


 
                 هعسوت و تاقیقحت هورگ شالت اب هک تشدزبس یملع همانلصف هرامش نیمجنپ

               دریگ یم رارق زیزع ناراکمه امش رایتخا رد و هدامآ تشدزبس دادجا غرم تکرش
                 یرادغرم تعنص هتشذگ یاه هام یط هک دوش یم هتسارآ عبط رویز هب یلاح رد
              عویش رظن زا ددعتم تالکشم و اه شلاچ اب اه تمیق دنور رد یبسن تابث مغریلع
                   و یتیریدم تاکن هب هجوت . تسا هدوب هجاوم نآ بقاعتم تالکشم و یرامیب
                   لوصا و نیناوق لماک یارجا و تقد رانک رد اه هلگ رد بسانم تیریدم لامعا
                   ، دهد  شهاک اه هلگ رد ار یرامیب زورب رطخ یدایز دح ات دناوت یم یا هنیطنرق
                 دروم تسا دیما هک هدش یروآدرگ طابترا نیمه رد یدیفم تاکن هرامش نیا رد
 . دریگ رارق نازیزع امش هدافتسا و هجوت

 نس هب هجوت اب Cobb 500 يتشوگ هجوج شرورپ تيريدم
 (لوا شخب) ردام هلگ

                دیلوت ناوج ردام یاه هلگ زا هک یتشوگ یاه هجوج درکلمع نیرتهب هب یبایتسد
                 مخت ،ناوج ردام یاه هلگ .تسا هدوب هارمه یعناوم و لئاسم اب هراومه ،دنا هدش
                    هب یفاک ییاذغ داوم هک دوش یم ثعاب نیا و هدرک دیلوت یرتکچوک یاه غرم

                  هجوج اب هسیاقم رد ،اه هلگ نیا زا هدش دیلوت یاه هجوج هجیتن رد .دسرن نینج
                    و اهمادنا لماکت رظن زا و رت كچوک ،رت نسم ردام یاه هلگ زا هدش دیلوت یاه
              ،هلاقم نیا زا فده .دننکیم لمع رتفیعض (ینمیا متسیس هلمج زا) ندب یاهمتسیس
             هک یدراوم .دشابیم اه هجوج نیا درکلمع رب رثؤم یدیلک یتیریدم لماوع یبایزرا
               ردام هلگ هیذغت زا ،لماوع زا یا هدرتسگ هنماد لماش ،ددرگیم یسررب هلاقم نیا رد
       .دشابیم شرورپ ییادتبا یاهزور رد یتشوگ یاه هجوج هیذغت و شرورپ لوصا ات
 .تسا هتفه 30 ریز ردام یاه هلگ ،هلاقم نیا رد ناوج ردام یاه هلگ زا روظنم
 ناوج ردام ياه هلگ رد هيذغت
         نآ یدیلوت هجوج تیفیک رب ردام هلگ هیذغت یگنوگچ هک تسا هداد ناشن تاقیقحت
                 .دراد یزراب دومن ناوج ردام یاه هلگ رد صوصخ هب هلئسم نیا .دشابیم رثؤم
                و تایوتحم هچ و تیمک رظن زا هچ) صخشم یا هیذغت همانرب كی نتشاد نیاربانب
               درکلمع نیرتهب هب یبایتسد رد لماع نیرتمهم ،ناوج ردام یاه هلگ یارب (تیفیک
      اب ردام یاه هلگ ،هزورما .دشاب یم اه هلگ نیا زا هدش دیلوت یتشوگ یاه هجوج رد
                  غرم مخت دادعت شیازفا ثعاب هلئسم نیا هک دنیآ یم دیلوت هب یرتشیب تعرس
         هب اهغرم نیا هریج تسا مزال هجیتن رد دوش        یم نامز زا یرتهاتوک هزاب رد یدیلوت
                هب ناد مک ریداقم نداد صاصتخا .دریگ رارق ناشرایتخا رد و هدش میظنت یتسرد
               هجیتنرد هدش غرم مخت هب یذغم داوم لاقتنا بوکرس هب رجنم ناوج ردام یاه هلگ
             یدیلوت یتشوگ یاه هجوج یتخاونکی و یراگدنام شهاک و ریخأت اب ینینج دشر
  هلگ،تفرگ تروص )Leeson )2334           طسوت هک یتاقیقحت یط .دراد یپ رد ار
                 اب هچرگ؛دندش هیذغت ناد زا یفلتخم حوطس اب دیلوت كیپ هرود رد یتشوگ ردام
                 یاه غرم مخت و ردام یاهغرم نزو رد یرادینعم رییغت ،هزاب نیا رد ناد شیازفا
                 تحت حوضو هب ،هلگ نآ زا لصاح یاه هجوج نزو اما ،دشن داجیا اهنآ یدیلوت
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 .تفرگ رارق ریثأت
               ماخ هدام عون ریثات تحت دناوتیم نینچمه هدش دیلوت یتشوگ یاه هجوج تیفیک
          ثعاب هریج رد ترذ فرصم تسا هدش تباث .دریگ رارق ردام هلگ هریج رد یفرصم
          مخت دیلوت قیرط زا یدیلوت یاه هجوج تیفیک هجیتن رد و ردام هلگ درکلمع دوبهب

  .دوشیم رتمیخض و رتهب تیفیک اب هتسوپ اب ییاه غرم
 ،(هتفه  22-30           ) ردام هلگ دیلوت لوا هلحرم هریج رد كیئلونیلدیسا نازیم شیازفا
                  هیلوا هرود رد هدش دیلوت هزورکی هجوج نزو و غرم مخت هزادنا شیازفا ثعاب
  .دوشیم دیلوت
               هلگ هریج رد ریز بایمک رصانع و اهنیماتیو زا یفاک حوطس دوجو ،هصالخ روط هب
                یراگدنام ،ینمیا لماکت زا ناوتب ات تسا یرورض ،دیلوت زا دعب و لبق ناوج ردام
 .دوب نئمطم هلگ نیا زا یدیلوت یتشوگ یاه هجوج یگدنزرس و

 E نیماتیو ·
 D نیماتیو ·
 (نیتویب) H نیماتیو ·
 (كینتوتناپ دیسا) B5 نیماتیو ·
 (نیوالفوبیر) B2 نیماتیو ·

 مینلس ·
 رد Cobb500            ردام غرم هیذغت همیمض هچباتک رد هدش هیصوت ریداقم هکیلاح رد
                داوم نیا ریداقم شیازفا اما ،تسا هدوب یفاک دراوم رثکا رد یذغم داوم نیااب هطبار
                تبثم جیاتن نیا .دوب دهاوخ هارمه یتبثم راثآ اب ناوج ردام یاه هلگ رد �اصوصخ

    ردام هلگ رد یگتفه30            نس ات بآ رد لولحم یاهنیماتیو ندوزفا قیرط زا بلغا
 .دیآ یم تسدب
  يتشوگ ياه هجوج شرورپ ييادتبا زور14 
 مرگولیک  2   نزو اب  330         باک یتشوگ هجوج كی نآ رد هک ینس ،ریخا لاس  30  رد
      هتفه هک تسانعم نآ هب نیا . تسا هدیسر زور 00 هب زور 03 زا دسر یم راتشک هب
            لیکشت ار نردم یتشوگ یاه هجوج شرورپ هرود لک دصرد  32   ،شرورپ لوا
 11                 اهنت شرورپ لوا هتفه هک یمیدق یتشوگ یاه هجوج اب هسیاقمرد) دهدیم
              یصاخ تیریدم دنمزاین �اعطق عیرس دشر نیا .(دوب اهنآ شرورپ هرود لک زا دصرد
                ات دراذگیمن یقاب هدنهد شرورپ یارب یفاک تقو و هدوب شرورپ ییادتبا هتفه رد
               درکلمع رد لاکشا هنوگره رگید ترابع هب .دشاب یلامتحا صقاون عفر ددصرد
                   ناوتیمن ار دشاب بسانمان تیریدم زا لصاح هک ،شرورپ لوا هتفه یط ،هلگ
  .تسا كدنا رایسب نامز اریز درک حیحصت

 
 

 يديلوت ياه هجوج نزو رب ،ردام هلگ رد ديلوت هرود رد هدش فرصم ناد نازيم ريثات :4 لودج
 

 (زور /هدنرپ/مرگ)     ديلوت كيپ هرود ناد

 ردام هلگ زا هدش ديلوت ياه هجوج نزو
 يگتفه 30 نس رد 
 (مرگ)(ديلوت كيپ)

