظاؼظ؟ آيب آُٞظگي ٓ٘ٓ ْٜبثغ ٝخٞظ ظاؼظ؟ - 3آ يب پؽ قَ٘ ٗ ،س ٙٞظؼ ٓبٕ ثي ٔبؼإ  ٝثبئي ؼا آ ٓٞؾل ظ يعٙ
اٗع؟ ( ٌٗبت ٓ 6/2 ْٜؼا ٓالزظً٘ ٚيع)
 - 4آيب ٓسِٛ ٍٞبي تؿؼين ٝؼيعي ٓ٘بقتٓ ،سِ ٍٞضٞؼاًي ()ORS
 ٝآٗتي ثيٞتيٌٜب تبٓيٖ نع ٙاٗع؟
 - 5آ يب ٝا زعٛبي اضتًب يي ظؼ ٓبٕ ثٔ٘ ظٞؼ تبٓيٖ ظؼ ٓبٕ قؽيغ
ثي ٔبؼإ  ٝثبئي ٔٛ ٝچ ٘يٖ ثؽاي خ ِٞگيؽي اؾ اؾظ زبّ ثيم
اؾ زع قبيؽ ثطهٜبي ثئبؼقتبٗي ،ايدبظ نع ٙاٗع؟ ( ٌٗبت
ٓٓ 6/3ْٜالزظً٘ ٚيع)

 - 6آيب ٓؽاهجت ًبكي ثؽاي ثئبؼإ ثب ٝثبي نعيع اٗدبّ ٓي
گ يؽظ ( ٗجٍ ،ػال ئْ ظٛيعؼاتب قي ،ٕٞت٘لف ،تت ،اظؼاؼ)
(هكٔت ٌٗبت ٓ 6/4ْٜؼا ٓالزظً٘ ٚيع)؟
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 - 7آيب ٝازعٛبي ظؼٓبٕ ٝثب ٓ ٝبيغ ظؼٓبٗي ضٞؼاًي ظؼ ظقتؽـ
ٓي ثب ن٘ع؟ آ يب ٓ سعٝظيت خـؽاك يبيي يب ٓٞا ٗغ كؽ  ٘ٛگي،
هبٗٗٞي ،يب اهتًبظي ثؽاي ظقتؽقي ٝخٞظ ظاؼظ؟

تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
ظؼ ٛؽ ت كٜيالت ٓؽاه جت ثٜعا نتي ًٞٓ ٚاؼظ  ٝثب ؼا
ٓؽاه جت ٓي ٗٔب يع ،ثبي كتي ثٔ٘ ظٞؼ ؼ كغ ٗيبؾ ٛبي چ ٘ع ؼٝؾ
وٞظ
وعٝ .خو
وت ٚثبنو
وٞظ ظانو
وَ ٝخو
وبكي ظؼ ٓسو
وبت ًو
آِ ،ٍٝؿٓٝو
تعاؼًبت "ظؼ ٓ سَ" ثبي كتي نبَٓ ٓ ْٛبي ؼبت تؿؼ ين ٝؼ يعي ٝ
 ORS ْٛثبنع ،ثيهتؽ ثئوبؼإ ؼا تٜ٘وب ٓوي توٞإ ثوب ORS
ظؼٓبٕ ٗٔٞظ.
اؼؾ يبثي ٗيبؾ ٛب ،اؾ خٔ ُِ ٚي كت ِٓؿٓ ٝبت ٓ ٞخٞظ ٞٓ ٝؼظ
ٗيبؾ ،ثبيع هجَ اؾ كًَ نيٞع ٝثب تٌٔيَ گؽظظ.
ًبؼً ٘بٕ ثٜعا نتي ثؽاي ظؼ ٓبٕ ٓٞكو يت آٓ يؿ  ٝثب
ٗيبؾٓ ٘ع ْي ظٝؼٛ ٙبي آٓٞؾ ني  ٝثبؾآٓٞؾي ٓ٘ظْ  ٛكت٘ع .يي
ثؽٗبٓ ٚآٓٞؾني ثب ٛعف آٓٞؾل ً %90بؼً٘بٕ ٓؽاهجت ثبيكوتي
تعٝيٖ گؽظظ.

َكات يٓى

ٓ -6-1يؿإ ًه٘عگي ثئبؼي ()CFR
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ٓيؿإ ًه٘عگي ثيهتؽ اؾ ٓ %1ؼٔٞالً ثبالتؽ اؾ زع ٓؼٍٔٞ
ظؼ ٗ ظؽ گؽك تٓ ٚي نٞظُ ٝ ،ي ظؼ ٓ ٘بْن ؼ ٝقتبيي ثب ظقتؽ قي
ًٔتؽ ث ٚضعٓبت ٓؽاهجت ٛبي ثٜعانتي ،ايٖ ٓيؿإ ٓي تٞاٗع
ضيِي ثيهتؽ اؾ إٓ  ْٛثبنع( .ثؼُي ٝهتٜب ثيم اؾ  )%20اگؽ
 CFRث ٚثيهتؽ اؾ  %5ثؽقع ثبيع ػِت إٓ ٓوٞؼظ ثؽؼقوي هوؽاؼ
گيؽظ  ٝاهعآبت الؾّ اخؽايي اػٔوبٍ گوؽظظ CFR .ثيهوتؽ ٓوي
تٞا ٗع ٗتي د ٚتٞؼل يب ض ٓب ( ثؽاي ٗٔ ًْ ،ٚٗ ٞنٔبؼي ت ؼعاظ
ٓٞاؼظ ،اؾ خٔ ِٓ ٚؽگ ثؼ ِت ظي گؽ) يب ظؼ ٓبٕ ٗب ًبكي ٓٞاؼظ
ثبنع.

ً -6-2بؼً٘بٕ ثطهٜبي ظؼٓبٕ ٝثب
ٝا زعٛبي ظؼ ٓبٕ  ٝثب ؼا ٓي تٞإ ظؼ ثط هٜبي  ٝيژٙ
ثئبؼقتبٕ ٓكتوؽ ًؽظ يب ٝازعٛبي اضتًبيي ؼا ظؼ يي َٝؼيت
ا َٓؽاؼي ثؽاي ظؼ ٓبٕ  ٝثب اي دبظ ٗ ٔٞظ .ظؼ خؽ يبٕ ْـ يبٕ،
و٘ع ٝ
وؽ ثبنو
وجبٗ ٚؼٝؾ ظايو
وع نو
وب ثبيو
وبٗي ٝثو
وعٛبي ظؼٓو
ٝازو
ث ٘بثؽايٖ الؾّ ا قت يي ثؽٗب ٓ ٚگؽظل ًبؼثؽي ًبؼً ٘بٕ ت٘ ظيْ
ٗٔٞظ.
ا گؽ ًٔ جٞظ پؽ قَ٘ آ ٓٞؾل ظ يع ٝ ٙخٞظ ظا نت ٚثب نع،
ًبؼً ٘بٕ ٓؽاه جت ثٜعا نتي ً ٚتدؽ ثْ ٚـ يبٕ ٛبي  ٝثب ؼا
ظاؼ ٗع يب آٗ ٜبيي ً ٚآ ٓٞؾل ًبكي ظاؼ ٗع ثبي كتي ظؼ آ ٓٞؾل
ًبؼً ٘بٕ ظي گؽ  ٗ ٝظبؼت ثؽ ًبؼً ٘بٕ ًْ تدؽ ث ٚث ٌبؼ گؽك تٚ
نٗٞع.

 -6 -3خبيگبٓ ٙبيغ ظؼٓبٗي
اكؽاظ خبٓؼ ٚثبيكتي ظؼ ٓٞؼظ أٛيت ًٓؽف ثٞٓ ٚهغ
ٓ ٝؽاخ ؼٛ ٚؽ چ ٚقؽيؼتؽ ثٓ ٚؽا ًؿ ثٜعا نتي ،آ ٓٞؾل ظاظٙ
نٗٞع .ظؼ ٓ ٘بْوي ً ٚت كٜيالت ٓؽاه جت ثٜعا نتي ًٔ تؽ ظؼ
ظقووتؽـ ٓووي ثبنووعٝ ،ازووعٛبي ٓووبيغ ظؼٓووبٗي ضووٞؼاًي
( )ORT Cornerثبيكتي ظؼ قؽتبقؽ ٓ٘ٓو ٚثؽاي ظؼٓبٕ ٓٞاؼظ ثوب
ظؾٛيعؼاتب قيٓ ٝ ًْ ٕٞت ٞقّ تب قيف گؽظظ .ثٓ ٚؽظّ ثب يع ظؼ
ٓٞؼظ ٓسَ اقتوؽاؼ ) ،CTU(Cholera Treatment Unitخبئيٌٞٓ ٚاؼظ نوعيع
ٝثب اؼخبع ظاظٓ ٙي نٞظ ،آگبٛي ظاظ ٙنٞظ.
ORS
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خبيگبٓ ٙبيغ ظؼٓبٗي ظؼ ٓؽاًؿ نٜؽي
ٓسَ ٝازعٛبي ظؼٓبٕ ٝثب ( )CTusثبيع ث ٚؼٝن٘ي تؼيويٖ
گؽظظٝ .ازعٛبي ٓبيغ ظؼٓبٗي ثؽاي ظؼٓبٕ ٓٞاؼظ ٓتٞقّ ثبيع
ٓ ٞخٞظ  ٝظؼ ظ قتؽـ ٓؽظّ ثب نع .ث جت ٓٞاؼظ ظؼ ٛؽ ظ ٓ ٝسَ
ثٔ٘ ظٞؼ ٓسب قج ٓ ٚيؿإ زٔ ِ ٝ ٚتأٓيٖ ِٓؿٓ ٝبت ٓٞؼظٗ يبؾ
ثكيبؼ ٓٓ ْٜي ثبنع.

خبي گبٓ ٙبيغ ظؼ ٓبٗي ظؼ ٓؽا ًؿ نٜؽي ؼ ٝقتبئي
يب ؼٝقتبئي
ظقتؽ قي ث ٚت كٜيالت ٓؽاه جت ثٜعا نتي ي ٌي اؾ ٓ هٌالت ٓي
ثبنع  ٝثٜتؽ اقت  CTuؿيؽٓتٔؽًؿ ثبنع .ثئبؼيبثي كؼوبٍ ؼا
ثب يع ت هٞين ٗ ٔٞظ تب ٓ سَ  ٝهٞع ْـ يبٕ خع يع ث ٚقؽػت ٓ هطى
نٞظ .خٔؼ يت اؿ ِت ٓت سؽى ثٞظ ً٘ ٝ ٙتؽٍ ثي ٔبؼي ث ٚقطتي
اٗدبّ ٓي گيؽظٓ .سَ ٝازعٛبي ظؼٓبٗي ٝثب ()ORT Corners ٝ CTus
ثب ت ٞخ ٚث ٓ ٚيؿإ زٔ ِ ٚاٗت طبة ٓي نٗٞع .ظؼ ٛؽ يي اؾ
ت كٜيالت ٓؽاه جت ثٜعا نتي ،تعاؼى ِٓؿٓ ٝبت  ٝظاؼٛ ٝب ثؽاي
ظؼٓبٕ  20تب  30ثئبؼ ثؼ٘وٞإ ثطهوي اؾ اهوعآبت آٓوبظگي
ثؽاي ٓوبثِ ٚثب ْـيبٕ ثئبؼي ٓي ثبنع.
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ٓ -6-5ؽاهجت ثئبؼإ ٓجتال ثٝ ٚثبي نعيع
ٓؽاه جت  ٝاؼؾ يبثي ٓ دعظ ٘ٓ ٝظْ ثي ٔبؼإ ظؼ ٓٞاؼظ ؾ يؽ
َؽٝؼي اقت :
 ٗجٍ ٗهبٗٛ ٚبي ظؾٛيعؼاتبقيٕٞ ظكؼبت  ٝظبٛؽ ٓعكٞع تؼعاظ ت٘لف ظؼ خ ٚزؽاؼت (ٓؼ ٔٞالً  ٝثب ٓ ٞخت ٛي پٞتؽٓي ٓي نٞظ ،ا گؽظؼ خ ٚزؽاؼت ثعٕ ثبال ثب نع ٓٔ ٌٖ ا قت ػٞا َٓ پبتٞژٕ
ظيگؽيٗ ،ظيؽ ٓبالؼيب ظضبُت ظانت ٚثبنع)
 اظؼاؼ (ٝخٞظ ظاؼظ يب ٗ)ٚ َٝؼيت ٞٛنيبؼيعٕاسض  -اظّ ؼ يٞي ظؼ يٞؼت ت دٞيؿ ٓبي ؼبت ٝؼ يعي ثي هتؽ ٝ
ٗبؼ قبئي ًِ ي ٚظؼ زب ُت ت دٞيؿ ٓبي ؼبت ٝؼ يعي ًٔ تؽ ٓ هبٛعٙ
ٓي نٞظ .ظؼ يٞؼت ٝخٞظ ٛيپٞگِيكٔي ( پبئيٖ آٓعٕ ه٘ع ض)ٕٞ
ٛ ٝيپًٞبُٔي ( پبئيٖ آٓعٕ پتبقيْ ض )ٕٞظؼ ًٞظًبٕ ٓجتال ثٚ
قٞءتـػيٓ ،ٚبي ؼبت اؾ ظ قت ؼك ت ٚؼا ت٘ ٜب ثب يع ثب ت دٞيؿ
ؼي٘گؽالًتبت تبٓيٖ ٗٔٞظ.
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 -7اقذايات بٓذاضتي دس يشاكض يشاقب

ْاي بٓذاضتي

ًِٔبت ًِيعي
خعاقبؾي ثئبؼإَ -عػلٗٞي -نكتٖ ظقت

اؼؾيبثي ْـيبٕ
1
2
3

4

آ يب ٝا زعٛبي ظؼ ٓبٕ  ٝثب ظؼ ٗؿظي ٌي خٔؼ يت ٛبي ٓ جتال ثٚثئبؼي ٝاهغ نع ٙاٗع؟
آ يب آٌب ٗبت ن كتٖ ظ قت ظؼ ٓؽ ًؿ ظؼ ٓبٕ  ٝثب  ٝخٞظ ظاؼظ؟آيووب ٗؿظيٌووبٕ ثئووبؼ ٛووؽ ٝهووت ًووٓ ٚؽًووؿ ؼا تووؽى
ٓي ً٘٘ع ،ظقتٜبيهبٕ ؼا ٓي نٞي٘ع؟
آيب ٝازعٛبي ظؼٓبٕ ٝثب ظؼ چٜبؼ ؾٓي٘ ٚؾيؽ قبؾٓبٕ ظاظٙنع ٙا ٗع -اٗت طبة  ٓ ٝهبٛع -ٙث كتؽي ًؽظٕ -ا ْبم ٛبي
ٗوبٛت ثؽاي ظؼٓبٕ ثب ٗ ،ORSبزيو ٚض٘ثوي (يوب ػوبؼي اؾ
ثئبؼ آنپؿضبٗ ،ٚاٗجبؼ ٓٞاظ  ٝؿيؽ)ٙ؟
آٌب ٗبت ا قتلبظ ٙاؾ ظؽٝف يٌ جبؼ ٓ ًؽف ٓٓ ٔئٖ ثؽايتؽنووسبت ٓ ٝووٞاظ اقووتلؽاؿي ظؼ ٓسووَ ٝخووٞظ ظاؼظ؟ آيووب
تٞاُت ٜبي  ٝيژ ٙثؽاي ثي ٔبؼإ  ٝثبئي ًٓ ٚي تٞاٗ ٘ع هعّ
ثؿٗ ٘ع ،خعا اؾ تٞا ُت ٛبئي ً ٚث ٞقيِ ٚقبيؽ ثي ٔبؼإ
اقتلبظٓ ٙي نٞظٝ ،خٞظ ظاؼظ؟