341 0034 
141 3034 
001 0014 
231 1014 
131 4014 
011 3024 



               و مهم لماع اهنت ،شرورپ ییادتبا هتفه رد اه هجوج صقن نودب و حیحص شرورپ

               .دشابیم ناوج ردام هلگ زا هدش دیلوت یتشوگ یاه هجوج درکلمع ءاقترا رد رثؤم
                    اه هجوج لوا هتفه ود شرورپ رد یفاک تقد و هجوت هک هدش تباث نینچمه
                 ات ار هداد خر اهغرم مخت رد نویسابوکنا هرود رد هک یدرکلمع صقاون دناوتیم

              هجوج یگدنز لوا هتفه ود شرورپ تیمها رب هتکن نیا .دیامن ناربج یدایز دودح
 .دیازفایم یتشوگ یاه
 يزير هجوج زا شيپ مزال تامادقا
               یمامت دیاب مراف ریدم ،شرورپ نلاس هب یتشوگ هزورکی یاه هجوج دورو زا لبق
                هدامآ یتسرد هب ار نلاس دناوتب ات دیامن تفایرد یشک هجوج زا ار مزال تاعالطا

 یزیر هجوج دادعت ،اه هجوج دورو خیرات لماش تاعالطا نیا .دیامن یزیر هجوج
 .دشابیم ردام هلگ نس و
               هجوج ود نیب ینامز هلصاف .دشاب هدش ینوفعدض و زیمت �الماک دیاب شرورپ نلاس
                   هجوج زا شیپ نآ ندش مرگ و كشخ یارب یفاک نامز ات دشاب بسانم یزیر
  .ددرگ مهارف هدننک ینوفع دض داوم زا لصاح یاهزاگ جورخ زین و یزیر
               زا تسا ترابع یزیر هجوج زا لبق هرود نیا یط رد یتیریدم بسانم همانرب كی
                لقادح یامد هب نلاس فک هکیروط هب شرورپ نلاس حیحص و بسانم ندرک مرگ

             یریگزادنا یارب زمرق نودام جنسامد كی زا ناوت یم .دسرب دارگ یتناس هجرد  20
     دینک یریگ هزادنا نلاس فلتخم قطانم رد دیاب ار فک یامد .درک هدافتسا فک یامد
 .دیهدب نآ اب هطبار رد یلک رظن كی دیناوتب ات
                    دوخ ندب یامد میظنت هب رداق زونه ،مخت زا ندمآ نوریب نامز رد اه هجوج 
                درس یلیخ ای مرگ یلیخ یاوه ضرعم رد ،هرود نیارد هچنانچ نیاربانب ،دنتسین
                یامد .دنیامن میظنت یتسرد هب ار دوخ ندب یلخاد یامد دنناوت یمن ،دنریگب رارق
                  ندب یامد هجیتنرد هدش فک هب اپ قیرط زا ترارح لاقتنا ثعاب ،فک بسانمان

                 .دوشیم جراخ دنکیم یتحار ساسحا نآ رد هک ییامد هزاب زا تعرس هب هجوج
                     ندرک هفاضا ،نلاس فک یامد ندوب بسانم زا نانیمطا یارب هداس هار كی
     (یزیر هجوج زا لبق تعاس  30         لقادح) نلاس ندرک مرگ نامز رد رتسب یاهلاشوپ
        یم اه هجوج دورو زا لبق تعاس  21            اهنت رتسب فک رد نآ ندنکارپ و شخپ و
                    مرگ یاه لاشوپ و هدش مرگ یبسانم روط هب رتسب و نلاس فک راک نیا اب .دشاب

  .دومن دنهاوخ لمع یترارح قیاع ناونع هب رتسب هدش

 هجرد  20-00             لقادح یتسیاب یزیر هجوج نامز رد شرورپ نلاس یاوه یامد
                ناوج ردام یاه هلگ زا هدش دیلوت یتشوگ یاه هجوج دروم رد .دشاب دارگیتناس
 00        یور اه هجوج دورو ودب رد شرورپ نلاس یامد هک تسا مزال (هتفه 30 ریز)
 نیا ندوب رتکچوک تلع هب رتالاب یامد هجرد كی نیا .دوش میظنت دارگیتناس هجرد
           دوخ ندب بولطم یامد ظفح یارب یفاضا یامرگ هب اهنآ زاین هجیتنرد و اه هجوج

 
 



               رتشیب ندب نزو هب ندب حطس تبسن ،رتکچوک هثج یاراد یاه هجوج رد .دشاب یم
               شیامرگ متسیس هچنانچ .دوب دهاوخ رتشیب اهنآ تسوپ حطس زا امد فالتا و هدوب

 %04         ریز هب ار نلاس یبسن تبوطر ،دشاب (Priva       ای یکشوم) هدنمد عون زا نلاس
                 یامد هب یبایتسد روظنم هب رتالاب یامد هب زاین هب رجنم دوخ نیا و دناسر دنهاوخ

  .دش دهاوخ هجوج یارب طیحم بسانم
                   رازاب رد نآ ندوب سرتسد رد نازیم و تمیق هب �الماک رتسب لاشوپ عون و سنج
                یراع ،كشخ ،رتسب داوم هک درک تقد دیاب یطیارش ره رد اما دراد یگتسب یلحم
                  و هدوب بآ یرادهگن رد الاب تیلباق یاراد و رابغ و درگ و یچراق یاهیگدولآ زا
 .دناسرن بیسآ اه هجوج یاپ هب لاح نیعرد
               مزال ،یزیر هجوج ییادتبا تاعاس رد ناد تفایرد هب اه هدنرپ كیرحت روظنم هب
          یکمک ناد لمح یاهذغاک رد ار نیزاغآ ناد مرگ  30       ،هدنرپ ره یازا هب هک تسا
       یشان یادص و رس .دیریگب رظن رد دیهد یم رارق اه یروخبآ ریز ای یکیدزن رد هک
                 لیهست هجیتن رد بآ و ناد هب ناوج یاه هجوج هجوت بلج ثعاب اهذغاک نیا زا
              یاهذغاک .دش دهاوخ نلاس هب هجوج دورو ییادتبا تاعاس رد ناد و بآ تفایرد
                  دوخ تمس هب ار اه هجوج هک دراد دوجو زین صاخ یاهگنر اب دیدج ناد لمح
                دنچ زا سپ هک دنا هدش لیکشت یصاخ تابیکرت زا اهذغاک نیا .دنیامن یم بذج
  .دنوریم نیب زا و هدش لح رتسب رد زور
                راشفاب نلاس یروخبآ متسیس رد بآ هک تسا مزال ،یزیر هجوج زا لبق تسرد
         رارق  اهنآ رایتخا رد یفاک و زیمت بآ اه هجوج دورو نامز رد ات دبای نایرج یفاک

                   و ینوفع دض داوم یاه هدنامیقاب نیرخآ هک دیوش یم ثعاب ،راک نیااب .دریگ
                  .دسرب بولطم یامد هب اه هدنرپ یفرصم بآ و هدش فذح متسیس زا زین اهمرج
    تلعب) دارگیتناس هجرد  30              زا رتالاب �الثم دشاب الاب یلیخ بآ یامد هچنانچ
                  زا اه هجوج ،(هتفر راک هب نلاس ندرک مرگ یارب یزیر هجوج زا لبق هک ییامرگ
                   نییاپ رایسب اهنآ دشر و ناد فرصم نازیم نآ عبت هب و هدرک عانتما بآ ندیشون

  .دوب دهاوخ
             میظنت یدح رد دیاب بآ راشف ،یکناتسپرس یروخبآ متسیس زا هدافتسا تروص رد
                كچوک هرطق كی ،(دنز یمن كون نآ هب هجوج هکینامز رد یتح) هراومه هک دوش
                ثعاب رون رد بآ كچوک هرطق نیا ششخرد .دوش هدید كناتسپرس یور بآ
               .ددرگیم یروخبآ متسیس تمس هب نآ بذج و هجوج یواکجنک سح كیرحت
                رد ناوج یاه هجوج مشچ حطس مه یتسیاب قلعم بآ هرطق نیا هطقن نیرت نییاپ

                  میظنت یروط ار متسیس دیاب نآ زا دعب و هدوب یزیر هجوج زا سپ هیلوا تاعاس
                 هکیئاجنآ زا .دشاب هتشاد رارق اه هجوج مشچ یالاب هراومه قلعم هرطق هک درک

                یاه هجوج هب تبسن ناوج ردام یاه هلگ زا هدش دیلوت هزورکی یاه هجوج هثج
               رد اب دیاب یروخبآ متسیس عافترا ،دنتسه رتکچوک رتنسم ردام یاه هلگ یدیلوت
  .دوش میظنت هتکن نیا نتفرگ رظن
 (... دراد همادا)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 (لوا شخب )نآ زا يشان تالکشم و رتسب تبوطر
 تیریدم زا دیاب رویط شرورپ طیحم ،دیلوت لیسناتپ رثکادح هب یبایتسد یارب
 ای تیعضو ،شرورپ مهم یاهرایعم زا یکی .دشاب رادروخرب یلوبق لباق و بسانم