- 5آيب آة ًبكي ثؽاي تبٓيٖ ٗيبؾٛبي ؼٝؾاٗو ٚثئوبؼإ (50
ُيتؽ ثؽاي ٛؽ ٗلؽ) ٝخٞظ ظاؼظ؟
- 6آ يب ظؽك ٜبي آة ،تٞاُت ٜبُ ،جب قٜب ،ثبُ هٜبِٓ ،س لٛ ٚب
َعػلٗٞي ٓي نٗٞع (ؼخٞع ً٘يع ثٌٗ ٚبت ٓ)7/3 ْٜ؟
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تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
 ٝخٞظ ثؼ ُي ِٓؿٓ ٝبت ( ظؽٝف آة ،ت طت ثي ٔبؼإ  ٝثبئي،
ٓٞاظ َعػلٗٞي ً٘٘ع ،ٙظقتٌم ٛبي القتيٌي  ٝؿيؽ )ٙػال ٙٝثؽ
ٓٞاظ ٓٞؼظٗ يبؾ ثؽاي ظؼ ٓبٕ ثي ٔبؼإ ،ظؼ ٝا زعٛبي ظؼ ٓبٕ
ٝثب ( )CTuاقبقي اقت.
وٜيالت
و ٚتكو
وٛ ٚيچگٗٞو
وعگبٕ ًو
وبي پ٘ب٘ٛو
وبٛ ٙو
ظؼ اؼظٝگو
ٓؽاه جت ثٜعا نتي  ٝخٞظ ٗعاؼظٓ ،ي تٞإ ٝا زع ظؼ ٓبٕ  ٝثب ؼا
ظؼ يي چبظؼ ٓ كتوؽ ٗ ٔٞظ .ظؼ خؽ يبٕ ْـ يبٕ ظؼ خٞا ٓغ ثبؾ ٝ
ؿيؽ اؼظٝگبٛي CTu ،ؼا ظؼ ظاضَ تكٜيالت ٓؽاهجت ثٜعانتي يوب
اگؽ ٓؽًؿ ثٜعانتي ضيِي ًٞچي ثبنع ثٓٞؼيٌ ٚآٌبٕ خعاقبؾي
ثئبؼإ ٝثبئي ٝخٞظ ٗعانت ٚثبنعٓ ،ي تٞإ  CTuؼا ظؼ ظيگؽ
قبضتٔبٜٗب ٗظيؽ ٓعؼقٓ ٚكتوؽ ٗٔٞظ.
ٝا زعٛبي ظؼ ٓبٕ  ٝثب ثب يع ه جَ اؾ ثؽٝؾ ْـ يبٕ آ ٓبظٙ
نٗٞع .ا يٖ ا ٓؽ ٓ كتِؿّ ن٘ب قبئي  ٝتؼ ييٖ ٓسِ ٜبي ٓ٘ب قت،
ِٓؿٓ ٝبت ،غض يؽ ٙظاؼ ٝئي  ٝظي گؽ ٓٞاظ  ٝقبؾٓبٗعٛي ٝؼٝظ ٝ
ضؽٝج ثي ٔبؼإ ٓي ثب نع ٝ .ظبيق  ٝت ٞييق نـِي ٛؽ يي اؾ
ًبؼً٘بٕ ظؼ  CTuثبيكتي اؾ پيم آٓبظ ٙنع ٙثبنع.

َكات يٓى

ٝ -7-1ازع ظؼٓبٕ ٝثب()CTu
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قبؾٓبٗعٛي  CTuثٓ ٚؼ٘ي اؼائ ٚثٜتوؽيٖ ٓؽاهجتٜوب ثوٚ
ثي ٔبؼإ ثٞظ ٝ ٙظؼ ػيٖ زبٍ خ ِٞگيؽي اؾ آ ُٞظ ٙنعٕ قبيؽ
اكؽاظ ٓي ثبنعٝ .خٞظ زًبؼ ظؼ اْؽاف  CTuاؿِت ثوؽاي ًوبٛم
تؼعاظ ٓالهبت ً٘٘عگبٕ َؽٝؼي اقت.

ٝ -7-2ظبيق ٝازع ظؼٓبٕ ٝثب ()CTu
ْ جو ٚث٘عي -اؼؾيبثي
 ثجت ثئبؼإ اؼؾيبثي َٝؼيت ًْ آثي (اُق ،ة ،ج) ظؼٓبٕ
 ثطم ٛبي ظؼٓبٕ (ٓهبٛع ٝ ٙثكتؽي ًؽظٕ ،اْبم ٗوبٛت) ظاؼٝضبٗ ٝ ٚاٗجبؼ ظاؼٝئي ٓسَ تٜيٓ ٚسِORS ٍٞ(تٞخ : ٚاقتلبظ ٙاؾ  ORSث ٚهعؼي ٓ ْٜاقت ً ٚتٞييٓ ٚي نٞظ
يي ٗلؽ ٓكئ ٍٞتٜي ٝ ٚتهٞين اقتلبظ ٙاؾ  ORSثبنع)
ٓ ؽاهجت ثئبؼإ
 ٓبيغ ظؼٓبٗي ثٜعانت -تـػيٚ

 ثٜعانت  ٝپيهگيؽي
 آنپؿضبٗ ٚثؽاي تٜي ٚؿػا؛ ٓبيغ ظؼٓبٗي؛ تٜيٓ ٚبيغ پؽکِؽيٖ؛ تكٜيالت نكتهٞي ُجبـ ،ؼضتهٞي ضبٗٚ؛ آٓٞؾل ثٜعانت
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 كؼبُيتٜووبي آٓووٞؾل ثٜعانووت ظؼ ظاضووَثئبؼإ تٞقّ تيْ ٛبي ٓكئَ ٍٞع ػلٗٞي.
 ثي ٔبؼ يبثي كؼبٍ ظؼ اؼظٝگبٜٛبي پ٘ب٘ٛعگبٕ  ٝظؼ ظٛکعٙٛب؛
 ظكغ كُٞالت ٓ ٝسيّ
 ظكغ ثٜعانتي َبيؼبت (ؾثبُ ٚقٞؾٛب ،آنـبٍ ظإ ٛب)؛ َع ػلٗٞي  ٝتٔيؿ ٗگٜعانتٖ CTU؛ قؽظضبٗ ٚاخكبظ؛ آ٘يت
 ٗگٜجبٕ ث٘ٓ ٚظٞؼ ؼأ٘ٛبئيٝ ،ؼٝظ  ٝضؽٝج ثئبؼإ ؛ زًبؼٛب؛ زلبظت اؾ اٗجبؼ (ٓٞاظ ؿػايي ،ظاؼٛٝبِٓ ،ؿٓٝبت).CTU

 ٝظؼ ٓ٘ووؿٍ

َ -7-3ع ػلٗٞي ؼضتطٞاة ُ ٝجبـ ثئبؼإ
ؼا
َع
ؼا
َع

ؼٝثبُ هي ٛبِٓ ،س لٛ ٚب ،ؼٝتط تي ٛب  ُ ٝجبـ ثي ٔبؼإ
ثب هؽاؼ ظاظٕ آٜٗب ظؼ آة خٞل ثٔعت  5ظهيوٓ ٚوي توٞإ
ػلٗٞي ٗٔٞظ .ؼٝثبُهي ٛب ِٓ ٝسلٛ ٚب ٔٛ ٝچ٘يٖ ثبُم ٛب
ٓي تٞإ ثب ض هک کؽظٕ آٗ ٜب ظؼ ٓوب ثَ ٗٞؼ ضٞؼ نيع ٗ يؿ
ػلٗٞي ًؽظ (ٔٛچ٘يٖ َٔئ 4 ٚؼا ٓالزظً٘ ٚيع).

 -8يطاسک

جايعّ دس يحذٔد کشدٌ اَتطاس بيًاسي

کِٔبت کِيعي
آٓٞؾل ثٜعانت ،پيبٜٓبي ٓ٘بقت ،پػيؽل كؽ٘ٛگي

اؼؾيبثي ْـيبٕ
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1
2
3
4
5

6

آ يب آ ٓٞؾل ثٜعا نت ث طم ٓٔ ٜي اؾ پب قص ثْ ٚـ يبٕ (ٗ کبتٓ 8/1ْٜؼا ٓالزظ ٚک٘يع) ٓي ثبنع؟
آ يب پيبٓ ٜب اؾ ْؽ ين ٗ ٔبيم ٛبي ػٔ ِي آ ٓٞؾل ظاظ ٙنعٙاٗع (ث ٚػ٘ٞإ ٓثبٍ،کِؽي٘ ٚکؽظٕ آة ،تٜيٓ ٚسِ)ORS ٍٞ؟
آيب پيبٜٓب ظؼ قٓر خبٓؼ ٚثطٞثي ظؼيبكت  ٝظؼى نع ٙاقت؟آ يب پيبٓ ٜب اؾ ْؽ ين ؼ ٛجؽإ ٓػٛجي يب ٛؽ کب ٗبُي ،ثبثيهتؽيٖ آثبؼ تـييؽ ؼكتبؼ ث ٚاًثؽيت ٓؽظّ ؼقبٗع ٙنعٙ
اقت؟
آ يب پيبٓ ٜب ثب ثبٝؼ ٛبي كؽ ٘ٛگي ٓس ِي ظؼ ثبؼ ٙثي ٔبؼي ٝتٞإ اخؽاي اهعآبت ک٘تؽُي خبٓؼ ٚتٓج ين ظاظ ٙنع ٙاٗع
( ثؽاي ٓ ثبٍ ،ا گؽ يبث ٝ ٕٞخٞظ ٗعاؼظ ،آ يب ضبک كتؽ ثؽاي
نكتٖ ظقتٜب تٞيي ٚنع ٙاقت)؟
-آيب اقتلبظ ٙاؾ تٞاُت تهٞين نع ٙاقت؟

- 7آيب ثئبؼ يبثي كؼبٍ اٗدبّ نع ٙاقت (ٗکبت ٜٓوْ 8/2ثوٚ
ثي٘يع)؟
- 8آ يب پيبٓ ٜبي آٓٞؾ ني ث ٚثي ٔبؼإ  ٝاْؽاك يبٕ آٗ ٜب ظؼ
ٓؽاًؿ ٓؽاهجت ٛبي ثٜعانتي ظاظ ٙنع ٙاقت؟
- 9آ يب کبؼک٘بٕ ٓؽاهجت ثٜعانتي تٞإ اؼا ئ ٝ ٚاٗتهبؼ پ يبّ
ٛبي ٓ٘بقت ؼا ظاؼٗع؟

تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
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ه جَ اؾ كؽا ؼ قيعٕ ك ًَ  ٝثب ،قبؾٓبٗعٛي گؽٛ ٙٝبي
ٓؤثؽ ،ظؼ خٞا ٓغ ظؼ ٓ ؼؽٌ ض ٓؽ ثي هتؽ ث ٘ٓ ٚظٞؼ ن٘ب قبيي
نکبف ثيٖ ظاٗم  ٝؼٝنٜبي توٞيت ٗيبؾٛب ،اؼؾنٔ٘ع ٓي ثبنع.
ک٘ تؽٍ اي٘ ک ٚيبثٞٓ ٝ ٕٞاظ نٔيبيي ثؽاي قبُْ قبؾي آة
ٝخٞظ ظاؼظ  ٝهبثَ تٜيٓ ٚي ثبنعٓ ْٜٓ ،ي ثبنع.
ثكيبؼي اؾ پيبٜٓبي آٓٞؾني اؾ ٗظؽ ك٘ي ضٞة ٓي ثبن٘ع
ُٝي اخؽاي آٗ ٜب ٓهکَ ٓي ثبنع .اگؽ يبثٞٓ ٝ ٕٞاظ نئيبيي
ثؽاي قبُْ قبؾي آة  ٝخٞظ ٗعا نت ٚثب نعٓ ،سِٜ ُٞبي خبٗ هيٖ
ثؽاي اٗ دبّ اػ ٔبٍ اقب قي ثٜعا نتي ث ٘ٓ ٚظٞؼ ٓ سعٝظ کؽظٕ
اٗت وبٍ  ٝثب ( ثؽاي ٓ ثبٍ ،ا َبك ٚکؽظٕ آة ُي ٔ ٞث ٚآة،
آ نبٓيعٗي يب قبيؽ ؿػاٛبئي ک ٚتٞا ٗبيي ؿ يؽ ك ؼبٍ کؽظٕ
ٝيجؽيًِٞؽا ؼا ظاؼٗع) ثبيكتي كؽا ْٛنٗٞع.
اؼؾ يبثي ا ثؽ پيبٓ ٜبيي ک ٚهجالً ظاظ ٙنع ٙا ٗع ثٚ
ا كؿايم اؼت جبِ ثب خبٓ ؼٔ ً ٚي ٓي ٗٔبي ٘ع .ا ٓٞؾل ثٜعا نت
ثبي كتي ظؼ ت ٔبّ ْ ٍٞقبٍ اظا ٓ ٚيب ثع  ٝه جَ اؾ آ ؿبؾ ك ًَ
ٝثب ثبيكتي ثب نعت ثيهتؽي پيگيؽي نٗٞع.

َکات يٓى

 -8/1ثكيح آٓٞؾل ثٜعانت ظؼ خؽيبٕ ْـيبٕ
ً ک٘تؽٍ ٗٔٞظ اگؽ ٓؽظّ
يک ْـ يبٕ ٝثب ؼآي تٞإ قؽيؼب
ثعاٗ٘ع ک ٚچگٓ ٚٗٞي تٞاٗ٘ع ثٓ ٚسعٝظ کؽظٕ اٗتهبؼ ثي ٔبؼي
ک ٔک ٗٔبي ٘ع .ثؽاي خ ِت ٓ هبؼکت ٓؽظّ آ ٓٞؾل ثٜعا نت اقب قي
اقت.
41

پبقص ثْ ٚـيبٕ ٝثب
 ثٜتؽيٖ ؼا ٙاٗتوبٍ پيبٜٓب ؼا ث ٚخبٓؼ ٚاٗتطبة ک٘يع :
 ثؽهؽاؼي اؼتجبِ اؾ ْؽين ؼاظي ،ٞپٞقتؽ  ٝؿيؽٙ اؼائ ٚپيبٜٓب ث ٚؾثبٕ ٓسِي. اْالػبت ظؼقت ثعٛيع،آب ٗ ٚپيبٜٓبي ضيِي ؾيبظ.
 پيبٜٓب ؼا ثب َٝؼيت اختٔبػي ،كؽ٘ٛگي  ٝاهتًبظي خبٓؼ،ٚ
 ٝتٞاٗبيي إٓ خٜت ٔٛب٘ٛگي ثب تـييؽ ؼكتبؼ ،تٓج ين ظ ٛيع
( ثؽاي ٓثبٍ ،خٞآغ كو يؽ ٓٔکٖ اقت هبظؼ ث ٚت ٜي ٚيبثٕٞ
يب پؽکِؽيٖ ٗجبنع)

 -8/2ثئبؼيبثي كؼبٍ
ظؼ يٞؼت آ کبٕ ،ثي ٔبؼ يبثي ك ؼبٍ ثب يع ث٘ٓ ٚظٞؼ ٛبي ؾ يؽ
قبؾٓبٗعٛي نٞظ :
 کهق ثئبؼإ ٝثبيي ظؼ ٓؽزِ ٚا ٍٝثئبؼي اؼا ئ ٚت ٞييٛ ٚبي الؾّ ث ٚاػ ُبء ضبٗٞاظ ٝ ٙخبٓ ؼٚثٔ٘ظٞؼ زلبظت اؾ آُٞظ ٙنعٕ.

 -8/3پيبٜٓب کِيعي ثؽاي خبٓؼٚ





ظؼ يٞؼت ٓجتالء نعٕ ث ٚاقٜبٍ زبظ آثکي ٛؽ چ ٚقؽيؼتؽ ثٚ
تكٜيالت ٓؽاهجت ثٜعانتي ٓؽاخؼ ٚک٘يع.
ظؼ ضب ٗ ٝ ٚظؼ ؼآ ٙؽاخ ؼ ٚث ٚت كٜيالت ٓؽاه جت ثٜعا نتي
 ORSث٘ٞنيع.
ه جَ اؾ پ طتٖ ،ضٞؼظٕ  ٝث ؼع اؾ تٞا ُت ظ قتٜبي ضٞظ ؼا
ثهٞئيع.
ؿػا ؼا ثپؿيع.
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 آة قبُْ ث٘ٞنيع.
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-9كُتشل يحيط  :آب سانى

کِٔبت کِيعي
کِؽ ؾٗي-آؾٓبيم کيلي آة-خٞنبٗعٕ آة

اؼؾيبثي ْؼيبٕ
1
2
3
4
5

6
7
8

آيب ٓ٘بثغ ٓطتِق آة آُٞظ ٙن٘بقبئي نع ٙاٗع(ثٌٗ ٚبتٓٗ9/1 ْٜگب ٙک٘يع)
آيب ايٖ ٓ٘بثغ ظؼ خؽيبٕ ْـيبٕ َعػلٗٞي نع ٙاٗع؟اگؽ چبٜٛب ضٞة کِؽ ؾٗي نع ٙثٞظٗع  ٝآيب پبيم ٓ٘ظٔيثؽاي ٓيؿإ کِؽ ثبهئبٗعٝ ٙخٞظ ظانت (ثٌٗ ٚبت ٓ9/2 ْٜ
ٗگب ٙک٘يع)
چ ٚؼٝنٜبئي ثؽاي خِٞگيؽي اؾ آُٞظگي آة تٞيي ٚنعٙثٞظ؟(ثٌٗ ٚبت ٓٗ 9/3 ْٜگب ٙک٘يع)
خبئي ک ٚکِؽ ؾٗي آة ظؼ ٓجعأ ؿيؽ ٓٔکٖ ثٞظ ٙاقت آيبثؽٗبٓ ٚاي ثؽاي أْي٘بٕ اؾ قبُْ ثٞظٕ آة آنبٓيعٗي
ظؼقٓر ضبٗٞاظٝ ٙخٞظ ظانت ٚاقت؟(ثٌٗ ٚبت ٓٗ 9/4 ْٜگبٙ
ک٘يع)
آيب ٓٞاظنئيبئي ثؽاي َعػلٗٞي آة (تؽکيجبت کِؽيٖ) ظؼكؽٝنگبٜٛبي ٓسِي ثب هئت ٓ٘بقت ظؼ ظقتؽـ ثٞظ ٙاقت؟
آيب قيكتْ ظيگؽي ثؽاي كؽا ْٛکؽظٕ آة قبُْ ث ٚخٔؼيتٛبي پؽ ضٓؽ ظؼ خؽيبٕ ْـيبٕ ٝخٞظ ظانت ٚاقت؟
آيب خٔؼيت ث ٚاؾاي ٛؽ ٗلؽ ظؼ ؼٝؾ ُ 20يتؽ آة آنبٓيعٗيقبُْ ظؼيبكت کؽظ ٙاٗع.؟
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- 9آيب کبؼک٘بٕ ثٜعانتي تؽثيت نع ٙث ٚتؼعاظ کبكي ثؽاي
آٓٞؾل ٓؽظّ ٓسِي ظؼثبؼ ٙثٜعانت  ٝؼٝل ٛبي َعػلٗٞي
ٓٞخٞظ ثٞظ؟
 - 10آيب ثؽاي خبٓؼ ٚظؼ ٓٞؼظ ؼاٜٛبي پيهگيؽي اؾ آُٞظگي
آة اْالع ؼقبٗي نع ٙثٞظ؟

تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
تـييؽ ؼكتبؼ ٓؽظّ ٗيبؾ ث ٚؾٓبٕ ظاؼظ .پيبّ ٛبي
أْي٘بٕ ثطم ثؽاي پػيؽل تًلي ٚآة ضبٗگي ٓ ٝهبؼکت خبٓؼٚ
ثكيبؼ ٓٛ ْٜكت٘ع  ٚٗ ٝتٜ٘ب ظؼ ؾٓبٕ ْـيبٕ ثِک ٚثْٞ ٚؼ
ٓكتٔؽ ثبيكتي تکؽاؼ نٞظ .كٜؽقت ضٞثي ک ٚاؾ تٔبّ ٓ٘بثغ
آة ظؼ خؽيبٕ يک ثؽؼقي ثٜعانتي تٜيٓ ٚي نٞظ ثؽاي تؼييٖ
ضٓؽات ثبُو ٙٞآُٞظگي ٓليع اقت.
ٗظبؼت ٛبي َؽٝؼي ثبيكتي نبَٓ غضيؽ ٙاَبكي ٓٞاظ
نئيبئي ،ژٗؽاتٞؼٛبي ثؽم آٓبظ ٙث ٚکبؼ  ٝتٞاٗبئي تًليٚ
ؼقٞثبت ظؼ يٞؼت َؽٝؼت ثبنع.
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َكات يٓى

ٞٗ :9 -1ع ظقتؽقي ث ٚآة آنبٓيعٗي
ا ٗٞاع ٓطت ِق ظقتؽ قي ث ٚآة آ نبٓيعٗي ػجبؼت ٘عاؾ :
اؼت جبِ ثيٖ ضب ٗٛ ٚب  ،نيؽ ثؽظا نت ػ ٔٓٞي ،گٞظاٍ ،چب ٙآة
زلبظت نع،ٙچهٔ ٚزلبظت نع،ٙثؽک ٚآة ثبؼإ،چب ٙزلبظت ٗهعٙ
 ٝكؽٝن٘عگبٕ آة ثب کبٓي ٕٞتبٗکؽظاؼ.
آة آنبٓيعٗي ٓٔکٖ اقت ظؼ ٓٞاؼظ تٔبـ ؾيؽ آُٞظ ٙنٞظ:
 ظقتٜب  ٝثعٕ اكؽاظيکٝ ٚثب ظاؼٗع ظؼ زبُيکٛ ٚيچ ٗهبٗٚاي اؾ ثئبؼي ٗعاؼٗع.
 انيبء آُٞظٓ ٙبٗ٘ع قَٓ ٛب ،ك٘دبٜٗب  ٝاُجكٚ ٓٞاظ ٓعكٞػي(ٓثالًٗ لٞغ ث ٚچب ٙآة ؾ ٓبٗي ک ٚتٞا ُت ظؼكبيِ ٚکٔتؽ اؾ ٓ 30تؽي اؾ چب ٙهؽاؼ ظانت ٚثبنع)
ضٓؽ آُٞظگي آة ثؽ اقبـ ٗٞع ظقتؽقي ث ٚآة آنبٓيعٗي ٓتـيؽ
اقت.

:9-2چبٛ ٙبي آُٞظٙ
-

-

ٓ ٘بثغ آة زلب ظت ٗ هع ٙاؿ ِت ث كيبؼ آ ُٞظ ٛ ٙكت٘ع .ثؽاي
کبٛم ض ٓؽ آ ُٞظگي تؽتي جي ثب يع ظاظ ٙنٞظ تب ث ٚػ ٘ٞإ
يک اهعاّ اقبقي اؾ ٓ٘بثغ آثي زلبظت نٞظ.
قبُْ قبؾي ٓ ٘بثغ آ ثي ث ٜتؽيٖ ؼا ٙپي هگيؽي اؾ  ٝثب ظؼ
خبٓ ؼ ٚا قت .ظؼ ث سؽإ ٛب ک ِؽ آؾاظ ثبهئب ٗع ٙظؼ زعٝظ
ٓ0/5يِي گؽّ ظؼ ُيتؽ تٞييٓ ٚيهوٞظ (ثو ٚپيٞقوتٗ 7گوبٙ
ک٘يع)
ؾٓبٗي ک٘ ٓ ٚبثغ آة ضي ِي کعؼ ثب ن٘ع ه جَ اؾ َعػلٗٞي آة
ثبيكتي تًلي ٚنٞظ.
ثْٞ ٚؼ خبيگؿيٖ ،ت ًلي ٝ ٚک ِؽ ؾ ٗي ٓي تٞا ٗع ظؼ قٓر
ضبٗٞاؼ اٗدبّ نٞظ.
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 :9-3تٜي ٚآة آنبٓيعٗي قبُْ
 ٓٞهؼيت ٛب  ٝتالل ٛبئي ک ٚثؽاي خٔغ آٝؼي  ٝغضيؽ ٙقبؾيآة ثکبؼ ٓيؽٝظ ث ٚقالٓتي آة ضبٗٞاؼ کٔک ٓي ک٘ع.
ثب ثت نع ٙا قت ک ٚغض يؽ ٙقبؾي آة ظؼ ظؽف ثب ظٛب ٗٚ
ثبؼ يک  ٝثب تٞؾ يغ ک٘ ٘ع (ٙنيؽ آة)زلب ظت نع ٙضي ِي
قبُْ تؽ اؾ غضيؽ ٙقبؾي ظؼ ظؽف ثب ظٛبٗ ٚگهبظ اقت .آة
آ نبٓيعٗي ثبي كتي ظؼ يک کب ق ٚيب قَٓ تٔ يؿ ظؼظاؼ
ٗگ ٜعاؼي نٞظ .ثؽاي ثؽظا نتٖ آة ث دبي ا قتلبظ ٙاؾ  ٝقبيَ
ثبُو ٙٞآ ُٞظٓ(ٙبٗ ٘ع ُ يٞإ ثع ٕٝظ قت )ٚث ٜتؽ ا قت اؾ
نيؽ ثؽظانت ٓطؿٕ ،آة ؼيطت ٚنٞظ.
 ؿِ ظت ٛبي ٓطت ِق ک ِؽ ثؽ ا قبـ ٓٞؼظ ٓ ًؽف آة :ثؽايٗٞنيعٕ،ن كتٖ ُ جبـ  ٝظ قت ٛبَ ،عػلٗٞي ظؽٝف  ٝقَٓ ٛب
ثکبؼ ٓيؽٝظ (ث ٚپيٞقت ٗ 4گب ٙک٘يع)

:9-4تًلي ٚآة ظؼ ضبٗٞاؼ
وي
وتؽـ ٓو
و ٚظؼ ظقو
ولي ٚآة ظؼ ضبٗو
وق تًو
ؼٝل  ٛوبي ٓطتِو
ثب ن٘ع:خ ٞنبٗعٕ ،ک ِؽ ؾٗي،غض يؽ ٙقبؾي ظؼ ظؽٝف ث ٜكبؾي
نعَ ،ٙع ػ لٗٞي ضٞؼ نيعي ثب ا نؼٓ ٚبٝؼاء ث٘لم  +زؽاؼتَ ،ع
ػ لٗٞي ثب ا نؼٓ ٚبٝؼاءث٘لم ثب ال ٓپٓ ،ؼ ِن قبؾي  ٝت ًليٚ
نئيبئيَ+ع ػلٗٞي ثب کِؽ ؾٗي (پيٞقت )5
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-01كُتشل يحيط  :غزاي سانى

کِٔبت کِيعي
تٜي ٚؿػا -ثٜعانت ظؼ ٓسِٜبي كؽٝل -ؿػاي پطت ٚنعٙ

اؼؾيبثي ْـيبٕ
1

2

3
4
5

آ يب آة کبكي ثؽاي كؽ ٝن٘عگبٕ ضيب ثبٗي ٓٞاظ ؿػايي ظؼظقتؽـ ثٞظ؟
ويعٕ
وؽاي ٗٞنو
وبكي آة ثو
وعاؼ کو
وٓ ٝ ٍٞوو
وَ هجو
وت هبثو
(کيليو
،نكتهٞي ٓٞاظ ؿػائي  ٝظقت ٛب  ٝتٔيؿ کؽظٕ ظؽٝف)
آ يب َٞاثّ الؾّ ٗ ظبؼتي ثؽاي ز ً ٍٞأْي ٘بٕ اؾ ؼػب يتزعاهَ ا قتبٗعاؼظٛب ظؼ خؽإ ْـ يبٕ ت ٞقّ کبؼک ٘بٕ ؿػاي
ضٞؼي ٜب ٓ ٞخٞظ ثٞظ؟آ يب ٗ ظبؼت ثؽ كؼبُ يت ٛبي ظ قتکبؼي
ؿػا ٓٞثؽ ثٞظ؟
آ يب كؼبُ يت كؽ ٝن٘عگبٕ ضيب ثبٗي ؿػا ظؼ خؽ يبٕ ْـ يبٕٓتٞهق نع؟آيب ؼقتٞإ ٛب ثكت ٚنعٗع؟
آيب ٓوؽؼاتي ثؽاي أْي٘بٕ اؾ زعاهَ قٓر ثٜعانتي ثؽايٓسًٞالت ؿػايي ٝخٞظ ظاؼظ؟
آيب ضٞؼان ٛبي ٓسِي ک ٚثب ٓسًٞالت ظؼيبئي ضبّ (ثٝ ٚيژٙقطت پ ٞقتبٕ ٓبٗ ٘ع ضؽچ ٘گ  ٝيعف ٛب) ٓ ٝي ٝ ٙٞقجؿيدبت
ضبّ تٜيٓ ٚيهٞظ ًٓؽف ٓيهٗٞع (ثِٓٓ ٚت ٗ 15/1گب ٙک٘يع)
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- 6آ يب كؽ ٝن٘عگبٕ ٓٞاظ ؿػايي کٓ ٚس ًٞالت ز يٞاٗي ضبّ يب
ٗي ٔ ٚضبّ ؼا ثؽاي ٓ ًؽف كٞؼي ٓي كؽ ٝن٘ع  ٝخٞظ ظاؼ ٗع؟
ًٓؽف چ٘يٖ ؿػاٛبئي ٓي تٞاٗع ٗهبٗگؽ ضٓؽ اكؿايم يبكتٚ
ثؽاي ثٜعانت ػٔٓٞي ثبنع.
- 7آ يب آکب ٗبت تٞا ُت  ٝظقت هٞيي ظؼ ٓ سَ ٛبي كٞل ٓٞاظ
ؿػايي ظؼ ظقتؽـ اقت؟

تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
ت ٞخ ٝ ٚيژ ٙاي ثبي كتي ث ٚثٜعا نت ثبؾاؼ ٛبي ػ ٔٓٞي،
ٓؽاقْ کلٖ ٝظكٖ  ٝؿيؽ ٙظاظ ٙنوٞظ (ثو ٚپيٞقوت ٗ 8ٝ6گوبٙ
ک٘يع)