 راذگریثأت ،هشال ییاهن تیفیک و هدنرپ درکلمع و تمالس رب هک دشابیم رتسب تیفیک
 و رویط یعفد داوم ،نلاس فک رد هدش هتخیر داوم زا یبیکرت هب رتسب .تسا

 .ددرگیم قالتا بآ و ناد تاعیاض
 :رتسب شقن

 هدنرپ نیب ظفاحم هیال كی داجیا و نلاس فک اب هجوج میقتسم سامت زا یریگولج
 حطس شهاکو اهیروخبآ تشن و عوفدم زا یشان یفاضا بآ بذج ،نلاس فک و
 .عوفدم اب هدنرپ سامت

 :رتسب باختنا
 قیاع ،هتشاد ییالاب تبوطر بذج تیلباق دیاب رتسب یارب هدافتسا دروم داوم
 دنناوتب شرورپ هرود نایاپ زا سپ و دنشاب یمسریغ و نازرا ،كبس ،هدوب بسانم

 .دنریگ رارق هدافتسا دروم دوک و تسوپمک تروص هب
 هشارت :هلمج زا ،دنریگیم رارق هدافتسا دروم نلاس فک ششوپ تهج یفلتخم داوم
 .ذغاک و ،رکشین هلافت و جنرب هتسوپ ،شلک و هاک ،هرا كاخ ،ناتخرد بوچ

 :رتسب تيفيک لرتنک
 نییعت اب هک دشابیم شرورپ نارود رد یلرتنک مهم دراوم زا یکی رتسب تیفیک لرتنک
    نیب و ددرگ لرتنک �امئاد دیاب رتسب تبوطر .ددرگیم یبایزرا نآ تبوطر نازیم
 كی نتشادرب ،هار نیرت یلمع رتسب تبوطر نییعت تهج .دشاب دصرد02- 00
 ،دشاب بسانم رتسب تبوطر هک یتروص رد ؛تسا نآ ندرشف و رتسب زا رپ تشم
 رگیدکی زا نآ تارذ ،راشف نتشادرب زا سپ و دبسچیم تسد هب یمک رادقم هب رتسب

 لکش هب رادقم نیا ،راشف عفر زا سپ دشاب دایز رتسب تبوطر رگا .دنوشیم ادج
 .دبسچیمن تسد هب �الصا ،دشاب مک رتسب تبوطر هچنانچ و دنامیم یقاب یا هلولگ
 :تسا ریز رارق زا بوطرم رتسب یاهدمایپ
 ریثکت و دشر تهج  بسانم طیارش ،(ییایلق) الاب pH و ترارح ،تبوطر :فلا
 ،ناگدنرپ یازنالوفنآ هدننکداجیا لماوع .دنشابیم رتسب رد ازیرامیب لماوع
  زونرگناگ تیتامرد و مسیلوتوب ،تیشنورب ،سوریووئر ،وروبماگ ،تیئکارتوگنرال
 رشتنم رتسب قیرط زا یتحار هب هک دنتسه یا هدش هتخانش یبورکیم لماوع،
 رتسب .دنا هدیدرگ ادج رویط بوطرم رتسب زا زین یچراق مومس و چراق .دنوشیم
 یرامیب زورب هنیمز و ایرمیا یاه تسیسووا دشر تهج یبسانم طیارش ،بوطرم
 یارب یبسانم طیحم ،بوطرم رتسب نینچ مه .دیامنیم مهارف زین ار زویدیسکوک
 یازیرامیب لماوع زا یرایسب لقان) سگم فلتخم یاه هنوگ ورال و مخت دشر
 ،رتسب تیفیک شهاک رب هوالع هک دزاسیم مهارف (یلگنا و یسوریو ،ییایرتکاب
 .ددرگیم زین یرادغرم نانکراک رازآ بجوم

    یاهیرتکاب ، دوشیم ریثکت و دشر ،بوطرم رتسب رد هک یلماوع رگید زا : ب
 هب هدنرپ یعفد كیروا دیسا لیدبت اب اهیرتکاب نیا .دنشابیم هروا هدننک هیزجت
 نازیم شیازفا .دنهدیم شیازفا ار نلاس كاینومآ نازیم تیاهن رد ، كاینومآ
 ،یروک و همحتلم مروت هب رجنم دناوتیم و تسا رضم هدنرپ یارب نلاس كاینومآ
 شیازفا و ،یسوریو یاهتنوفع زورب ،ییاوه یاه هسیک مروت ،لیدبت بیرض فیعضت

 
 



 .دشاب هتشاد هارمه هب ار یداصتقا  یاهنایز و هاگراتشک رد یفذح رویط دادعت
 :رتسب رب راذگريثأت لماوع
 ،يتيريدم لماوع :زا دنترابع دنراذگریثأت رتسب تیفیکو تبوطر رب هک یلماوع
 .يا هيذغت و ينوفع

 :يتيريدم لماوع - فلا
 دوبمک ،الاب مکارت ،درس یلیخ ای بوطرم و مرگ ییاوه و بآ طیارش رد شرورپ
 ندرکن راک تسرد ،بسانم رتسب زا هدافتسا مدع ،یبسن تبوطر ندوب الاب ،هیوهت

 شیازفا ثعاب دنناوتیم یریخبت یاه هدننک كنخ و اهشاپ هم ،یروخبآ طوطخ
 .دندرگ نآ زا یشان تالکشم و رتسب تبوطر
 :رتسب تيريدم اب هطبار رد يديلک يتيريدم تاکن
 تالکشم ،نلاس رد ندش شخپ زا شیپ رتسب ندوب بوطرم تروص رد ·

 .درک دنهاوخ زورب رتسب تبوطر زا یشان
 هب روظنم هب یزیر هجوج زا شیپ تعاس 42-44 نلاس هیوهت و ندرک مرگ ·

 .شرورپ لوا هتفه ود رد كاینومآ یزاسدازآ ندناسر لقادح
 دوش مزال تسا نکمم ،نلاس رد كاینومآ زاگ نازیم ندوب الاب تروص رد  ·

 اهشکاوه ،یلقادح هیوهت رد .دبای شیازفا شرورپ لوا هتفه رد یلقادح هیوهت
 موزل تروص رد ،دننکیم راک شوماخ هقیقد 4 و نشور هقیقد 1 تروص هب
 .داد شیازفا ار هیوهت درکراک نامز ناوت یم
 یاوه ییاج هباج .دننک اج هباج نلاس رد ار اوه هک ییاهشکاوه زا هدافتسا
 .دنکیم كمک رتسب تبوطر شهاک هب نلاس فک فرط هب نلاس فقس زا مرگ

 ،هزات اوه یدورو یارب ،یفنم راشف ساسا رب هیوهت متسیس یاراد یاهنلاس رد ·
 نلاس جات تمس هب تعرس هب ار هزات یاوه هک دوش هدافتسا ییاهیدورو زا
 هب مرگ یاوه اب ندش طولخم زا سپ  درس یاوه تروص نیا رد .دنک تیاده
 بسانم یفنم راشف داجیا هب طورشم همانرب نیا یارجا .دیآ یم رتسب تمس
 .دشابیم نلاس رد

 اریز دوشیم رتسب ندش كشخ ثعاب نلاس هب بوطرمریغ و مرگ یاوه دورو ·

 هارمه هب و دراد یرتشیب تبوطر یرادهگن تیلباق بوطرمریغ مرگ یاوه
  .دهاکیم رتسب تبوطر زا بسانم هیوهت

 بآ راشف و یروخبآ عافترا،اه یروخبآ زا بآ تشن زا یریگشیپ تهج ·
 جراخ نلاس زا و یروآ عمج ار هدش سیخ رتسب .دوش لرتنک نآ نورد
 .دیریگ راک هب كشخ و زیمت لاشوپ نآ یاج هب و دییامن

 فک تبوطر ثعاب بالضاف ندمآ الاب اریز دییامن لرتنک ار بالضاف متسیس ·
 .دوشیم رتسب یسیخ و نلاس

 و بآ فرصم رد یدایز ریثأت نلاس زا جراخ طیحم تبوطر و ترارح هجرد ·
 یم 1 هب 2 ناد هب بآ فرصم تبسن لومعم طیارش رد .دراد رتسب تبوطر
 .دسریم زین 1 هب 0 ات و هتفای شیازفا تبسن نیا مرگ یاوه رد هک دشاب
 :اهسرتسا