َكات يٓى

٘ٓ 10-1بثغ نبيغ ػلٗٞت
 آة آنبٓيعٗي ک ٚاؾ ٓ٘جغ آُٞظ ٙنع ٙاقت(ثْٞ ٚؼ ٓثبٍ ثب
ٗلٞغ آة ٛبي قٓسي آُٞظ ٙثٓ ٚعكٞع ٝ ٝؼٝظ إٓ ث ٚچب ٙثب
ظ يٞاؼ ک هي ٗبهى ) ،يب ظؼ ْي ز َٔ  ٝآة ؼ قبٗي يب غض يؽٙ
قبؾي آ ُٞظ ٙنع ٙا قت( ٓثالً ثب ت ٔبـ ظ قت ٛبي آؿ هت ٚثٚ
ٓعكٞع)
 يطي ک ٚاؾ آة آُٞظ ٙتٜي ٚنع ٙاقت.
 ظؽٝف ضٞؼاکپؿي ک ٚثب آة آُٞظ ٙنكت ٚنع ٙاقت.
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 آ ُٞظ ٙنعٕ ؿػا ظؼ خؽ يبٕ آ ٓبظ ٙقبؾي يب ث ؼع اؾ إٓ :
ؿػاٛبي آثعاؼ (ثْٞ ٚؼ ٓثبٍ نيؽ ،ثؽٗح پطت ٚنع ،ٙػعقي،
قيت ؾٓي ٘يُٞ ،ث يب ،ت طْ ٓؽؽ  ٝخ ٞخ )ٚا گؽ ظؼ خؽ يبٕ
آ ٓبظ ٙقبؾي  ٝپ طتٖ يب ث ؼع اؾ إٓ آ ُٞظ ٙنٗٞع  ٝا خبؾٙ
ظاظ ٙنٗٞع ظؼ ظؼ خ ٚزؽاؼت ا ْبم قبػت ٛب ثٔبٗ ٘ع ٓ سيّ
ثكيبؼ ػبُي ثؽاي ؼنع ٝيجؽيٞکِؽا كؽآ ْٛي ک٘٘ع.
 ؿػاٛبي ظؼيبئي ثٝ ٚيژ ٙضؽچ٘گ يب قبيؽ يعف ٛب ک ٚاؾ آة
آُٞظ ٙگؽكت ٚنع ٝ ٙث ٚيٞؼت ضبّ يب ٗيْ پؿ ًٓؽف نٗٞع ٝ
يب ظؼ خؽيبٕ آٓبظ ٙقبؾي آُٞظ ٙنٗٞع.
ٓ ي ٝ ٙٞقجؿيدبتي ک ٚظؼ ؾٓيٜ٘بي ؿ٘ي نع ٙثب کٞظ اٗكبٗي
ک هت ظاظ ٙنع ٝ ٙثب آة آ ُٞظ ٙث ٚك ُٞالت اٗ كبٗي آث يبؼي
نع ٝ ٙثب پبنيعٕ آة آُٞظ ٙتبؾٗ ٙگٜعانت ٚنع ٝ ٙقپف ثٚ
يٞؼت ضبّ ضٞؼظ ٙنٗٞع  ٝيب ظؼ خؽيبٕ نكتٖ  ٝآٓبظ ٙقبؾي
آُٞظ ٙنٗٞع.

 :10-2اقيعي کؽظٕ ؿػا
ا قيعي کؽظٕ ؿػا ثب ُئ،ٞگ ٞخ ٚكؽٗ گيٓ ،ب قت  ٝنيؽ تطٔ يؽ
نع ٙثٜٓ ٚبؼ ؼنع ٝيجؽيٞکِؽا کٔک ٓيک٘ع.

 :10-3تـػي ٚنيؽ ضٞاؼ
تب ؾٓبٗي ک ٚيک کٞظن ٝثب ظاؼظ تـػي ٚثب نيؽ ٓبظؼ ثبيكتي
اظآ ٚيبثع.
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 -00كُتشل يحيط  :بٓساصي يحيط

کِٔبت کِيعي
اؼتوبء ثٜكبؾي -آٓٞؾل ثٜعانت

اؼؾيبثي ْـيبٕ
1
2
3
4
5

6

ث ٚچ٘ع ظؼيع اؾ خٔؼيت ثب تكٜيالت ثٜعانتي پيهؽكت ٚضعٓتؼقبٗي ٓيهٞظ (ث ٚقؽ كًَ ٗ 11-1گب ٙک٘يع)
آيب ظؼ ٓسَ يک قيكتْ ضٞة ثؽاي ٓعيؽيت ٓٞاظ ؾائع  ٝظكغآٗ ٜب ظؼ خؽ يبٕ ْـ يبٕ  ٝخٞظ ظاؼظ (تطِ ي ٚتٞا ُت ٛب ٝ
ثؽظانت گَ  ٝالي قپتيک تبٗک ٛب)؟
آيب تكٜيالت ثٜعانتي ظؼ ٓوبثَ قيَ  ٝقبيؽ ثال يبي ْجيؼيآقيت پػيؽ ثٞظٗع؟
آ يب ت كٜيالت ثٜعا نتي ث ٚيٞؼت ثبُوٓ ٙٞي تٞاٗ كت ٓ ٘بثغآة آنبٓيعٗي ؼا آُٞظ ٙک٘ع؟
آيب تٞخٝ ٚيژ ٙظؼ خٜت تٜي ٚتكٜيالت ثٜعانتي ثؽاي خٞآغپؽ ضٓؽ ظؼ خؽيبٕ ْـيبٕ اػٔبٍ نع ٙثٞظ (ثٌٗ ٚبت ٓ-2 ْٜ
ٗ 11گب ٙک٘يع)
آيب کبؼک٘بٕ ثٜعانتي تؽثيت نع ٙثؽاي آٓٞؾل ؼكتبؼي ٛبيضٞة ثٜعانتي ثٓ ٚؽظّ ٓ٘ٓوٝ ٚخٞظ ظانت (ثٌٗ ٚبت ٓ-3 ْٜ
ٗ 11گب ٙک٘يع)؟
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تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
يک كٜؽ قت ٓ ٞخٞظي اؾ آکب ٗبت ثٜعا نتي ٓ ٞخٞظ (ا يالذ
نع ٗ ٝ ٙهع )ٙثبي كتي تکٔ يَ نٞظ تب ض ٓؽات اٗت وبٍ ثي ٔبؼي
اؼؾيبثي نٞظ.
وبي
وٛ ٚو
وعي ظؼ ثؽٗبٓو
وؽ کِيو
وک ػً٘و
وتي يو
وبؼ ثٜعانو
ؼكتو
ثٜعانتي اقت .ؼكتبؼٛبي ثٜعانتي ظؼقت ٓ ٝؼوٓ ٍٞبٗ٘ع نكتٖ
ظ قت ٛب ثب يبث ،ٕٞظ كغ يسير ٓعكٞع کٞظ کبٕ  ٝا قتلبظ ٙاؾ
قؽٝيف ٛبي ثٜعا نتي ثؽاي ظ كغ ٓعكٞع ،ثؽاي پي هگيؽي اؾ
گكتؽل ثئبؼي ٛب ثكيبؼ ٓٛ ْٜكت٘ع.

َكات يٓى

 : 11-1اكؿايم ثٜكبؾي ٓسيّ
ٓؽظّ ثب يع ث ٚي ٌي اؾ قؽٝيف ٛبي ثٜعا نتي ا يالذ نعٙ
ظقتؽ قي ظا نت ٚثب ن٘ع ٓبٗ ٘ع ات ًبٍ ث ٚنجٌ ٚكب َالة ػ ٔٓٞي،
ات ًبٍ ث ٚيي قپتيي تب ٗي ،تٞا ُت قيل ٕٞظاؼ ،چب ُ ٚيب
گٞظاٍ قبظ ٙتٞاُت  ٝتٞاُت ٓدٜؿ ث ٚتٜٞيٞٛ ٚا.
قؽٝيف ٛبئي ٓبٗ٘ع تٞاُت ٛبي قٓسي ،تٞاُت ٛبي ػٔٓٞي
يب ٓ هتؽى  ٝض ٘عم ٛب ثبي كتي ظؼ ًٔ تؽيٖ ؾ ٓبٕ ٓٔ ٌٖ ثب
قؽٝيف ثٜعانتي ايالذ نع ٙخبيگؿيٖ نٗٞع.
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 : 11 -2خِت ٓهبؼًت خبٓؼٚ
وبي
وبؼگيؽي ْؽزٜو
وَ ثٌو
وبّ ٓؽازو
وتي ظؼ تٔو
و ٚثبيكو
خبٓؼو
ثٜعا نتي ظؼ ٓ سَ ٓ هبؼًت ظاظ ٙنٗٞع .ثع ٓ ٕٝهبؼًت  ٝظؼگ يؽ
ًؽظٕ آٗ ٜب ض ٓؽ ػعّ ا قتلبظ ٙيب ا قتلبظٗ ٙب يسير اؾ ا يٖ
قؽٝيف ٛبي ثٜعانتي ٝخٞظ ظاؼظ.

 : 11 -3ثٜعانت  ٝثٜكبؾي ٓسيّ
اؼت جبِ ثيٖ ثٜعا نت ،تبٓيٖ آة  ٝقالٓت ث ٓٞؼ ٓ كتويْ
ت ست تبثيؽ ؼكتبؼ ٛبي ثٜعا نتي ا قتٓ .ؿا يبي قالٓتي ٗب ني اؾ
ظقتؽقي ث ٚقؽٝيف ٛبي ثٜعانتي ثع ٕٝؼكتبؼٛبي ضٞة ثٜعانتي
وتي
وٜبي ثٜعانو
وٞظ ( )WHO,1996قؽٝيكو
وع ثو
وٞؼ ٗطٞاٛو
وَ تًو
هبثو
ثبيكتي تٔيؿ  ٝثٜعانتي ثبن٘ع تب قالٓت اقتلبظً٘٘ ٙعگبٕ ٝ
خبٓؼ ٚؼا ثٓٞؼ ًِي ث ٚضٓؽ ٗيبٗعاؾٗع.
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 -11اقذايات خاكسپاسي

ًِٔبت ًِيعي
ظقتٌبؼي ثٜعانتي اخكبظٓ -سعٝظيت ٛبي ٓؽاقْ

اؼؾيبثي ْـيبٕ
1

2
3

4

آ يب ظ قتٞؼاُؼَٔ ؼ قٔي ظؼ ؼاث ٓ ٚثب ا هعآبت ً لٖ  ٝظ كٖاؾ خِٔٓ ٚدبُف تؽزيْ ،نكتهٞي ٓؽظگبٕ ْجن ؼقٓٞبت ٓػٛجي
يب ٓٔ ٜبٗي ٛبي قٞگٞاؼي  ٝخٞظ ظا نت؟ چگ ٚٗ ٞا يٖ اْال ػبت
تٞؾيغ نع ٙثٞظ؟
آ يب ثؽگؿاؼً٘ ٘عگبٕ ٓؽا قْ ً لٖ  ٝظ كٖ اؾ ض ٓؽ  ٝؼ ٝنٜبيً٘تؽ ُي إٓ ثؽاي خ ِٞگيؽي اؾ آ ُٞظگي ً ٚثبي كتي ث ٌبؼ
گؽكت ٚنٗٞع آگب ٙثٞظٗع؟
آيب خٞآغ اؾ اهعآبتي ً ٚظؼ ٓٞهغ ٓؽگ يي ٗلؽ اؾ ٝثبظؼ ٓ٘ؿٍ ثبيع اٗدبّ ثع٘ٛع ِٓٓغ ٛكت٘ع (ثٌٗ ٚبت ٓ-2 ْٜ
ٗ 12گبً٘ ٙيع)؟
آ يب ًبؼً ٘بٕ ثٜعا نتي ثٞيژ ٙظؼ اؼظ ٝگبٛ ٙبي ثي ٔبؼإ ٝثبيي ظؼ ٓٞؼظ ظ قتٌبؼي  ٝخبث دبئي اخ كبظ ،ضٞة تؽث يت
نع ٙاٗع (ثٌٗ ٚبت ٓٗ 12-2 ْٜگبً٘ ٙيع)؟
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تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
ه جَ اؾ ك ًَ  ٝثب يٌ كؽي اؾ ت ٞييٛ ٚبي قبظ ٝ ٙاقب قي
ث ٚاكؽاظي ٌ ٌٖ ٔٓ ٚا قت اخ كبظ ؼا ظ قتٌبؼي ً٘ ٘ع ثبي كتي
ظاظ ٙنٞظ.

َكات يٓى

 : 12 -1تٞييٛ ٚبئي ثؽاي ضبًكپبؼي
ضبًكپبؼي اكؽاظي ً ٚاؾ ٝثب يب ثٛ ٚؽ ػِت ظيگؽي ظؼ
يي خبٓؼٓ ٚجتال ثٝ ٚثب ٓي ٓيؽٗع ٓي تٞاٗع قجت گكتؽل ٚٔٛ
گ يؽي نٞظ .ظؼ ٓٔ ٜبٗي ٛبي ٓ دبُف ظؼگػ نتگبٕ ًٔ ٗ ٚي تٞإ
إٓ ؼا ُـً ٞؽظ هجَ اؾ تٜي ٝ ٚتٞؾيغ ؿػا نكتٖ ظهين ظقتٜب
ثب يبث ٝ ٕٞاقتلبظ ٙاؾ آة تٔيؿ َؽٝؼي اقت.
ز ُٞؼ ثؽٗب ٓ ٚؼ يؿي نعً ٙبؼً ٘بٕ ثٜعا نتي ظؼ ٓ دبُف
ثؿؼگعا نت ظؼگػ نتگبٕ ٓي تٞا ٗع ظؼ ٗ ظبؼت  ٝؼػب يت ا هعآبت
ثٜعانتي ٓليع ثبنع.

 : 12 -2تٞييٛ ٚبئي ثؽاي ظقتٌبؼي اخكبظ
أْي٘بٕ اؾ َعػلٗٞي اخكبظ ثب ٓسِوًِ ٍٞوؽ  3/5ظؼيوع
ثكيبؼ ٓ ْٜاقت( .ث ٚپيٞقت ٗ 4گبً٘ ٙيع) .ثؽاي زَٔ اخكوبظ
ثي ٔبؼإ  ٝثبئي ،اخ كبظ ثبي كتي ثعهت پيچ يع ٙنع ٝ ٙزبِٓيٖ
اخكبظ ثبيكتي اؾ ظقتٌم اقتلبظً٘٘ ٙع.
ا گؽ ٓٔ ٌٖ ثب نع ثبي كتي اؾ ت ٔبـ كيؿي ٌي ثيٖ ضبٗٞاظٙ
 ٝخ كع خ ِٞگيؽي نٞظ .ا گؽ ا يٖ ٓ كئِ ٚؿ يؽٌٖٓٔ ثب نع ثٚ
ضبٗٞاظ ٙثبيع آگبٛي ظاظ ٙنٞظ ًٌٗ ٚبت ؾيؽ ٓٞؼظ ٗيبؾ اقت
:
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 نكتٖ ظقتٜب ثب يبث ٕٞثؼع اؾ ُٔف خكع پؽٛيؿ اؾ هؽاؼ ظاظٕ ظقتٜب ظؼ ظٛبٕ ثؼع اؾ ُٔف خكع ُجبـ ٛب  ٝؼضتطٞاة كؽظ ٓؽظ ٙؼا هجَ  ٝثؼع اؾ نكتهٞيٓؼُٔٞي ثب هؽاؼ ظاظٕ ظؼ آة خٞل ثٓ ٚعت  5ظهيو ٝ ٚيب
ضهي ًؽظٕ ًبَٓ ظؼ ٓؼؽٌ آكتبة َعػلٗٞي ً٘يع.

اكؽاظي ٌ ٚثعٕ ٓؽظ ٙؼا ن كت ٝ ٚآ ٓبظ ٙظ كٖ ٓي
ً٘٘ع ثبيكتي :
-

ظقتٌم ،پيهج٘ع ٓ ٝبقي ثپٞن٘ع
ثعٕ ٓؽظ ٙؼا ثب ًِؽ 3/5ظؼيع تٔيؿ ً٘٘ع
ظٛبٕ ٓ ٝوؼع ٓؽظ ٙؼا ثب پ٘ج ٚضبّ ضيف نع ٙظؼ ٓسٍِٞ
ًِؽ پؽ ً٘٘ع
ثؽاي ٗگٜعاؼي ظٛبٕ ظؼ زبُت ثكت ٚقؽ ٓؽظ ٙؼا ثبٗعپيچي
ً٘٘ع.
ؼٝظٛ ٙب ؼا تطِيٌ٘٘ٗ ٚع.
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 -11يشاقب

کِٔبت کِيعي
اْالػبت ثؽاي ػَٔ ٚٔٛ -گيؽي ن٘بقي تٞييلي

اؼؾيبثي ْـيبٕ
تدؿي ٝ ٚتسِيَ پبيٚ
1
2
3
4
5

6

آيب ظاظٛ ٙبي ْـيبٕ ٛبي هجِي ٓٞخٞظ ثٞظ ٝ ٙثؽاي ايدبظظؼن ثٜتؽي اؾ ْـيبٕ خبؼي ثکبؼ گؽكت ٚنع ٙاقت؟
آيب تدؿي ٝ ٚتسِيَ ضٞثي اؾ ظاظٛ ٙب ثؽ اقبـ ؾٓبٕ،ٓکبٕ  ٝگؽٜٛٝبي ظؼ ٓؼؽٌ ضٓؽ ٓٞخٞظ ثٞظ؟
آيب اْالػبت خٔغ آٝؼي نع ٝ ٙتدؿي ٝ ٚتسِيَ نع ٙث ٚزعکبكي ظؼ پبيم ْـيبٕ ثکبؼ گؽكت ٚنع ٙثٞظ؟
آيب ٓؽاهجيٖ ثٜعانتي ٓ٘ظٞؼ اؾ اْالػبت خٔغ آٝؼي نع ٙؼاظؼن ٓيکؽظٗع؟
آيب پؽٗٝع ٙثئبؼإ نبَٓ اْالػبت پبي ٚاقبقي ٗ :بّثئبؼ ،آظؼـ ،قٖ ،خ٘ف ،تبؼيص نؽٝع ٗهبٗٛ ٚب ،اؼؾيبثي
ثبُي٘ي اُٝي ،ٚاؼؾيبثي ثئبؼي  ٝظؼٓبٕ ٛبي ظؼيبكت نعٙ
ٓيجبنع؟
آيب اْالػبت ثؽاي اقتلبظٓ ٙكئُٞيٖ  ٝتًٔيْ گيؽٗعگبٕ ظؼظقتؽـ ثٞظ ٝ ٙث ٚآقبٗي هبثَ ظؼن ثٞظٗع (ثْٞ ٚؼ ٓثبٍ
اػُبء کٔيتٔٛ ٚب٘ٛگي ٝثب)؟

ثؽؼقي اپيعٓيُٞٞژيکي
1
2
3
4

آيب يک ثؽؼقي اپيعٓيُٞٞژيک ثؽاي ْـيبٕ اٗدبّ نع ٙاقت؟چٞٗ ٚع تدؿ ي ٝ ٚتسِ يَ ظاظٛ ٙب اٗ دبّ نع : ٙت ٞييلي( نطى ٓ ،کبٕ ٝؾ ٓبٕ) يب تسِي ِي (ٓٓبُ ؼٞٓ ٚؼظ)؟آ يب
ؼاٜٛبي پؽضٓؽ اٗتوبٍ تؼييٖ نع ٙاٗع (آة  ٝؿػا)؟
آ يب ٗ تبيح ثؽؼ قي ،پب قص ثْ ٚـ يبٕ ؼا ت ست تأثيؽ هؽاؼظاظ ٙاقت؟
 چٞٗ ٚع ٓ هکالتي ظؼ خؽ يبٕ ثؽؼ قي ْـ يبٕ ٓ هبٛع ٙنع(پهووتيجبٗي ،تٔووبـ ثووب ؼقووبٗٛ ٚووبي خٔؼووي ،تووأضيؽ ظؼ
قبؾٓبٗعٛي ثؽؼقي ْـيبٕ)؟
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تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
اْالػبت ضٞة ،ثطهي اؾ ظؼٓبٕ ضٞة ثئبؼإ اقت  ٝالؾّ
ا قت کبؼک ٘بٕ ثٜعا نتي ظؼ ٓٞؼظ خ ٔغ آٝؼي اْال ػبت پب ي ٚت ست
آٓٞؾل هؽاؼ گيؽٗع زتي ؾٓبٗي کٛ ٚيچ ْـيبٗي ٝخٞظ ٗعاؼظ.
تؼؽيق ٓٞؼظ ثئبؼي ثبيكتي هجَ اؾ ٝهٞع ْـيبٕ ٓٞؼظ تٞاكن
هؽاؼ گؽكت ٝ ٚث ٚضٞثي ن٘بضت ٚنٞظ.
يک ٗ ظبّ ٓؽاه جت خبؼي ضٞة ،اْال ػبت ؾٓي ٘ ٚاي ٓل يعي ظؼ
ٓٞاؼظ ؾيؽ كؽآ ْٛي ک٘ع :
 پيم ثي٘ي ْـيبٕ ٛب. ک ٔک ث ٚتأي يع اپ يعٓيُٞٞژيک يک ْـ يبٕ ،ؾ ٓبٗي ک ٚيکض ٞن ٚاي اؾ ثي ٔبؼإ ک هق ٓي نٞظ  ٝيب ؾ ٓبٗي ک ٚيک
اكؿايم ٗبگٜبٗي ظؼ ٓٞاؼظ يب ٓؽگ ٗبني اؾ ق٘عؼّ اقٜبٍ
زبظ ؼش ٓيعٛع.
تدؿ ي ٝ ٚتسِ يَ ٓ٘ظْ ظاظٛ ٙبي پب ي ( ٚنطى ،ؾ ٓبٕ،
ٓکبٕ) ثؽاي آٓبظگي کبكي  ٝپبيم ٓؤثؽ َٝؼيت ٝثب اؼؾنٔ٘ع
اقت .گؽچ ٚيک ثؽؼقي اپيعٓيُٞٞژيک ؼقٔي ثؽاي ثئبؼي ٝثب
ک ٚؼا ٙا يِي اٗت وبٍ  ٝؼٝل ٛبي ک٘ تؽٍ إٓ ث ٚضٞثي ن٘بضتٚ
نعَ ٙؽٝؼي ٗٔي ثبنع آب ٓٔکٖ اقت ثؽاي ن٘بقبئي اهعآبت
پؽضٓؽ  ٝيب چؽض ٚاٗتوبٍ ثئبؼي اؼؾنٔ٘ع ثبنع .تؼعاظي اؾ
اثؿاؼ ٛب  ٝ ٝقبيَ ثؽاي ا يٖ ٓ٘ ظٞؼ کٓ ٚي تٞا ٗع ثْٞ ٚؼ
ٓليع إٓ ؼا پيم ثجؽظ ػجبؼت٘ع اؾ :
 -كؽّ ثؽاي خٔغ آٝؼي ظاظٛ ٙب
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 پيم ٗٞيف ٓٓبُؼٞٓ ٚؼظٓ -هبٛعي ثب ٗک ظاظٛ ٙب يب ٗؽّ ا كؿاؼ ثؽاي ثبي گبٗي ظاظٛ ٙب (ٓثالً .)Excel Spreadsheet ٝ Epi Info

َكات يٓى

 : 13-1اپيعٓيُٞٞژي تٞييلي
اْال ػبت ٓ  ْٜػ جبؼت ا قت اؾ ت ؼعاظ ٓٞاؼظ ٓ ٝؽگ ثؽ
ا قبـ ٓ٘ٓ و ،ٚثؽا قبـ ظٝؼ ٙؾ ٓبٗي  ٝؾ يؽ گؽٜ ٛٝبي خٔؼي تي.
ٓسب قج ٓ ٚيؿإ زٔ ِ ٓ ٝ ٚيؿإ ک ه٘عگي ثي ٔبؼي آ کبٕ ٓيع ٛع
ٓ٘بْن  ٝظٝؼٛ ٙبي ٓطتِق ثب ٓ ْٛوبيك ٚنٗٞع.

ٓ: 13-2يؿإ که٘عگي ثئبؼي
{تؼعاظ ٓؽگ ٛب توكيْ ثؽ تؼعاظ ٓٞاؼظ ثئبؼي *
}100ظؼ يک ظٝؼٓ ٙؼيٖ ؾٓبٗي ،ؾٓبٗي کٓ ٚيؿإ که٘عگي
ثئبؼي ثيهتؽ اؾ 1 %ثبنع (ٗ )<1%هبٗگؽ آٗكت ک: ٚ
 ظؼٓبٕ ٓٞاؼظ َؼق ظاؼظ (ثؽؼقي ک٘يع آيب کبؼک٘بٕثٜعانتي آٓٞؾل ظيعٛ ٙكت٘ع ،ظاؼِٓ ٝ ٝؿٓٝبت کٔجٞظ
ظاؼظ  ٝيب اكؿايم ٗبگٜبٗي تؼعاظ ثئبؼإ ٓؽاکؿ
ثٜعانتي ظؼٓبٗي ؼا اؾ کبؼ اٗعاضت ٚاقت؟)
 ٓؽظّ ضيِي ظيؽ ثٓ ٚؽاکؿ ثٜعانتي ظؼٓبٗي ظقتؽقي پيعآيک٘٘ع (ٝازع ٛبي ظؼٓبٕ ٝثب ظؼ خبٓؼٓ ٚكتوؽ ک٘يع ٓثالً
ظؼ ٓعاؼـًٓ ،ؽف ث٘ٛ ٚگبّ ORSؼا تهٞين ک٘يع).
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 تٞؼل يب ضٓبي ٓؽاهجت (ٓؽگ ٛب ثٜتؽ اؾ ٓٞاؼظ ثئبؼيثجت ٓي نٗٞع).

ٓ: 13-2يؿإ زِٔٚ
(تؼعاظ ٓٞاؼظ توكيْ ثؽ خٔؼيت ظؼ ٓؼؽٌ ضٓؽ * )100ظؼ
ظٝؼ ٙؾٓبٗي ٓؼيٖ ،ؾٓبٗي کٓ ٚيؿإ زِٔ ٚثبالقت ٗهبٗگؽ
آٗكت ک: ٚ
 يک ٓ٘جغ ٓهتؽن ثؽاي ػلٗٞت ٝخٞظ ظاؼظ.ٓ٘ٓ -و ٚضيِي پؽ خٔؼيت اقت (ثْٞ ٚؼ ٓثبٍ ٓ٘بْن نٜؽي)

60

پبقص ثْ ٚـيبٕ ٝثب
-04يطاسک

ضشکاي بيٍ انًههي

کِٔبت کِيعي
ْؽذ ٛبي ثؽٗبٓٔٛ -ٚب٘ٛگي نؽکبي ثيٖ أُِِي

اؼؾيبثي ْـيبٕ
- 1ث ٚؿ يؽ اؾ ٓ كئٞالٕ ثٜعا نتي ثؽاي ٓ هبؼکت نؽکبي ثيٖ
أُِِي (آژاٗف ٛبي قبؾٓبٕ ِٓوَ ،NGOS ،اٛوعا ک٘٘وعگبٕ
ثيٖ أُِ ِي ،ث طم ضً ٞيي) ظؼ پب قص ثْ ٚـ يبٕ چ ٚقبؾ ٝ
کبؼٛبيي ث ٚکبؼ ؼكت ٚاقوت (ثوٌٗ ٚوبت ٜٓوْ ٗ 14-1گوبٙ
ک٘يع)
- 2آ يب كٜؽ قتي اؾ ٗيبؾ ٛبئي ک ٔٓ ٚکٖ ا قت ت ٞقّ نؽکبي ثيٖ
أُِِي زٔبيت نٞظ ٝخٞظ ظاؼظ (ثٌٗ ٚبت ٜٓوْ ٗ 14-2گوبٙ
ک٘يع)
- 3آ يب قبؾ  ٝکبؼ ٛبي ؼ قٔي ثؽاي ا كؿايم ثٞظ خ ٚث ٘ٓ ٚظٞؼ
پبقطگٞيي ثْ ٚـيبٕ ٓٞخٞظ ثٞظ؟
آيب ْؽذ يک ثؽٗبٓ ٚتٜي ٚنع ٙثٞظ؟
- 4چ ٚقبؾٓبٗي نؽکبي ٓطت ِق ؼا ظؼ پب قص ثْ ٚـ يبٕ ٔٛب٘ ٛگ
ٓيکؽظ؟ (ثٌٗ ٚبت ٓٗ 14-3 ْٜگب ٙک٘يع)
- 5آ يب ْؽذ ا قتؽاتژيک ثؽاي پب قص ثْ ٚـ يبٕ ثب نؽذ  ٝظبيق
ٝيژ ٙثؽاي ٛؽ يک اؾ نؽکبء ٝخٞظ ظانت (ثٌٗ ٚبت ٜٓوْ -3
ٗ 14گب ٙک٘يع)؟
 ٗ- 6وم قبؾٓبٕ خ ٜبٗي ثٜعا نت ظؼ پب قص ثْ ٚـ يبٕ چ ٚثٞظ
(ٔٛب٘ٛگي ،زٔبيت ٓبُي ،زٔبيت ك٘ي)؟
ظؼ چ ٚقٓسي قبؾٓبٕ خ ٜبٗي ثٜعا نت ٓ هبؼکت کؽظ ٙثٞظ
(ٓعيؽيت کَ ،قٓر ٓ٘ٓو ٚاي ،قٓر کهٞؼي)؟

تٞييٛ ٚبي ٓليع ثؽاي اكؿايم آٓبظگي
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كؽا ٗ ْٛهعٙ

ثبي كتي ه جَ اؾ

كٜؽ قتي اؾ ٗيبؾ ٛبي
ْـيبٕ تٜيٞٔٗ ٚظ.
قبؾ  ٝکبؼ ٛبئي ثؽاي ز ً ٍٞأْي ٘بٕ اؾ ٔ ٛب٘ٛگي ضٞة
ثيٖ ظاِْٝجبٕ ٛNGOب  ٝکبؼک٘بٕ ثٜعانوتي  ٝظؼٓوبٗي کهوٞؼ
ثبيكتي ٝخٞظ ظانت ٚثبنع.
ت ٞقؼ ٝ ٚز لظ ؼاث ٓ ٚضٞة ثب ا ٛعاء ک٘ ٘عگبٕ  ٝض يؽيٖ ٓٔ کٖ
اقت توٞيت نٞظ ثب :
 ث جت خؿئ يبت ٓ كئُٞيت ٛب ظؼ قلبؼتطبٗٛ ٚب يب ٗٔبي ٘عگيٛبي قبؾٓبٕ َِٓ.
 قبؾٓبٗعٛي ٓ٘ظْ ضالي ٚپؽٗٝعٛ ٙب. ت ٜي ٚاْال ػبت ٓ٘ظْ ظؼ ٓٞؼظ ٓٞهؼ يت اپ يعٓيُٞٞژيک ٝتأثيؽات پبقص ثْ ٚـيبٕ.