 داح مئالع زورب ثعاب دنناوتیم كیژولونمیا ای و كیژولویزیف ،یکیزیف یاهسرتسا
 هب و هداد شیازفا ار هدور تاکرح ،داح سرتسا .دندرگ رویط رد لاهسا نمزم ای
 یاهسرتسا .دماجنایم یذغم داوم ریاس و بآ ،دیرلک ،میساتپ ،میدس بذج شهاک
 .دهدیم شیازفا یا هدور یازیرامیب لماوع هب ار ناگدنرپ تیساسح نمزم
 ،ناگدنرپ ییاج هباج لماش دندرگ لاهسا ثعاب تسا نکمم هک از سرتسا لماوع
 هک زین ینوفع لماوع .دنشابیم نویسانیسکاو و هیوهت ،طیحم یامد یناهگان تارییغت
 ،بت و ندب ترارح هجرد شیازفا هب خساپ رد دندرگیم كیژولونمیا سرتسا ثعاب
 .دندرگیم لاهسا هجیتن رد و بآ رتشیب فرصم ثعاب میقتسمریغ تروص هب
             فرصم ،سفنت نازیم ،یطیحم نوخ نایرج ،امرگ عفد یارب ییامرگ یاهسرتسا رد
        هب یارب و دباییم شیازفا (زاب  -          دیسا لداعت یرارقرب یارب) یویلک عفد و بآ
 شهاک ناد فرصم (كیلوباتم یامرگ) داوم مضه زا لصاح یامرگ ندناسر لقادح
                   یتیریدم لماوع هب رتسب تیفیک رب رثوم لماوع هتسد زا هرامش نیا رد ) .دباییم
        یسررب دروم لیضفت هب همانربخ یدعب هرامش رد هیذغت  و ینوفع لماوع .دش هراشا
 .(تفرگ دهاوخ رارق
  
 

 
 



  درکلمع نيرتهب هب رت ناسآ يبايتسد
               رترب تایصوصخ ساسا رب ،ردام هجوج هدننکدیلوت یاه تکرش هک یطیارش رد
               هلگ درکلمع نیرتهب لوصح ،دنهد یم ماجنا داژن حالصا و ینیزگ هب ،یتشوگ داژن
                 ،ردام غرم یدرکلمع یاه یگژیو عقاو رد .دوب دهاوخ یراوشد راک ردام یاه
                   كی هک ینامز .دش دهاوخ نآ زا لصاح یتشوگ هجوج یاه یگژیو ینابرق

              رثا تایصوصخ ریاس رب تسا نکمم ،دبای یم دوبهب ینیزگ هب قیرط زا تیصوصخ
               لماع ،یتشوگ رویط هدزاب و درکلمع هراومه هک لصا نیا هب هجوت اب .دراذگب یفنم
               اه مراف ناریدم و ردام یاه تکرش ،دنتسه ینیزگ هب یاه همانرب یارب هدننک نییعت
                دنراد ناوت رد هچ ره ،ردام یاه هلگ رد درکلمع نیرتهب هب یبایتسد روظنم هب دیاب
 .دنهد ماجنا
               ،نزو لرتنک و یهدرون ،هیذغت اب طابترا رد یتیریدم یاه شور ،ریخا یاهلاس رد
                      یم رثا ردام یاه غرم درکلمع رب هک یلماوع همه نیب زا اما ،دنا هتفای دوبهب
      ماجنا یا هنوگ هب دیاب تیریدم .تساراد ار تیمها نیرتشیب ،هلگ یتخاونکی ،دنراذگ
                  رد .دنک ظفح ار دوخ یگچراپکی ، هیذغت و ندب نزو لرتنک رانک رد ،هلگ هک دوش
               نکمم رثا نیرتهب اب و هدش هیذغت یتحار هب دنناوت یم ناگدنرپ ،تخاونکی هلگ كی
                  ماود و بولطم دیلوت تیاهن رد ، یتخاونکی نیا هجیتن هک دنوش یرون كیرحت
  .دوب دهاوخ نآ بسانم
  :ييادتبا تعاس 14
               یم زاغآ مراف هب هزورکی یاه هجوج ندیسر زا شیپ یتح هلگ یتخاونکی تیمها

               تحار یسرتسد روظنم هب یروخناد و یروخبآ یاه متسیس بسانم میظنت .دوش
              سرتسا زا ،هدش لرتنک هیوهت و بسانم یامد اب یطیحم رد ،یفاک ناد و بآ هب هلگ
                  .دهد یم ار دشر یارب یبسانم عورش ناکما ناگدنرپ همه هب و هتساک اه هجوج
 ار یللملا نیب و ینالوط رایسب یاهریسم هجوج هک یطیارش رد صوصخ هب رما نیا

 .دراد یرتشیب تیمها دنا هدرک یط
                     زا هدافتسا اب .داد رارق ناد و بآ یکیدزن رد ار اهنآ دیاب یزیر هجوج زور رد
     زا هدافتسا ای ،هجوج  331  ات  34           ره یازا هب یروخناد باقشب كی لقادح
        ار ییادتبا یاهزور شرورپ یاضف دصرد  33       لقادح هک یروخناد یاهذغاک
                     اه هجوج مامت یارب یفاک ناد ندوب سرتسد رد زا ناوت یم ،تسا هدناشوپ

                  رد هک دریگ رارق ذغاک یور میقتسم روط هب دناوت یم ناد .دومن لصاح نانیمطا
                  هلصافالب و دوب دهاوخ ناسآ رایسب اه هجوج یارب نآ ندرک ادیپ ،تروص نیا

               تازیهجت .دشاب لوصولا لهس و كیدزن دیاب زین بآ .دنیامن یم ندروخ هب عورش
                   هجوج صوصخم یاه یروخبآ زا هدافتسا ای (نزخم)عبنم لثم یکمک یروخبآ
(Chick water Jug)، یسرتسد ناکما و بآ رتشیب رادقم نتخاس مهارف اب             
 .دوب دهاوخ هدننک كمک ،نآ هب رت ناسآ
             یاه همانرب تحص زا نانیمطا لوصح روظنم هب(اه هجوج یسرزاب)یارب شور ود
      فک ،یزیر هجوج زا سپ تعاس  4-3       هکنآ تسخن .دراد دوجو شرورپ نیزاغآ
                  .دینک كچ ار نآ یامد و هتشاذگ دوخ هنوگ ای ندرگ تسوپ یور ار هجوج یاپ
                هجوج ندب ینورد یامد هک تسا نیا هدنهد ناشن ،دشاب درس اهاپ هک یتروص رد
                  یاهزور رد ناد یفاکان تفایرد هب رجنم امد شهاک نیا .تسا هتفای شهاک زین
 .دش دهاوخ هلگ یتخاونکی مدع ای شهاک نآ هجیتن رد دشر ییادتبا
 نامز نیا رد .دریگ یم تروص یزیر هجوج زا سپ تعاس 4-42 ،یسرزاب نیمود
               هدنهد ناشن هک دنشاب فاطعنا لباق و مرن ناد هنیچ یاراد اه هجوج %01  یتسیاب
                      ناشن تفس یاه ناد هنیچ .دشاب یم اه هدنرپ طسوت بآ و ناد یفاک تفایرد
                و مروتم یاهناد هنیچ .دنا هدرکن تفایرد بآ یفاک نازیم هب اه هجوج هک دنهد یم
                    .تسا هدرکن ادیپ ار ناد اما تسا هتفای ار بآ هجوج هک تسا نیا رگنایب عستم
     شرورپ هقطنم ره رد هجوج هعطق 331 ،دوش هتفرگ دیاب هک یا هنومن دادعت لقادح
                  مزال ،دنوشن سمل بولطم فاطعنا و ماجسنا اب اه ناد هنیچ هچنانچ .دشاب یم
 هیوهت و یهدرون ،یروخناد ،یروخبآ تیعضو لیبق زا نلاس هیلوا تامیظنت هک تسا

 .دوش یسررب اددجم نلاس
 يدنب هجرد
               یتخاونکی هب یبایتسد یارب شور نیرتهب ،ندب نزو ساسا رب اه هدنرپ یدنب هقبط
 4-0                زا لبق �الومعم) نکمم نامز نیرتدوز رد راک نیا تسا رتهب و تسا بولطم
 .دشاب هتشاد دوجو هدنرپ هثج رب ریثات یارب یفاک تقو ات دریذپ تروص (یگتفه
         هک)طسوتم هورگ .دراد ار هجیتن نیرتهب هدنرپ هورگ  4       یریگ راکب دسر یم رظن هب
     نیگنایم ریز ای الاب %31           هک دنتسه یناگدنرپ همه لماش (دنراد ار دادعت نیرتشیب
 نیگنایم زا رت نیگنس %31 زا شیب هک ییاه هجوج ،نیگنس هورگ ،دنراد رارق ینزو

 
 



  نیگنایم ریز %31-32 نیب ناگدنرپ هک كبس هورگ ،دریگ یم رب رد ار دنتسه ینزو
                 ییاه هجوج زا هتسد نآ هدنرادرب رد كبس یلیخ هورگ و دوش یم لماش ار ینزو
 .دنراد رارق ینزو نیگنایم زا رت نییاپ %32 زا شیب هک تسا

                  هب هجوت اب ناوتب ات دنهد یم رارق هناگادج یاه (نپ) هنایشآ رد ار اه هدنرپ سپس
                 هتسد ناگدنرپ .دومن میظنت ار ناش هریج بیکرت و نازیم ،اهنآ یا هیذغت یاهزاین
                 یفاضا یذغم داوم ات دننک یم هیذغت رت مکارتم هریج زا رتشیب ریداقم اب ار كچوک
 .دناسرب اهنآ هب ار دنراد زاین هلگ ناگدنرپ هیقب هب ندیسر یارب هک
               یعیبط تروص هب ،طسوتم هورگ ناگدنرپ هک یناد زا دنناوت یم رت نیگنس ناگدنرپ
                   نیب هک یتباقر تلع هب اه نآ دشر تعرس و ،دننک فرصم ،دنوش یم هیذغت نآ اب
 .دش دهاوخ لرتنک ،دمآ دهاوخ دوجو هب اهنآ
                   هب دیلوت هرود رد مه و شرورپ هرود رد مه ناوت یم هک دراد دوجو ییاه شور
 :ددرگ ظفح هلگ یگچراپکی ات ،درب راک
                 مه اب و نامز كی رد همه ات اه هدنرپ یارب یروخناد یفاک یاضف ندومن مهارف  -
               دوجو یفاک یاضف رگا .دراد ار تیمها نیرتشیب ،دنشاب هتشاد ناد فرصم ناکما
                 هب رجنم هک ،دننز یم بقع ار وسرت ناگدنرپ ،رت یمجاهت ناگدنرپ ،دشاب هتشادن
  .ددرگ یم اه هدنرپ طسوت ناد تخاونکیریغ فرصم
                 مجح تلع هب ار ناد فرصم نامز تدم ،نییاپ تظلغ اب یدرآ ناد زا هدافتسا  -

                  یارب یرتشیب نامز ،رتوسرت ناگدنرپ هب و هدرک رت ینالوط ،ناد عون نیا رتشیب
 .دهد یم ار دوخ ناد مهس فرصم
      هدنرپ رایتخا رد نکمم نامز نیرتعیرس رد ار ناد هک یروخناد متسیس زا هدافتسا -
                    دراو اجنآ رد ادتبا رد ناد هک یلحم رد اه هدنرپ عمجت زا رما نیا .دنهد یم رارق
 .دیامن یم یریگولج دوش یم متسیس

 هرود رد هچ و شرورپ هرود رد هچ ،یکیرات تاعاس رد اهیروخناد ندرکرپ -
 رد ناد ،اه غارچ ندش نشور نامز رد هک دزاس یم مهارف ار ناکما نیا ،دیلوت
 زا رود ییاج هب یروخناد ندرب الاب اب دناوت یم رما نیا .دشاب ناگدنرپ سرتسد
 فرصم نامز رد اه نآ ندروآ نییاپ سپس و اهنآ ندرکرپ یارب ناگدنرپ سرتسد

 .دوش یم ریذپ ناکما ،دهد رارق هدنرپ سرتسد رد ناد هک یدح ات ،ناد

 هک روطنامه؛تسا ناتسهل روشک رد ردام يرادغرم كي هب طوبرم قوف ريوصت 
 سرتسد زا و هدرب الاب ار اهنآ اه يروخناد ندرک رپ روظنم هب،دينکيم هدهاشم

 .دننک يم رود اه هجوج
 0-4           رد ار راک نیا ناوت یم رگید راب ،یگزور  1       رد ییادتبا یدنب هجرد زا سپ
     رد �الامتحا زین و یگتفه  1-4            رد زاین تروص رد هرابود و ،ددرگ رارکت یگتفه
      رتشیب یدنب هتسد هنوگ ره ،یگتفه  01       زا سپ .ددرگ یم رارکت زین  11-21  هتفه
                      یم اه هدنرپ نس نیا رد .ندب نزو ات دشاب یندب بیکرت رب دیکات اب رتشیب دیاب
                 رد ساسا نیا رب و هدش یدنب هبتر یبرچ هریخذ و یروآ تشوگ ساسا رب دنناوت
 .دنریگ رارق هناگادج یاه (نپ) هنایشآ
     یارب ار ناکما نیا یگتفه  01-31          نینس رد یروآ تشوگ ساسا رب یدنب هجرد
                                دنا هتشادن بسانم دشر هک یناگدنرپ یندب تیعضو هک دنک یم مهارف امش

 
 



(under developed) 32-12             رد یرون كیرحت یارب ار اهنآ ات هداد دوبهب ار 
 .دییامن هدامآ یبوخ هب یگتفه
                رد ار رتکچوک یاهغرم هک تسا رتهب ،دیراد رایتخا رد نلاس كی زا شیب هچنانچ
                 ناد هب یسرتسد یارب هک دشابن مزال ات دیراد هگن ازجم یاه نلاس رد لاقتنا نامز
                 ناوت یم زین یریگ تفج نامز رد .دننک تباقر رت مجاهم و رت گرزب یاه هدنرپ اب

 .درک تفج رت گرزب یاه غرم اب ار رت گرزب یاه سورخ
             هجرد ،دنوشن تیاعر یتیریدم لوصا نیا هچنانچ هک تسا یرورض هتکن نیا كرد
               ییاه هنیزه نینچمه و تشاد دهاوخن هارمه هب ار یتبثم ریثات چیه ناگدنرپ یدنب
               عفانم نیاربانب .تفر دهاوخ رده هب (...و رگراک) هدش رویط یدنب هجرد فرص هک
                بیصن ،دنوش لابند تقد اب یتیریدم یاه همانرب هک یتروص رد اهنت ،یدنب هجرد
                 رد هک تسا یلماوع نیرت مهم زا یکی ،هلگ یتخاونکی رب زکرمت .دش دهاوخ امش
                   اه هدنرپ هک ینامز .تسا راذگریثات درکلمع نیرتهب اب ردام هلگ كی شرورپ
        هلگ كی .دوش یم ذاختا رت تحار یلیخ یتیریدم تامیمصت ریاس ،دنتسه تسدکی
                  همانرب نوچ و دراد یرتالاب كیپ ،دسر یم دیلوت هب رتهب ،هزادنا رظن زا هچراپکی
               یرتشیب دیلوت ماود ،تسا بسانم ناگدنرپ زا یرتشیب دادعت یارب یتیریدم یاه
 .تشاد دهاوخ
 
 

 

 درکلمع تفرشيپ يسرزاب فده اب ردام ياهغرم قيقد يشکنزو
 هلگ

        و شروروپ هرود لووط رد ردام یاهغرم و اهتلوپ تقد اب و حیحص یشکنزو و یریگ هنومن
       دوید ،هولگ یندوب طیارش و نزو تیعضو زا عالطا .تسا رادروخرب یصاخ تیمها زا دیلوت
  ناگدنهد شرورپ رایتخا رد هلگ درکلمع یاقترا تهج رد یریگ میمصت یارب ار یرت عیسو
       و موهم رایسب ،دیلوت و شرورپ یاه هرود رد تاعالطا نیا .دهد یم رارق مراف ینف رداک و
    و قیقد ریغ یاه  یشکنزو ساسا رب ،ناد ریداقم تیریدم هک یتروص رد اریز دنتسه یتایح
  هلگ درادناتسا زا رتمک ای دح زا شیب یریگنزو ثعاب یتحار هب ،دشاب هتفرگ تروص لماکان

  تیعوضو هب ندیسر زا یریگولج اب درادناتسا زا رت نییاپ و رتالاب یاه نزو .ددرگ یم ردام
   رد رداوم غرم ره یارب ددع 31-01 نازیم هب غرم مخت دیلوت شهاک هب رجنم ،لآ هدیا یندب
 .دش دهاوخ هرود ره
 

 
 



 شرورپ هرود
 هرود لوطرد اهنآ هب هجوت هک دراد دوجو اه تلوپ حیحص شرورپ یارب ییاه شور هزورما
     یوشرورپ یاه مراف یخرب رد هکنیا اب .تشاد دهاوخ هارمه هب ار یرایسب یایازم ،شرورپ
 دوش یم هدافتسا (یا هبرقع یاهوزارت یاج هب) یکینورتکلا تاحفص زا ، یشک نزو روظنم هب
             هونازور ترووص هوب هولگ نزو نیگنایم و  هدرک تبث ار یدایز تاعالطا زور لوط رد ات
     رد هوک نویا لوا .دراد لابند هب زین ار ییاه یگدیچیپ شور نیا زا هدافتسا اما ،دوش هبساحم
  زا ود نیا نزو قیرفت ،(شرورپ هرود) نلاس كی رد سورخ و غرم طولخم شرورپ طیارش
  یروت     قیقد ماقرا وزارت یوکس ،سورخ و غرم هناگادج شرورپ رد ؛دوب دهاوخ لکشم مه
 .دهد یم هئارا ار نزو زا
         یشوکنزو هدونرپ دادعت هدنهد ناشن ،هنازور یاه یریگنزو لک دادعت هدش تباث هک نیا مود
      یوکوس یور زور لووط رد راب نیدنچ اه هدنرپ یخرب تسا نکمم هکلب ،تسین تسا هدش
                   یوکوس لوحم نداد ریویغت ،شلاوچ نویا اب هلباقم یارب راک نیرتهب .دنشاب هتفر یشکنزو