َكات يٓى

14-1
ضيؽيٖ

:

اْالػبت

الؾّ

ثؽاي

اٛعاءک٘٘عگبٕ

ٝ

اْال ػبت ك هؽظ ٙظؼ ثبؼ ٙػ ٘بٝيٖ ؾ يؽ ظؼ ؼاث ٓ ٚثب
ٓتوب ػع کؽظٕ نؽکبي ثيٖ أُِ ِي ثؽاي زٔب يت اؾ پب قطگٞئي
ثْ ٚـيبٕ ٓٞؼظ ٗيبؾ اقت :
 تٞييق ْـيبٕ : نعت ْـيبٕ
 گكتؽل خـؽاكيبئي
 نعت (ٓيؿإ که٘عگي ثئبؼي)
 اؼؾيبثي (ٓ٘س٘ي ٛبي اپيعٓيُٞٞژيک ثؽاي ٗٔبيم ثٜجٞظ يب
ثعتؽ نعٕ َٝؼيت)
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ٝ يژ گي ْـ يبٕ (ٓ يؿإ زٔ ِ ٚثبال ٓ ،يؿإ ک ه٘عگي ثي ٔبؼي
ثبال ،قبيؽ ٓهکالت ٓثالً قيَ ٛب ،ؾُؿُ)ٚ
 ٗيبؾٛبي پؽقِ٘ي ِٓ ٝؿٓٝبت كؼبُيتٜبي ک٘تؽُي ث ٚکبؼ ؼكتْ ٝ ٚؽازي نعٙ كٜؽ قت ث ٚؼٝؾ نع ٞٓ ٙخٞظي کبؼٓ ٘عإ ٞٓ ٝاظ ِٓ ٝؿٓ ٝبتهبثَ ظقتؽقي

ٗ:14-2يبؾٛب
ٗيبؾٛب نبَٓ ٓٞاؼظ ؾيؽ اقت؟
 آٓٞؾل ٗ ٝظبؼت تيْ ٛب ظؼ ٓسيّ ٓٞاظ ِٓ ٝؿٓٝبت پؽ قَ٘ (پؽ قَ٘ پؿ نکي ،ثٜعا نت ٓ سيّ ،پؽ قَ٘ آ ٓٞؾلثٜعانت)
 زٔبيت اؾ ٓٓبُؼبت اپيعٓيُٞٞژيک زٔبيت اؾ تهطيى ٛبي آؾٓبيهگبٛي -زٔبيت اؾ ٔٛب٘ٛگي ضٞة ٔٓٓ ٝئٖ

ٔٛ :14-3ب٘ٛگي
ظؼ يک َ ٝؼيت ث سؽإ پيچ يعٔ ٛ ٙب٘ٛگي ثب نؽکبي ثيٖ
أُِِي ٓطتِق ٛNGO ٝبئي ک ٚظؼ پبقوص ثوْ ٚـيوبٕ ٓهوبؼکت
ٓيک٘ ٘ع َٓٞ ٞع کِ يعي ا قت /ث ٘بثؽايٖ اي دبظ يک كٜؽ قت اؾ
زٔبيت ٛبي اؼائ ٚنعٓ ٙيتٞاٗع ٓليع ثبنوع( /ثو ٚپيٞقوت 9
ٗگب ٙک٘يع)
نؽکبي ثيٖ أُِ ِي ٓٔ کٖ ا قت ك وّ زٔب يت ك ٘ي  ٝيب ٛؽ ظٝ
زٔبيت ك٘ي ٓ ٝبُي ؼا اؼائ ٚک٘٘ع.

پيٕس  :0اثؿاؼٛبي اؼؾنيبثي
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پيٕس
پيٕس
پيٕس
پيٕس
پيٕس
پيٕس
پيٕس
پيٕس

:2
:3
:4
:5
:6
:7
:8
:9

پيٕس

 : 0اثؿاؼٛبي اؼؾنيبثي

اي ٍٞگؿاؼل اؼؾيبثي
اي ٍٞاقبقي ظؼ يک ثطم ظؼٓبٕ ٝثب
ؼهين قبؾي کِؽ ثؽ اقبـ ٗٞع ًٓؽف
ؼٝل ٛبي قبُْ قبؾي ضبٗگي آة
پيبّ ٛبي کِيعي ثؽاي آٓٞؾل ثٜعانت
تٜيًٓ ٝ ٚؽف ٓسِ ٍٞکِؽ 1%ثؽاي َع ػلٗٞي آة
اي ٍٞتٜي ٚؿػاي قبُْ ثؽاي پيهگيؽي اؾ ٝثب
چبؼچٞة ٔٛب٘ٛگي كؼبُيت ٛبي ک٘تؽٍ ٝثب

ٗووووبِ َوووؼق

ٗووووبِ هوووٞت
تهٌؽ  ٝهعؼظاٗي
تهطى ْـيبٕ
 ًيل يت قي كتْ  ٛهعاؼ64

پبقص ثْ ٚـيبٕ ٝثب
قؽيغ
 ًيليت اْالػبت ؾٓي٘ٚاي
وووبت
وووبٕ اْالػو
 خؽيواپيعٓيُٞٞژيي
وي
ويٖ ؼٝل ً٘تؽُو
 اُٝواٗدبّ نعٙ
تبئيع ْـيبٕ
وگبٛي
وطيى آؾٓبيهو
 تهوْـيبٕ
 تؼؽيق ٓٞؼظقبؾٓبٗعٛي پبقطعٛي
 ًٔيتٔٛ ٚب٘ٛگي ٝثب ؼٝنٜبي ً٘تؽُي پبيم كؼبُيتٜبٓعيؽيت اْالػبت
 اٗتهبؼ اْالػبت ٓ هبؼًت ؼ قبٗٛ ٚبيخٔؼي
 ٔ ٛب٘ٛگي ثب ؼ قبٗٚٛبي خٔؼي
ظؼٓبٕ ثئبؼإ
 ظؼٓبٕ ًْ آثي ثعٕ آٗتي ثيٞتيٌٜبووگيؽي
ووٜبي پيهو
 ؼٝنو(خعاقبؾي -ثٜعانت)
ًبٛم ٓؽگ ٓ ٝيؽ
ووو٘عگي
وووؿإ ًهو
 ٓيوثئبؼي
آٓووووٞؾل ًبؼً٘ووووبٕ
ثٜعانتي ظؼٓبٗي

پيٕس

 : 0اثؿاؼٛبي اؼؾنيبثي (اظآ)ٚ

65

پبقص ثْ ٚـيبٕ ٝثب

ٗووووبِ َوووؼق

ٗووووبِ هوووٞت
تهٌؽ  ٝهعؼظاٗي
ووتي ظؼ
ووعآبت ثٜعانو
اهو
تكٜيالت ٓؽاهجت ثٜعانتي
 قوووبؾٓبٗعٛي ثطووومظؼٓبٕ ٝثب
 َع ػلٗٞي آثؽقبٗيٓهبؼًت خبٓؼٚ
 پي ٌبؼ آٓٞؾ ني يبثؽٗبٓوووو ٚقؽاقووووؽي
آٓٞؾنووي (پيبٜٓووب ٝ
ًبٗووووووبٍ ٛووووووبي
تِٞيؿيٗٞي)
 ثئبؼيبثي كؼبٍآة قبُْ
 ا هعآبت أْي ٘بٕ ث طماؾ آة آنبٓيعٗي قبُْ
 ًِؽؾٗي ٓ٘بثغ آةؿػاي قبُْ
 كؽٝنگبٛ ٙبوؽظ
و٘عگبٕ ظٝؼ ٙگو
 كؽٝنوضيبثبٗي
ثٜعانت آة  ٝكبَالة
 ظقتؽ قي ث ٚقؽٝيف ٛبيثٜعانتي
 ثٜعانت آبًٖاهعآبت ضبًكپبؼي
وتي
وبي ثٜعانو
ويٛ ٚو
 تٞيوؼقٔي ث ٚخبٓؼً ،ٚبؼً٘بٕ
وووبؾٓبٕ
وووتي  ٝقو
ثٜعانو
ظ٘ٛعگبٕ ٓؽاقْ ضبًكپبؼي
ٓؽاهجت
 ظاظٛ ٙب ثؽاي اهعاّ ثؽؼقي ْـيبٕوويٖ
ووؽًبي ثو
ووبؼًت نو
ٓهو
أُِِي
 ٔٛب٘ٛگي نؽًبء66
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ْ -ؽذ ثؽٗبٓٛ ٚب

پيٕس

 :2اصٕل گضاسش اسصيابي

 -0يقذيّ
ٓوعٓ ٚنبَٓ يک ٓؼؽكي ضالي ٚاؾ :
 َٝؼيتي کْ ٚـيبٕ اتلبم اكتبظ ٙاقت تٞخي ٚاؼؾيبثي پبقص ثْ ٚـيبٕ  ٝاٛعاف اؼؾنيبثي تؽکيت تيْ ظؼ اٗدبّ اؼؾيبثي ؼٝل اؼؾيوووبثي (ثوووبؾثي٘ي ٓكوووت٘عاتًٓ ،وووبزجٛ ٚوووبينطًي،گؽٜٛٝبي ٛعفٓ ،هبٝؼ ٙكؼبُيت ٛب يب گؽظٔٛبئي ٛب،
ٓٓبُؼٞٓ ٚؼظ ،نبٛعي  ٝؿيؽ)ٙ

-2تٕصيف اپيذييٕنٕژيک ٔضعي

ٔبا

تٞييق اپيعٓيُٞٞژيک ثبيكتي نبَٓ :
 ا گؽ ک هٞؼ هجالً ْـ يبٕ ٛبي  ٝثب ظا نت ٚا قت ؼٗ ٝعٛبيثئبؼي ٝثب ثؽاي ظٝؼٛ ٙبي ؾٓبٗي  ٝگؽٜٛٝبي خٔؼيتي کٚ
تست تأثيؽ ثئبؼي هؽاؼ گؽكت ٚاٗع.
 ْجيؼت ْـيبٕ اضيؽ اؾ ٗظؽ ؾٓبٕٓ ،کبٕ  ٝنطى ،چ ٚؾٓبٗينؽٝع نع؟
کدب  ٝچ ٚکكي ٓجتال نع .چ ٚتًٔئبتي ثؽاي ک٘تؽٍ ْـيبٕ
اٗدبّ نع (ث ٚثطم ٛبي ٗ 2ٝ1گب ٙک٘يع) :
 ٓ٘بْن پؽضٓؽ  ٝگؽٜٛٝبي خٔؼيتي پؽضٓؽ ( چ ٚکكبٗي ثيهتؽٓجتال نعٗع)
ٓيؿإ زِٔٓ ٝ ٚيؿإ که٘عگي ثئبؼي ثؽاقبـ ٓکبٕ ،قٖ ٝ
خ٘ف (ث ٚثطم  13تؼبؼيق ٗگب ٙک٘يع)
 يک كٜؽقتي اؾ ػٞآَ ضٓؽ نبَٓ تؽاکْ خٔؼيت ،قبزَ ظؼيبظؼ ٓ ٘بْن گؽٓ كيؽي ،کٔ جٞظ ٛبي ثٜعا نتي ،کٔ جٞظ آة
قبُْ ،ؿػاي آ ُٞظ ،ٙض ٓؽ اٗت وبٍ ٓعكٞػي -ظ ٛبٗي ،ػٞا َٓ
ؾٓي٘ ٚاي ٗظيؽ قٞءتـػي.ٚ

-3اسصيابي پاسخ بّ طغياٌ
اؼؾ يبثي پب قطعٛي ثبي كتي ث ٚػ ٘بٝيٖ ؾيؽا نبؼ ٙک ٘ع ،ثٚ
ٗوبِ هٞت ٗ ٝوبِ َؼق تأکيع ظانت ٚثبنع :
قبؾٓبٗعٛي پبقص ثْ ٚـيبٕ (ثطم)14ٝ 4ٝ 3ظؼٓبٕ ٓٞاؼظ ثئبؼي (ثطهٜبي )7ٝ 6ٝ 5ٓؽاهجت  ٝتهطيى آؾٓبيهگبٛي (ثطهٜبي )13ٝ 2زلظ ٓسيّ (ثطهٜبي )11ٝ 10ٝ 9-ک٘تؽٍ گكتؽل ثئبؼي ظؼ خبٓؼ( ٚثطم ٛبي )12ٝ 8

 -4تٕصيّ ْا
کٞتبٓ ٙعتٓ ،يبٕ ٓعت  ٝظؼاؾ ٓعت

َ -5تيجّ گيشي
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 : 3اي ٍٞاقبقي ظؼ ثطم ظؼٓبٕ ٝثب

اصٕل اساسي دس
ثطم ظؼٓبٕ ٝثب
ساِ اَتقال
تٕصيّ ضذِ اضافي
ضخص

تتٕل
اصت

ٓسووعٝظيت تٔووبـ ثووب ظؼ زبُوت ايوع ٙآٍ
ثئبؼ
يي ٗ لؽ ز َٔ ً٘ ٘عٙ
 +كوووّ يووي ٗلووؽ اؾ ثؽاي ٛؽ ثئبؼ
اػُبي كبٓيَ
ً +بؼٓ٘ع ثٜعانتي
ؼكت آٓع يٌٓؽك ٚانطبو ق ٚك ُبي ٓ كتوَ ظؼ
ظاضوَ ثطوم ظؼٓوبٕ
ٝثب

آب

آة قبُْ
(ؿِظت ًِؽ ثؽاقبـ
اقتلبظٝ ٙثژ)ٙ

ظؼ زبُت ايع ٙآٍ
ُ 50يتؽ ثؽاي ٛؽ
ثئبؼ ظؼ ؼٝؾ

ٓوووووبظيؽ كووووؽاٝإ
ٓٞؼظٗيبؾ اقت
(زعاهَ ُ 10يتؽ ثوؽاي
ٛؽ ٗلؽ ظؼ ؼٝؾ)
دستٓا

ٓؽا ًؿ نكت هٞي ظ قت ثب
وبث ٕٞظؼ
وبُْ  ٝيو
آة قو
ٓوبظيؽ ًبكي ظقتٜب ؼا
ثب آة  ٝيبث ٕٞثهٞئيع
وووع اؾ
وووَ  ٝثؼو
 هجوٓؽاهجت اؾ ثئبؼ
 ث ؼع اؾ ا قتلبظ ٙاؾتٞاُت
 هجَ اؾ پطتٖ ؿػا يبضٞؼظٕ ؿػا
 ثؼووع اؾ تووؽى ثطووم68

ٗبضٖ ؼا ًٞتبٝ ٙ
تٔيؿ ً٘يع

پبقص ثْ ٚـيبٕ ٝثب
ثكتؽي

غزا

ؿػاي پطت ٚنعٙ

تٜيوو ٚؿووػا تٞقووّ
ثطم ظؼٓبٕ ٝثب

ًبؼً٘وووبٕ ثٜعانو
ً
ووتي (تؽخيسووووووووووب
ظقتٌبؼي
ٗجبيكتي ظؼ
ضبٗٞاؼٛب)
 ٝزٔووَ ؿووػا يووب آة غض يؽ ٓ ٙوعاؼ ؿػا
ظضبُت ً٘٘ع
ٌٖٓٔ اقت
ٝق ٞق ٚاٗگ يؿ ثب نع
ٓ ٝهٌالت آ٘يتي
ايدبظ ً٘ع.
نباط ْا ٔ
سختخٕاب

ُجبـ  ٝؼضتطٞاة ؼا ثب ا گؽ ً ِؽ ظؼ ظ قتؽـ
ٓسٍِٞ
ٗي كت ُ جبـ ؼا ثب
يووبث ٕٞثهووٞئيع ٝ
ًبكي ًِؽ ثهٞئيع
قوووپف ظؼ ٓؼوووؽٌ
آكتبة ضهي ً٘يع.
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 : 3اي ٍٞاقبقي ظؼ ثطم ظؼٓبٕ ٝثب