  یریوگ        هونومن بیترت نیا هب ات دشاب یم دیلوت و شرورپ هرود لوط رد نلاس رد یشک نزو
    یوقیقح نزو یریگ هزادنا هک یلاح رد .دیشاب هتشاد رایتخا رد یشکنزو یارب هلگ زا یرتهب
    یاوه تکرش ،دشاب   یم هلگ درکلمع تفرشیپ تیعضو یبایزرا یارب یناسآ شور ،اه تلوپ

        كویرحت زا شویپ ینامز هزاب رد یندب بسانم تیعضو هب یبایتسد رب زکرمت لاح رد نیال
       ،هولگ ناوسانشراک توسا مزال ،هلگ یندب تیعضو یریگ هزادنا روظنم هب .دنتسه هلگ یرون

  ،دویلوت كیپ هب ندیسر ات یگزور 1 زا هک یروط هب ؛دنشاب هتشاد تراظن اه غرم رب هراومه
          رد ،یداروفنا ترووص هب نینچمه .دریگ ماجنا یگتفه لصاوف اب و بترم روط هب یشکنزو
 .دریذپ تروص یشکنزو نآ عیزوت زا شیپ ،ناد هنازور عیزوت تروص رد و ،ناد نودب زور
  .دویامن           یوم مهاروف ار هولگ یتوخاونکی یبایزرا ناکما ،هلگ رد اه تلوپ یدارفنا یشکنزو 
    ناومز رد ار مزال تارییغت ندومن لامعا ناکما ،یشکنزو لحارم لوط رد ناگدنرپ تیریدم
 .دنک یم مهارف مراف ناسانشراک یارب بسانم
                �الووصا .دراد یتواوفتم یاوه شور دنووش یشک نزو یتسیاب هک یناگدنرپ دادعت هبساحم
           یشوکنزو .توسا شور نیرتوهب نوپ ای نلاس ره رد لحم هس ای ود رد اه تلوپ یشکنزو
  روت     قویقد شور .تسا یرورض دنریگ یم رارق نپ كی رد روظنم نیا هب هک یناگدنرپ یمامت
     ناگدونرپ هب ات دیوش رود نآ زا و هدرک زاب ار یریگ هنومن نپ كی هک تسا نیا یریگ هنومن
 .دوشن دراو نپ هب امش تیاده اب یا هنومن چیه و دنوش نپ دراو ناشدوخ دیهد هزاجا
        یاویوج تعروس هب دیاب ،نآ درادناتسا اب هلگ یریگنزو یوگلا یناوخ مه مدع تروص رد

         اوی اووه تویفیک تالکشم ،اه یرامیب تسا نکمم تیعضو نیا یلامتحا للع .دش نآ تلع
  تویفیک ،نییاپ تعرس اب ناد شخرچ ،یروخناد و یروخبآ یفاک یاضف نادقف ،نلاس یامد
 .دشاب ،ناد ندرک نزو لیاسو تقد مدع یتح و ،ناد بسانم ان نویسالومرف ای
     دودوح ،نامز نیلوا .دراد یا هژیو تیمها هلگ نزو ،شرورپ هرود زا یصاخ یاه نامز رد
                فرصوم .دوهد روظن هولگ بوسانم عورش هب تبسن دناوت یم سانشراک هک تسا یگتفه 4

 
 

 يگزور 1 يگتفه 31 رد يشک نزو زا لصاح جياتن.4لکش



   ،بسانم یریگنزو و (هدنرپ ره یازا هب (مرگ بسح رب)یفرصم ماخ نیئتورپ) یفاک نیئتورپ
       هسویاقم رظن دروم داژن نیال تکرش طسوت هدش هیصوت ریداقم اب و هدش هبساحم مه اب دیاب
 .ددرگ
    مزال ،یروون كیرحت نامز ات نس نیا زا .تسا هلگ یگتفه 01-31 رد یدعب ینارحب نامز
   مزال ،یوگتفه  32   اوت  31   ینس هزاب رد .دشاب بسانم و تخاونکی ،هلگ یریگنزو هک تسا
         یوفاک ریداوقم عمجت و بسانم یروآ تشوگ ات دشاب دصرد 00-00 یریگنزو نازیم تسا

 .دیامن داجیا زور لوط شیازفا یارب ار مزال یگدامآ ،اه تلوپ ندب رد یبرچ
     هوب روکذوم یاه    هلگ ندنادرگزاب هب ،مراف ناسانشراک و ناگدنهد شرورپ طیارش یخرب رد
       رد و ندوب یازجا لماکت نداتفا بقع بجوم یمادقا نینچ اما ،دنراد لیامت درادناتسا نزو
           هداومآ هدونرپ لوثم دویلوت هاگتسد هچنانچ .دش دهاوخ ناگدنرپ یندب تیعضو فیعضت لک
  یاوه             لووکیلوف لوماکت و یولثم دیلوت متسیس ندناسر غولب هب قیرط زا دناوت یمن ،دشابن
    ترووص نویا رد .دهد یبسانم خساپ زور لوط شیازفا و یرون كیرحت هب تبسن ،نادمخت
         لووط شیازوفا و یرون كیرحت یایازم زا هدافتسا نودب اه هدنرپ ،یرون كیرحت لابند هب
     توسدب دویلوت یارب ندش هدامآ نامز ات یناوارف یبرچ ریاخذ و هدرک ادیپ نزو هفاضا ،زور
 .دنروآ یم
 ديلوت هرود
           زاوف هوب اوه تولوپ دورو نامز رد هک داد ناشن ،ایجروج هاگشناد رد هدش ماجنا تاقیقحت
  یاروب ،غولب لاح رد یاه تلوپ اریز دریذپ تروص هنازور تروص هب دیاب ناد عیزوت ،دیلوت
         زوین نوس نیا رد .دنتسه یذغم داوم زا یتباث نازیم تفایرد دنمزاین ،لماک غولب هب ندیسر
 .دریگ ماجنا دیلوت كیپ هب ندیسر نامز ات یگتفه تروص هب یشکنزو تسا مزال
          رد ناد ینویعم نازیوم هراومه ،هنازور ناد فرصم زا سپ هک هتشاد دوجو رواب نیا نونکات

              نآ توقد زا و هدووب راذوگریثات هدونرپ یشوکنزو رب هک دراد دوجو هدنرپ شراوگ متسیس
      هوک یطیاروش رد نآ یشکنزو زا لصاح ددع ار هدنرپ یعقاو نزو هراومه نیاربانب دهاک یم
     فرصوم زا سپ تعاس 3 ار هلگ نزو هشیمه و دندرک یم یقلت دشاب ناد زا یلاخ ناد هنیچ
             رد ریوخا تاوقیقحت اوما .دوندرک یوم مک یعقاو نزو زا ار ناد نزو ای دندرک یم تبث ناد
    اوت اوه   یروخناد یزاسکاپ زا سپ تعاس 2 زا هدنرپ نزو هک هداد ناشن سازناکرآ هاگشناد
    یزاوین ،اوه       هدونرپ یشوکنزو روظنم هب هک دهد یم ناشن نیا .دنام یم یقاب تباث زور نایاپ
     ناسوکی تدم نیا مامت رد یشکنزو تاعالطا تقد و دوش ربص زور همین تشذگ ات تسین

 .دوب دهاوخ
     نودوب دنتوشاد روضح نپ رد هک هدنرپ یتباث دادعت زا 1 لکش رد هدش هداد ناشن یاه نزو
  مروگ  101        هونازور مادک ره ناگدنرپ نیا .تسا هدمآ تسدب یریگ هنومن یاطخ هنوگ چیه

    و هدوب یعیبط ،دیلوت هرود رد هلگ نس هب هجوت اب زین یریگنزو یوگلا .دنا هدرک فرصم ناد
        اوب هوک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .دشاب یم رارکت لباق دیلوت عورش رد ینزو و نس ره رد
          توقو رد ریویغت نودب ینامز ره رد ناوت یم ،اه یروخناد یزاسکاپ زا تعاس ود تشذگ
          هولگ نیدونچ هوک یطیارش رد صوصخ هب هلئسم نیا .دومن یشکنزو ار اه غرم ،یشکنزو
     یراوک تاعاوس زا یرتدیفم هدافتسا ناکما مراف سانشراک هب دنشاب نامزمه تیریدم تحت
 .دهد یم ار دوخ هنازور
     یونامز هزاب رد .دشاب رایتخا رد ناگدنرپ نزو تسا مزال ،هلگ تفرشیپ نازیم یبایزرا یارب
     نزو شیازوفا دوصرد  41-32       دویاب هلگ ،دیلوت كیپ ات (دصرد 0 دیلوت) دیلوت عورش نیب
    یوبرچ ریاخذ و یندب تیعضو دیاب ،تسین دح نیا رد یریگنزو نازیم هچنانچ .دشاب هتشاد
        یوفاکان توفایرد هدنهد ناشن ،نزو هفاضا نازیم نیا هب ندیسرن اریز دوش یسررب ناگدنرپ
     زا .توشاد دوهاوخ یفنم رثا دیلوت ماود رب دوخ هک هدوب یریگنزو و دیلوت یارب یذغم داوم
  شیب یذغم داوم تفایرد هدنهد ناشن ،هزاب نیارد دصرد 32 زا شیب یریگنزو ،رگید فرط
  ماود رب یفنم ریثات و درادناتسا هب تبسن نزو هفاضا ثعاب دناوت یم دوخ هک هدوب زاین دح زا
 .دوش دیلوت
               رد زیون لوماوع ریاوس اوما تسا هلگ درکلمع رب تراظن یارب یبوخ رایعم ،اه غرم نزو 
    هولگ یریوگنزو هچنانچ ،لاثم ناونع هب .دنتسه لیخد هریج همانرب اب هطبار رد یریگ میمصت

          ،توسا دونلب یولیخ ای هاتوک یلیخ ،ناد فرصم نامز اما ،تسا درادناتسا دح رد و یعیبط
   شویب ناد فرصم  نامز .دش دهاوخ صخشم هدنیآ هتفه دنچ ضرع رد هلگ یریگنزو دنور
   نزو شیازوفا راظتنا و دنک یم تفایرد یدایز ناد هلگ هک دهد یم  ناشن ،تعاس  000-4 زا
   ،دریذپ ماجنا تعاس  1-001 ضرع رد اه یروخناد یزاسکاپ هچنانچ سکعرب ؛دراد دوجو
 .دشاب رتمک درادناتسا دح زا هلگ نزو یتآ یاه هتفه لوط رد دور یم راظتنا
  دنور تحص زا ات دنوش یشکنزو اه غرم دیاب رابکی هتفه ود ره لقادح ،دیلوت كیپ زا سپ
         فالوتخا درادناتوسا نزو اب ناگدنرپ نزو هک یطیارش رد .دینک لصاح نانیمطا ناد شهاک
  فلتخم یاه هلگ رد هچرگ .داد شیازفا ار یشکنزو تاعفد دادعت دیاب دهد ناشن یراد ینعم
           كویپ زا سوپ هوتفه دونچ ضرع رد دیاب طسوتم روط هب اما تسا رارقرب یتوافتم طیارش
  و نزو هب هجوت اب شهاک دصرد نیا .دبای شهاک دصرد 41 ات 21 ناد فرصم نازیم ،دیلوت

         زا سوپ توسا مزال دیلوت ماود نیرتهب هب ندیسر روظنم هب .دنک رییغت تسا نکمم هلگ نس
  نوییعت رد ،هلگ نزو رب موادم تراظن .دنشاب هتشاد یمیالم نزو شیازفا اه غرم ،دیلوت كیپ
 .درک دهاوخ ینایاش كمک ناد فرصم رادقم قیقد لامعا

  

 
 



 يتشوگ غرم شرورپ ياهمراف زا تاعالطا يروآ عمج تيمها
     ،تاعالطا یروآ عمج تیمها ،دنا          هدیمان تاعالطا رصع ار نآ هک زورما یایند رد
                   رد .تسین هدیشوپ یسک رب تاعالطا شزادرپ ،ود نیا زا رتمهم و اه هداد تبث
  تسا نیا  Cobb           یتشوگ یاه هلگ ینف تامدخ رداک فیاظو زا یکی اتسار نیمه
               داژن درادناتسا یامنهار یاه هچباتک و ناد لومرف ،داژن نیا شرورپ مهم تاکن هک
   یاه هلگ %02    درکلمع طسوتم زا هک ار یفرصم ناد و یریگنزو نازیم رظن زا باک
                   رارق نارادغرم رایتخا رد ار تسا هدمآ تسد هب ایند حطس رد داژن نیا یتشوگ
               تاکن تیاعر و هجوت نمض یتشوگ غرم هدنهد شرورپ هک تسا نیا فده ؛دهد
                 اب ار دوخ هلگ درکلمع هتفه رد رابکی رثکادح ،داژن نیا شرورپ هب طوبرم یدیلک
         قیرط زا دناوتب ،دش هدهاشم یهجوت لباق توافت هچنانچ و هدومن هسیاقم درادناتسا
                هب حالصا هب تبسن تکرش شورف زا سپ ینف تامدخ میت ناسانشراک اب هرواشم
                تکرش شورف زا سپ تامدخ میت نینچمه .دیامن مادقا دوجوم تیعضو عقوم
            ناگدنهد شرورپ ،ددعتم یلحم یاه ییامهدرگ و اهرانیمس یرازگرب اب تشدزبس
  .دیامن یم یرای شرورپ تیریدم حطس ءاقترا هنیمز رد ار
             هلگ درکلمع یسررب ،تشدزبس تکرش شورف زا سپ تامدخ میت فیاظو رگید زا
                 رد هک ردام غرم توافتم یاهدحاو و روشک فلتخم طاقن رد باک یتشوگ یاه
                   فلتخم یاه متسیس اب نینچمه و نوگانوگ ییاوه و بآ و یتیریدم طیارش
              .دشاب یم ،دنا هتفای شرورپ ،كیتاموتا مامت یاه متسیس ایو یتنس زا معا ،شرورپ
                �اتدمع هک یتشوگ هلگ درکلمع ،هاگراتشک هب رویط لاسرا زا سپ صوصخ نیا رد
        لومرف ،ییاذغ لیدبت بیرض و راتشک نزو طسوتم ،راتشک نس ،تافلت نازیم لماش
               اب ،شرورپ یط رد هدنهد شرورپ هک یتالکشم و یشوماخ تاعاس نازیم و هریج
 .دنریگ یم رارق یسررب و شسرپ دروم دندوب هب ور نآ
 :زا تسا ترابع راصتخا هب هرود نایاپ یریگ دروکر فدها زا یخرب

                   درکلمع اب وا شرورپ هرود درکلمع هسیاقم و رادغرم اب میقتسم طابترا  -
           ؛یشرورپ فعض طاقن ندومن فرطرب و توق طاقن ندومن تیوقت ؛Cobbدرادناتسا
            شرورپ زاین دروم یلیمکت تاعالطا و نارادغرم ریاس درکلمع نتشاذگ كارتشا هب
 .رتهب درکلمع هب یبایتسد یارب تسپ و كینورتکلا تسپ ،ینفلت تروص هب

                  میلقا رد هک باک داژن یتشوگ یاه هلگ هب طوبرم تاعالطا لاس ره نایاپ رد  -

   تسد هب روشک لک درکلمع و هدش یدنب عمج دنا هتفای شرورپ روشک فلتخم یاه
                   رارق هسیاقم دروم شیپ یاه لاس زا دوجوم یاه هداد اب درکلمع نیا .دیآ یم
                نینچ مه .ددرگ یم لیلحت و هیزجت ،فعض و توق طاقن ،شزادرپ زا سپ و هتفرگ

     رد و اهروشک ریاس رد  330        باک داژن درکلمع اب هسیاقم یارب ،روشک لک تاعالطا
               جیاتن ساسارب رابکی لاس دنچ ره هک باک داژن یاهدرادناتسا نییعت یارب تیاهن

 .دریگ یم رارق هدافتسا دروم ،دنک یم رییغت نآ درکلمع دیدج
         ردام عرازم و فلتخم یاه ناتسا هب طوبرم  Cobb   یتشوگ یاه هلگ درکلمع  -
  .دوش یم هسیاقم رگیدکی اب و یدنب عمج ازجم روط هب روشک
              هب حالطصارد هک هرود نایاپ تاعالطا و رامآ یروآ عمج یلصا فده تیاهن رد  -

 
 