اصٕل اساسي دس
ثطم ظؼٓبٕ ٝثب
ساِ اَتقال
تٕصيّ ضذِ اضافي
آنٕدگي يحيط

تتٕل
اصت

ثؽاي ث طم ظؼ ٓبٕ  ٝثب تٞا ُت ٛب ثبي كتي
تٞاُت اضتًبيي
زوووعاهَ ٓ 100توووؽ
ؼا ت ُٔيٖ ً٘ يع .قَٓ ظٝؼتووؽ اؾ چبٜٛووب
ٛب ،قٓٞذ ضيف
يووب آثٜووبي قووٓسي
ً هؽاؼ گيؽظ.
 ٝتٞا ُت ٛب ؼا ٓؽت جب
ثب ٓسًِ ٍٞبكي ًِؽ
َعػلٗٞي ً٘ يع .ؾثب ُٚ
قٞؾ ثؽاي پكٔبٗعٛبي
پؿنٌي
تطت طٞاة  ٝيژ ٝ ٙثب
(تطت قلؽي ٝثب)

اجساد

قؽظضبٗ ٚخعاگبٗٚ

اهعآبت يسير ًلٖ
 ٝظكٖ ؼا تبئيع
ً٘يع

ووعػلٗٞي ظؼ اقؽع ٝهت
ووبظ ؼا َو
اخكو
اخكبظ ؼا ظكٖ
ً٘يع
ً٘يع
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پيٕس

 : 4ؼهين قبؾي ًِؽ ثؽ اقبـ ٗٞع ًٓؽف

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو
ووووو
يحصٕل كهش
ضذعفَٕي :

بشاي ضذعفَٕي

:

بتتتتتشاي

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو
ووووو
ظ قت ظ قتٌم
ٓٞاظ ؾائع
ظاؼ
ظ قت ثؽٚ٘ ٛ
اخكبظ
تؽنسبت ثعٕ
 ٝپٞقت
ٓسًِِ ٍٞؽ  0/5ظؼيع تٜيً٘ ٚيوع
ًق ٛب
ُجبـ ٛب  ٝتدٜيؿات
ؼضتطٞاة
ٓسًِِ ٍٞوؽ  0/05ظؼيوع
تٜيً٘ ٚيع
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو
ووووو
يي ُيتؽ قليع ً٘٘ع ٙؼا ثُ 9 ٚيتؽ آة
قليع ً٘٘ع ٙضبٗگي
ٓ 100يِي ُيتؽ اؾ قليع ً٘٘ع ٙؼا ثُ 9/9 ٚيتؽ
اَبكً٘ ٚيع (ٓسِ) 1: 10 ٍٞ
(ًِؽ كؼبٍ )%5
آة ؼا اَبكً٘ ٚيع يب
يي ُي تؽ اؾ ٓس ٍِٞ
 1 :10قليع ً٘٘ع ٙؼا ثُ9ٚيتؽ

پبقص ثْ ٚـيبٕ ٝثب
آة ا َبك ً٘ ٚيع (ٓس ٍِٞ
ٓ 1 :10سً)ٍٞ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو
ووووو
16
 16گؽّ يب يي هبنن ؿػاضٞؼي
قليع ً٘٘ع ٙضبٗگي
گؽّ يب يي هبنن ؿػاضٞؼي
زووَ
زَ نع ٙظؼ يي ُيتؽ آة
يب گؽاًِٗ ٍٞؽ %70
نع ٙظؼ ُ 10يتؽ آة
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پيٕس

 : 5ؼٝنٜبي قبُْ قبؾي آة ضبٗگي
خٞنب
ٗعٕ

ًِؽ آؾاظ
 ٝغضيؽٙ
ظؼ ظؽٝف
ايالذ نعٙ

ًعٝؼت
پبئيٖ
)(<30NTU
آة ًعؼ
هجَ اؾ
تًليٚ

ًيليت
ٓٞؼظٗيب
ؾ آة
ثؽاي
تًليٚ
نعٕ

ثعٕٝ

ثبهئبٗ
ظٙ
َعػلٗٞي
ً٘٘عٙ

ضيؽ

تـييؽات
نئيبئي
ظؼ آة

ضيؽ

تٞاٗبئي
ؼنع
ٓدعظ
ٓيٌؽٝثي
ظؼ آة
تًليٚ
نعٙ

ثِي
ثب
غضيؽ
 ٙآة
ثيهت
ؼ اؾ
1-2
ؼٝؾ

ضيؽ تب
ًٔي اگؽ
ًِؽ
ثبهئبٗعٙ
زلظ نٞظ

قٓر
ٜٓبؼت ٝ
آقبٗي
ثؽاي
ًٓؽف

ٜٓبؼ
ت
پبئي
ٕ
آقبٕ
ثؽاي
ًٓؽف

ظؼ
ظقتؽـ
ثٞظٕ

ثٚ
يي
ٓ٘جغ

تًليُ ٝ ٚطتٚ
قبؾي
نئيبئيَ+عػل
ٗٝي ثب ًِؽ

ثعٕٝ

َعػلٗٞي
ثب آكتبة
ثب انؼٚ
 +زؽاؼتUV

ًعٝؼت
پبئيٖ
)(<30NTU
آة ًعؼ
هجَ اؾ
تًليٚ

َعػلٗٞي
ثب آكتبة
ثب زؽاؼت
تٜ٘ب

ثعٕٝ

َعػلٗٞي
UVثب
ثب الٓپ
ًعٝؼت
پبئيٖ
)(<30NTU
ٝ
زالٍ ٛبي
ثب هعؼت
خػة
پبئيٖ
UV

ثِي

ثِي
اقت
ٓؿٙ
ثع

ٌٖٓٔ
ثبػث
 ٝثٞي
نٞظ

ثِي

ضيؽ

ثِي ٌٖٓٔ اقت
ثبػث ٓؿٝ ٙ
ثٞي ثع نٞظ

ضيؽ

ضيؽ

ضيؽ

ضيؽ

ضيؽ

ثِي ثب
غضيؽ ٙآة
ثيهتؽ اؾ
 1-2ؼٝؾ

ثِي ثب
غضيؽٙ
آة
ثيهتؽ
اؾ
 1-2ؼٝؾ

ٜٓبؼت
پبئيٖ
آقبٕ ثؽاي
ًٓؽف ثب
آٓٞؾل

ٗيبؾ ثٚ
آٓٞؾل ٓتٞقّ

ٜٓبؼت
پبئيٖ
آقبٕ ثؽاي
ًٓؽف

ٜٓبؼت
پبئيٖ
آقبٕ
ثؽاي
ًٓؽف ثب
آٓٞؾل

ٗيبؾ ثٚ
آٓٞؾل
ٓتٞقّ

ٗيبؾٓ٘ع
ث٘ٓ ٚجغ
ًِؽ آؾاظ

ٗيبؾٓ٘ع ثٚ
يي ٓ٘جغ
ٓطًِ٘٘ ِٞعٙ

ٗيبؾٓ٘ع
ثٓؽيٜبي
پالقتيٌي ٝ

ٗيبؾٓ٘ع
ثٓؽيٜبي
قيب ٙيب

ٗيبؾٓ٘ع
ثطهٜبي
اُٝتؽٝي

ضيؽ تب ًٔي
اگؽ ًِؽ
ثبهئبٗعٙ
زلظ نٞظ

ثِي ثب
غضيؽ ٙآة
ثيهتؽ اؾ
 1-2ؼٝؾ
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يب ُٓٞع
ًِؽ ٝ
ٓ٘بثغ
ظؽٝف
غضيؽ ٙآة
قبُْ

ٓٞاظ
ٓٞؼظٗيب
ؾ

قٞضت
ٗيبؾ
ٓ٘ع
اقت

پػيؽل

ثبال

ثبال تب
ٓتٞقّ

ْٓ ٍٞعت
ؾٓبٕ
تًليٚ

ظهبي
م تب
چ٘عي
ٕ
ظهيو
ٙ

چ٘عيٖ
ظهيوٚ

نئيبئي

قٓٞذ تيؽٙ

ظؽٝف
آنپؿي ٝ
يي ٓ٘ؼٌف
ً٘٘عٙ
ضٞؼنيعي
يب
ضٞؼاًپؿ
ضٞؼنيعي

ثبال تب ٓتٞقّ

ثبال تب
ٓتٞقّ

ثبال تب
ٓتٞقّ

چ٘عيٖ ظهيوٚ

قبػتٜب
(آكتبثي)
تب ؼٝؾٛب
(اثؽي)

قبػتٜب
(آكتبثي)
تب ؼٝؾٛب
(اثؽي)

ٚٗٝ
)ٝ(UV
خبيگؿي٘
ي الٓپٜب
٘ٓ ٝجغ
ٓٓٔئٖ
ثؽم

ثبال
ثبٗيٚ
ٛب تب
ظهبين
ٝاثكتٚ
ث ٚزدْ
آثي ًٚ
ثبيع
تًليٚ
نٞظ ٝ
ْؽازي
ؼآًتٞؼ

َٔئ -6 ٚپيبّ ٛبي کِيعي آٓٞؾل ثٜعانت
ؿػايتبٕ ؼا ثپؿيع ،آثتبٕ ؼا ثدٞنبٗيع ،ظقتٜبيتبٕ ؼا
ثهٞئيع

-1ثٜعانت كؽظي
 ظقتٜبيتبٕ ؼا ثب يبث ،ٕٞضبکكتؽ يب آة ُئ ٞثهٞئيع. هجَ اؾ پطتٖ هجَ اؾ ضٞؼظٕ  ٝهجَ اؾ تـػي ٚکٞظن ثؼع اؾ اخبثت ٓؿاج کؽظٕ  ٝيب ثؼع اؾ ظقتهٞئي کٞظکبٕ ت ٔبّ ه كٔتٜبي ظ قتٜبي تبٕ ؼا ث هٞئيع ،خ ِ ،ٞپ هت  ٝثيٖاٗگهتبٕ  ٝؾيؽ ٗبضٜ٘ب.
 ثؽاي ظكغ ٓعكٞع اؾ تٞاُت اقتلبظ ٙک٘يع. -تٞاُت ؼا تٔيؿٗگٜعاؼيع.

-2ؿػا
-

ؿػاي ضبّ ؼاکبٓالًثپؿيع
ً ثطٞؼيع.
ؿػاٛبي پطت ٚنع ٙؼا كٞؼا
ؿػاي پطت ٚنع ٙؼا ث ٚظهت ظؼ يطچبٍ غضيؽٔٗ ٙبئيع.
ً ثْٞ ٚؼ کبَٓ زؽاؼت ظٛيع.
ؿػاي پطت ٚنع ٙؼا ٓدعظا
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 -اؾ تٔبـ ثيٖ ؿػاي پطت ٚنع ٝ ٙضبّ خِٞگيؽي ک٘يع.

 ٓيٛ ٙٞب  ٝقجؿيدبت ؼا پٞقت ک٘ع ٝ ٙثطٞؼيع. تٔبّ قٓٞذ آنپؿضبٗ ٚؼا تٔيؿ ٗگٜعاؼيع. تطت ٚثؽل آنپؿضبٗ ٚؼا ثٝ ٚيژ ٙثب آة  ٝيبث ٕٞث ٚضٞثيثهٞئيع.

-3آة آنبٓيعٗي قبُْ
 زتي اگؽ آة يبف  ٝتٔيؿ ثبنعٓ ،يتٞاٗع ظاؼاي ٓيکؽة ٝثبثبنع.
 ه جَ اؾ ٗ ٞنيعٕ آة آ ٗؽا ثد ٞنبٗيع يب ٓس ِ ٍٞک ِؽ ث ٚإٓاَبك ٚک٘يع.
 آة آنبٓيعٗي ؼا ظؼ يک ظيگ يب قَٓ تٔيؿ  ٝظاؼاي پٞنم ٝيب ظؼ قبيؽ ظؽٝف ثب يک ظٛب ٗ ٚک ٞچک  ٝظؼة ظاؼ ٗگ ٜعاؼي
ک٘يع .آٗؽا ظؼ ػؽٌ  24قبػت ثؼع اؾ خٔغ آٝؼي ًٓؽف ک٘يع.
 آة ؼا اؾ ظؽف ٓس تٞي آة ظؼ يک ك٘ دبٕ ثؽيؿ يع ،ك٘ دبٕ ؼاظؼ ظؽف ٓستٞي آة كؽٗ ٝک٘يع.
 اگؽ كؽ ٝکؽظٕ ك٘دبٕ ظاضَ ظؽف آة اخت٘بة ٗبپػيؽ ثبنع،اؾ يک ك٘دبٕ يب ظؽف ظقت ٚظاؼ اقتلبظ ٙک٘يع.

-4چبٜٛب
 ظؼ ظاضَ يب ٗؿظيک يک ٓ٘جغ آة آنبٓيعٗي اظؼاؼ يب اخبثتٓؿاج ٗک٘يع.
 ظؼ ظا ضَ ٓ٘ جغ آة آ نبٓيعٗي نكت هٗ ٞک٘ يع ،يب ُجب قٜب،ظ يگ ٛب  ٝ ٝقبيَ آ نپؿ ضب ٗ ٚؼا ظؼ إٓ ٗ هٞئيع ( خٞي،
ؼٝظضبٗ ٚيب زَٞچ ٚآة)
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اقتلبظٔٗ ٙيهٗٞع ،ثؽاي
پٞنبٗع ٙنٗٞع.
اقتلبظٔٗ ٙيهٗٞع ،ثبيع
ٗجبيع ظؼ قٓر کثيق ؼٛب

 ظٛبٗ ٚچبٜٛبي ؼٝثبؾ ،ؾٓبٗيکٚخِٞگيؽي اؾ آُٞظ ٙنعٕ آٜٗب ثبيع
 قَٓ ٛبي ٗگٜعاؼي آة ٝهتيکٚآٜٗب ؼا اؾ خبئي آٝيطت ،آٜٗبؼا
کؽظ.
 اْؽاف چب ٙيب تِٔج ٚظقتي ؼا ثبيع تٔيؿ ٗگ ٚظانت. -اْؽاف ٓ٘جغ آة ؼا اؾ آة ؼاکع  ٝپف ٓبٗع ٙپبن ک٘يع.

-5اكؽاظ ٓجتال ث ٚاقٜبٍ
 ثؿؼگتؽيٖ ضٓؽ ٝثب اؾ ظقت ظاظٕ آة ثعٕ ٓي ثبنع.ً ػَٔ ک٘يع ،ظچبؼ ٛؽاـ ٗهٞيع.
 قؽيؼب يک ٓس ِٓ ٍٞبيغ ظؼ ٓبٗي ضٞؼاکي ٗ ٔک ؼا ک ٚاؾ آة قبُْتٜي ٚنع ٙاقت ث٘ٞنيع (آة خٞنيع ٙيب کِؽي٘)ٚ
ً ث ٚيک ٓؽکؿ ثٜعانتي ثؽٝيع ،ث ٚضٞؼظٕ ٓبيغ ظؼٓبٗي
 كٞؼاضٞؼاکي ظؼ ْ ٍٞؼا ٙاظآ ٚظٛيع.
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ٓ-6ؽاهجت اؾ ثئبؼ
وٞاظ
وعكٞعٓ ،و
وب ٓو
وبـ ثو
وبؼ  ٝتٔو
وت اؾ ثئو
وع اؾ ٓؽاهجو
 ثؼواقتلؽاؿي  ٝيب ُجبقٜبي ا ،ٝظقتٜبيتبٕ ؼا ثهٞئيع.
 اؾ آ ُٞظ ٙکؽظٕ ٓ٘ جغ آة ثب ن كتٖ ُجب قٜبي ثي ٔبؼ ظؼ إٓضٞظظاؼي ک٘يع.
 ٓعكٞع ٞٓ ٝاظ ا قتلؽاؿي يک ثي ٔبؼ  ٝثبئي ؼا ٓي تٞإ ثبآؿ هتٖ آٗ ٜب ثٞٓ ٚاظ گ ٘عؾظا ( ثؽاي ٓ ثبٍ کؽؾ ٍٝيب
اقيع کؽقيِيک) َع ػلٗٞي ٗٔٞظ.
 ُ جبـ ٛبِٓ ،س لٛ ٚب  ٝؼ ٝثبُم ٛبي ثي ٔبؼ ؼا ثب ٓس ٍِٞکِؽ ( )5%يب خٞنبٗعٕ آٜٗب ظؼ آة خٞل يب ثؼع اؾ نكوتٖ ٝ
ضهک کؽظٕ آٜٗب ظؼ ٓوبثَ ٗٞؼ ضٞؼنيع َع ػلٗٞي ک٘يع.
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َٔئ -7 ٚتٜيًٓ ٝ ٚؽف ٓسِوًِ ٍٞوؽ  %1ثوؽاي
َعػلٗٞي آة
-0سٔش تٓيّ يحهٕل کهش يادس %0
ثؽاي تٜي ٚکِؽ ٓبظؼٓ ،%1وبظيؽ ٗهبٕ ظاظ ٙنعٓ ٙوٞاظ
نئيبئي ؾ يؽيٖ ؼا ث ٚيک ُي تؽ آة ،ظؼ يک ظؽف ني ه ٚاي،
پالقتيکي يب چٞثي ،اَبك ٚک٘يع.
يٕاد ضيًيائي

دسصذ كهش

پوووٞظؼ قوووليع
ً٘٘عٙ
قووووووليعً٘٘عٙ
25
ثبثت /تؽٝپيٌبٍ
35

ٛيپًِٞؽيت High-
test

70

ٝايتٌف

5

ٝايتٌف

7

آة ژاٍٝ

1

يقتتتتتتتتتاديش اَتتتذاصِ ْتتتاي
تقشيبي
يٕسدَياص
ظ ٝهبنوووووووون
 30گؽّ
ؿػاضٞؼي پؽ
قوووو ٚهبنوووون
 40گؽّ
ؿػاضٞؼي پؽ
يووووي هبنوووون
ؿوووووػاضٞؼي اؾ
ٓ 14يِي ُيتؽ
ٓسٍِٞ
يووووي هبنوووون
چووبيطٞؼي يووب 6
ٓ 200يِي ُيتؽ
اٗٝف
 10توووب هبنووون
ٓ 145يِي ُيتؽ
چبيطٞؼي
ضٞظ يي ٓسِٓ ٍٞبظؼ ٓ %1ي ثبنع

يک ٓسِ %1 ٍٞظاؼاي  10گؽّ کِؽ ظؼ ُيتوؽ =ٓ10000يِوي گوؽّ
ُ/يتؽ يب ( 100000 ppmظؼ ٓيِي.) ٕٞ
يک هبنن ؿػاضٞؼي = 3هبنن چبيطٞؼي
اؾ تٔبـ پٞقت ثب ٛؽ يک اؾ ٓبظ ٙنئيبئي يب ٓسِٓ ٍٞبظؼ ٝ
اؾ اقت٘هبم ثطبؼ کِؽ ضٞظظاؼي ک٘يع.
ٓسِٓ ٍٞبظؼ ثبيكتي تبؾ ٙثبنع يؼ٘ي ؼٝؾاٗ ٚتٜي ٚنٞظ  ٝاؾ
ٗٞؼ  ٝزؽاؼت ٓسبكظت گؽظظ.
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َ-2ع ػلٗٞي آة ثب ٓسِٓ ٍٞبظؼ%1
ثؽاي ت ٜي ٚيک ؿِ ظت ا ُٝي ٚک ِؽ ک ٚثتٞا ٗع ک ِؽ آؾاظ
ثبهئبٗع ٙثب ؿِظت ٓ 0/5-0/4يِي گوؽُّ/يتوؽ ثؼوع اؾ ٗويْ
قبػت آؾاظ ک٘ع :
 -1يک ٓسِ ٍٞکِؽ %1تٜي ٚک٘يع.
 -2چٜبؼ ظؽف آة ؿيؽ كِؿي تٜي ٚک٘يع (ثؽاي ٓثبٍ ،قَٓ ٛبي
ُ 20يتؽي پالقتيکي) ُ 10ٝيتؽ آة ظؼٛؽ يک اؾ آٜٗب ثؽيؿيع.
 -3ثب اقتلبظ ٙاؾ يک قوؽٗگ ،ثو ٚتؽتيوت ٓووبظيؽ اكوؿايم
يبث٘ع ٙاؾ ٓسِ%1 ٍٞکِؽ ؼا ث ٚايٖ ظؽف ٛب اَبك ٚک٘يع :
اُٝيٖ ظؽف ٓ 1 :يِي ُيتؽظٓٝيٖ ظؽف ٓ1/5 :يِي ُيتؽقٓٞيٖ ظؽف ٓ 2 :يِي ُيتؽچٜبؼٓيٖ ظؽف ٓ5 :يِي ُيتؽٓ -4عت 30ظهيو ٚيجؽ ک٘يع،قپف ثب اقتلبظ ٙاؾ يک کِؽق٘ح يب
ٗٞاؼ تكت ؿِظت کِؽ آؾاظ ثبهئبٗع ٙؼا اٗعاؾ ٙگيؽي ک٘يع.
 -5ظووؽف ظاؼاي ٓ0/5-0/4يِووي گووؽّ ظؼ ُيتووؽ کِووؽ آؾاظ
ثبهئبٗع ٙؼا اٗتطبة ک٘يع.
ٓ -6وعاؼ ٓسِ ٍٞکِؽٞٓ %1ؼظ ٗيبؾ ثؽاي َع ػلٗٞي ٓوعاؼ آة
ٓٞؼظ ٗيبؾ ؼا ٓسبقج ٚک٘يع.
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َٔئ-8 ٚاي ٍٞتٜي ٚؿػاي قبُْ ثؽاي پيهوگيؽي
ٝثب
-0غزا(خاو)سا بطٕس کايم بپضيذ.
ٓبٛي ،يعف  ٝقجؿيدبت اؿ ِت ثٓ ٚي کؽة  ٝثب آ ُٞظٙ
ٛكت٘ع .ث٘بثؽايٖ ،تٔبّ هكٔتٜبي ؿوػا ؼا زوعاهَ  70ظؼخوٚ
قبٗتيگؽاظ زؽاؼت ظ ٛيع .ضٞؼاًي ٛبي پط ت ٗ ٚهع ٙؼا ٗطٞؼ يع
ٓگؽ اي٘ک ٚثتٞاٗيع پٞقت آٜٗب ؼا ثک٘يع.

-2غزاي پختّ ضذِ سا بالفاصهّ بخٕسيذ.
ؾٓبٗي ک ٚثيٖ پ طتٖ  ٝضٞؼظٕ ؿػا كب يِ ٚؾ ٓبٗي  ٝخٞظ
ظا نت ٚثب نعٗ ،ظ يؽ ؾٓبٗي ک ٚؿػا ظؼ ؼ قتٞؼاٜٗب  ٝيب ت ٞقّ
كؽٝن٘عگبٕ ظٝؼ ٙگؽظ كؽٝضتٓ ٚي نٞظ ،آٗوؽا ثبيكوتي توب60
ظؼخ ٚقبٗتي گؽاظ يب ثيهتؽ زؽاؼت ظاظ  ٝثؼع ًٓؽف ٗٔٞظ.

-3غزاْاي پختّ ضذِ سا بّ دسستي رخيشِ ًَائيذ.
ا گؽ ؿػاٛبي ؼا ثب يع اؾ پيم آ ٓبظ ٙک٘ يع  ٝيب ثٚ
يٞؼت ثبهئب ٗعٗ ٙگ ٜعاؼي ک٘ يع ،آٗ ٜب ؼا ثب يع آٗ ٜب ؼا ظؼ
اقؽع ٝهت تب  10قبٗتيگؽاظ قؽظ ٗٔبئيع  ٝقپف آٜٗوب ؼا ظؼ
يک كؽيؿؼ  ٝيب خؼج ٚيطوعاؼ ظؼ ؾيوؽ  10ظؼخو ٚقوبٗتيگؽاظ
غض يؽ ٙک٘ يع .ؿػاٛبي پط ت ٚنع ٝ ٙغض يؽ ٙنع ٙؼا ثب يع ه جَ
اؾ ضٞؼظٕ ثْٞ ٚؼ کبَٓ ظٝثبؼ ٙزؽاؼت ظٛيع .ؿػاي نيؽضٞاؼ
ثبي كتي ثالكب يِ ٚث ؼع اؾ ت ٜي ٚضٞؼا ٗع ٙنٗٞع ٛ ٝؽ گؿ ٗجب يع
غضيؽ ٙنٗٞع.

-4غزاْاي پختّ ضذِ سا يجذدا بّ طٕس کايم گشو کُيذ.
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غضيووؽ ٙقووبؾي ظؼقووت ظؼ ظؼخوو ٚزووؽاؼت پووبئيٖ،
ٓيکؽٝثٜب ؼا ک٘ع ٓيک٘ع آب آٜٗب ؼا ٗٔي کهع .يکجبؼ
يبظآٝؼ ٓي هٞظ ک ٚگؽّ کؽظٕ کب َٓ ثعيٖ ٓؼ ٘ي ا قت کٚ
هكٔتٜبي ؿػا ثبيع زعاهَ 70ظؼخ ٚقبٗتي گوؽاظ زوؽاؼت
نٞظ.
ؿػا ؼا کٞ٘ٛ ٚؾ گؽّ اقت ثطٞؼيع.

ؼنووع
ظيگؽ
ت ٔبّ
ظاظٙ

-5اص تًاط يٕاد غزائي خاو ٔ پختّ ضذِ جهٕگيشي کُيذ.
ؿػاي ثعؼ قتي پط ت ٚنعٓ ٙي تٞا ٗع ز تي ثب ت ٔبـ ا ٗعن
ثب ؿػاٛبي ضبّ ا ُٞظ ٙگؽظظ ( ثؽاي ٓ ثبٍ اؾ ْؽ ين ت ٔبـ
ٓكتويْ  ٝيب ؿيؽ ٓكتويْ ثب تطتٛ ٚبي ثؽل آنپؿضبٗ ٝ ٚتيؾ
چبهٛٞب)

-6بخاطش ساليتي غزاْاي فشآٔسي ضذِ سا اَتخاب کُيذ.
ک٘كؽ ،ٝاقيعي  ٝضهک کؽظٕ ؿػاٛب ٓي ثبيكتي ثع ٕٝضٓؽ ثبنع

-7بّ طٕس يکشس دستٓا سا بطٕئيذ
ظقتٜبؼا ثْٞ ٚؼ کبَٓ هجَ اؾ تٜي ٚؿػا ثهٞئيع  ٝيب
ا گؽ ظؼ زيٖ ت ٜي ٚؿػا ٓد جٞؼ ث ٚاٗ دبّ کبؼ ٛبي ظي گؽي ثٚ
 ٝيژ ٙت ؼٞيٍ ک ٚ٘ ٜث چ ٝ ٚيب تٔ يؿ کؽظٕ ث چ ٝ ٚيب ا قتلبظٙ
ًظقتٜب ؼا ثبيع ثْٞ ٚؼ ٓکؽؼ ثهٞئيْ.
اؾ تٞاُت ثبنيْ ،زتٔب
ث ؼع اؾ ت ٜي ٚؿػاٛبي ضبّٗ ،ظ يؽ ٓبٛي  ٝيعف  ٝه جَ اؾ
ً ثبيع ظقتٜبيتبٕ ؼا ثهٞئيع.
ظقتکبؼي قبيؽ ؿػاٛب ٓدعظا

-8تًاو سطٕح آضپضخاَّ سا تًيض َگٓذاسيذ.
اؾ آٗدبئيک ٚؿػاٛب ث ٚآقبٗي آُٞظٓ ٙيهٗٞع .الؾّ اقت
ٛؽ قٓسي ک ٚثؽاي ت ٜي ٚؿػا ا قتلبظٓ ٙي نٞظ ثب يع ثْٞ ٚؼ
ِٓٓن تٔيؿ ٗگٜعاؼي نٞظ .ثبهئبٗع ٙؿػاٛب ،ضؽظٛ ٙبي ٗبٕ
 ٝتکٛ ٚبي چؽثي ؼا ثبيع ث ٚػ٘ٞإ ٓ٘هبء ثبُوٓ ٙٞيکؽة ظؼ
ٗ ظؽ گؽ كتُ .جب قٜبئي ک ٚظؼ ن كتٖ  ٝض هک کؽظٕ ؿػا ،آ ٓبظٙ
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وتلبظٙ
وٞؼظ اقو
وپؿضبٗٓ ٚو
وؽٝفٝ ٝ ،ق وبئَ آنو
وٓٞذ ،ظو
وؽظٕ قو
کو
ٓيجب ن٘ع .ثبي كتي ؼٝؾا ٗ ٚت ؼٞيٍ گؽظ ٗع  ٝه جَ اؾ ا قتلبظٙ
ٓدعظ خٞنبٗع ٙنٗٞع.
ُ جبـ ٛبي خعاگب ٗ ٚاي ،ثؽاي تٔ يؿ کؽظٕ کق ٛب الؾّ ا قت،
ايٖ ُجبقٜب ٓي ثبيع ؼٝؾاٗ ٚنكت ٚنٗٞع.

-9آب سانى بکاس ببشيذ
آة قبُْ ٔٛبٗوعؼ ک ٚثؽاي تٜي ٚؿػا ٓ ْٜاقت ثؽاي ٗ ٞنيعٕ
ٗيؿ أٛيت ظاؼظ.

ضًيًّ  : 9چبؼچٞة ٔٛب٘ٛگي كؼبُيت ٛبي ً٘تؽٍ ٝثب
تبؼيص
ٗبّ NGO
...........................................
ٗبّ ................................................
تِلٖ
تٔبـ ................................
E.mail
...................................
...................................................
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فعاني

ْا

 -دسياٌ يٕسد

ناحيه 1

 خبيگبٓ ٙبيغ ظؼٓبٗي ًِي٘يي ٛب ثئبؼإقؽپبئي
 ٝازع ظؼٓبٕ ٝثب تٜيORS ٚ ثئبؼيبثي كؼبٍ ٗوَ  ٝاٗتوبٍآصيايطگاِ
 ًهت /آٗتي قؽٜٓب آؾٓبيم ٓوبٓٝت آٗتيثيٞتيٌي
آب سانى
 ًِؽيً٘ ٚؽظٕ آة ضبٗگي ًِؽيً٘ ٚؽظٕ چبٜٛب آٓٞؾل ثٜعانت تٜي ٚآة قبُْدفع بٓذاضتي فاضالب
 قبضتٖ تٞاُت آٓٞؾل ثٜعانتسالي غزا
 پيهگيؽي ظؼ ٓسِٜبيؿػاضٞؼي
 اهعآبت ثٜعانتي ظؼٓؽاًؿ ؿػاضٞؼي
 اهعآبت ثٜعانتي ظؼظقت كؽٝل ٛب
يشاقب
 ثؽؼقي ْـيبٕ خٔغ آٝؼي /تدؿيٝ ٚتسِيَ ظاظٛ ٙب
 اٗتهبؼ اْالػبتْاي يشبٕط بّ
فعاني
دفٍ اجساد
 خٔغ آٝؼي اخكبظ آٓبظً ٙؽظٕ اخكبظثؽاي ظكٖ
 ٗظبؼت ثؽ ٓؽاقْ تعٝيٖ آيٕصش بٓذاض ظؼ اؼظٝگبٙ -ظؼ خبٓؼٚ
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