                شرورپ رتشیب یرو هرهب و دیلوت تیفیک دوبهب ،دوش یم قالطا یریگ درکلمع نآ
                هک میراد یم مالعا راختفا اب هنیمز نیمه رد .دشاب یم یتشوگ یاه هلگ ناگدنهد
            رب هکارچ ؛هدوب قفوم فده نیا هب ندیسر رد (ناریا  Cobb   ) تشدزبس  تکرش
                 درکلمع هلاس همه ،ریخا لاس جنپ رد هدمآ تسد هب تاعالطا یدنب عمج ساسا
                     تهج زا هچ و فده نزو هب ندیسر نازیم رظن زا هچ باک یتشوگ یاه هلگ
          هلگ ناگدنهد شرورپ نویدم ار دوخ تیقفوم تکرش نیا و هدوب تبثم ،ناد فرصم
                    تاعالطا ،دوخ هنامیمص و یگشیمه یراکمه اب هک دناد یم یتشوگ یاه
                 تکرش ناسانشراک رایتخا رد هرود نایاپ رد ار دوخ شرورپ هرود یدرکلمع
                 تکرش ینف تامدخ میت اب سامت ای و یلحم یاهرانیمس رد روضح اب و هدادرارق
                تهجرد هراومه ،اه تسشن نیا رد هدش ذخا تاعالطا یریگراکب و تشدزبس
 .دنا هدومن مادقا دوخ یشرورپ طیارش دوبهب
               یتشوگ یاه هلگ درکلمع هسیاقم زا لصاح یرامآ جیاتن زا یا هصالخ ،نایاپ رد
   لاس ات یدالیم  3332  لاس زا هلاس  0         ینامز هزاب نیب هک ار روشک لک رد  330باک
 :ددرگیم هئارا هنومن یارب ،تسا هدمآ تسدب 3132 هب یهتنم یدالیم
               یم رارق یسررب دروم یتشوگ یاه هلگ درکلمع یبایزرا رد هک ییاهریغتم زا یکی
          شیازفا ،هلگ یراگدنام اب ریغتم نیا ؛تسا (EEF    )ییاپورا دیلوت صخاش ،دریگ
              هچره هک بیترت نیا هب .دراد یگنتاگنت طابترا ییاذغ لیدبت بیرض و هنازور نزو
              رتمک ییاذغ لیدبت بیرض رگید فرط زا و رتشیب هنازور نزو شیازفا و یراگدنام
                  .دوب دهاوخ رت بولطم هلگ درکلمع و رت گرزب ریغتم نیا هب طوبرم ددع ،دشاب

                طوبرم مقر روکذم ینامز هزاب رد ،هتفرگ ماجنا یاه یسررب زا لصاح جیاتن قبط
             نآ عبت هب و تافلت شهاک زا ناشن ،شیازفا دحاو  03012      اب دیلوت صخاش هب
     ییاذغ لیدبت بیرض شهاک و ،هنازور نزو شیازفا نازیم دوبهب ،یراگدنام شیازفا
               دوخ ییاذغ لیدبت بیرض شهاک .تسا هدوب روشک لک رد باک یتشوگ یاه هلگ
               دوس مهس شیازفا اب هک دشاب یم یدیلوت تشوگ یازا رد یفرصم ناد شهاک نیبم
 .دوب دهاوخ هارمه هلگ
 
 
 

 330 باک یردام یاه هلگ زا یکی درکلمع هنومن
              شناد حطس شیازفا نینچمه و هتفرگ ماجنا یکیتنژ حالصا اب ریخا یاهلاس یط رد
                 حطس رد باک داژن ردام یاه هلگ درکلمع رد ار یبسانم دشر ناریا رد یرادغرم
         و سورخ نیال رد هدش داجیا تارییغت زا سپ 330 باک داژن . میتسه دهاش روشک
   دشر ریخا یاهلاس رد ، غرم مخت رتشیب دیلوت یارب هتفرگ ماجنا یاه دوبهب نینچمه
                 یروراب و هجوج دادعت و غرم مخت دیلوت زا معا هلگ ییاهن درکلمع رد ار یبسانم
 ات  3401                 لاس زا باک یاه هلگ درکلمع نیگنایم لاثم ی ارب . تسا هتشاد اه هلگ
 . دهدیم ناشن  هجوج دادعت رد ار دوبهب دصرد 1 دودح رد 1401 لاس
  هب طوبرم  1401   لاس رد  330         باک یردام یاه هلگ یاهدرکلمع نیرتهب زا یکی
    هک تسا (نالیگ رویط  -          نالیگ نیچلگ دحاو ) رویط رسمار ردام غرم هلگ درکلمع
                ار درادناتسا زا رتالاب دیلوت یاه هصخاش روشک رد بسانم یدروکر تبث نمض
 03                      هتفه ات هلگ ییاهن جیاتن هب طوبرم ریز هدش هئارا درکلمع ، تسا هتشاد
  . دشابیم

 
 



 
 

  رویط رسمار یردام هلگ دیلوت و شرورپ هرود درکلمع

 درادناتسا رويط رسمار مراف حرش فيدر
  

 - 1101044 هلگ دورو خیرات 1
 - 31030 هدراو غرم دادعت 2
 - 3134 هدراو سورخ دادعت 0
 - % 1003 غرم لوا هتفه تافلت 4
 - % 1301 سورخ لوا هتفه تافلت 0
 % 103 % 0200 غرم 42 هتفه نایاپ فذحو تافلت 3
 - % 2104 سورخ 42 هتفه نایاپ فذحو تافلت 1
 % 003 % 1003 غرم سکس یاطخ دصرد 4
 % 0 % 0102 سورخ سکس یاطخ دصرد 1
 042021 441031 (مرگولیک) 42 هتفه نایاپ ات غرم یفرصم ناد هنارس 31
 031021 121011 (مرگولیک) 42 هتفه نایاپ ات سورخ یفرصم ناد هنارس 11
 42 0042 (هتفه) دیلوت %0 رد هلگ نس 21
 10-30 10 (هتفه) دیلوت كیپ رد هلگ نس 01
 % 0004 % 04014 دیلوت كیپ دصرد 41
 40041 10111 ( H.H) 03 هتفه نایاپ ات یدیلوت غرم مخت هنارس 01
 40111 10211 ( H.H) 03 هتفه نایاپ ات  یشک هجوج غرم مخت هنارس 31
 1004 12004 (كی هجرد هجوج) هرود لک یروآرد هجوج دصرد یگنایم  11
 400101 141 (H.H ) 03 هتفه نایاپ ات یدیلوت كی هجرد هجوج هنارس 41
   410 (مرگ) 03 هتفه نایاپ ات یدیلوت غرم مخت ره یارب ناد هنارس 11
   420 (مرگ) 03 هتفه یشک هجوج غرم مخت ره یارب ناد هنارس 32
   040 (مرگ) 03 هتفه ات هجوج هعطق ره یارب ناد هنارس 12
 % 103 % 4100 03 هتفه نایاپ ات غرم دیلوت نارود تافلت و فذح 22



 اهربخ
                یناسر زورب و یرادغرم شناد ءاقترا یاتسار رد تشد زبس دادجا غرم تکرش
               یاههاگراک و رانیمس یرازگرب هب مادقا تعنص نیا رد هدمآ تسدب یاه تفرشیپ
              یاه شزومآ نمض اه همانرب نیا رد. تسا هدومن روشک فلتخم طاقن رد یشزومآ
   هب یبایتسد تهج  330          باک داژن یصاصتخا لئاسم، یرادغرم تیریدم یمومع

            همانرب ، یا هیذغت همانرب نوچمه یداژن تاصاصتخا. ددرگیم هئارا درکلمع نیرتهب
              هب تسا هدومن شالت تشدزبس تکرش هک تسا یثحابم هلمج زا هیوهت و یشوماخ
 .دهد شزومآ یتشوگ نارادغرم
 :دشابیم ریز رارق هب ریخا یاههام رد هدش رازگرب یاه رانیمس

       یرانیمس یوخ ناتسرهش ردام و یتشوگ نارادغرم روضح اب 0102014 خروم رد
      رازگرب سالاک دمحم یاقآ باک تکرش هنایمرواخ هدنیامن و سانشراک ینارنخس اب

   یداصتقا یبایزرا و    330           باک یتشوگ غرم شرورپ تیریدم  رانیمس نیا رد .دش
  .تفرگ رارق ثحب دروم یتشوگ یاه هلگ
              باک تکرش هدنیامن و سانشراک روضح اب زیربت رهش رد  4102014   خروم رد
     نیا  . دیدرگ رازگرب  330          باک داژنرد یداصتقا یرو هرهب  ناونع تحت یرانیمس
 . دوب هارمه ناتسا نیا نارظن بحاص و هاگشناد دیتاسا روضح اب تسشن
           ناسانشراک و نارادغرم ییامهدرگ ناجنسفر رهش رد  3000014    خروم رد
       غرم تکرش یملع دحاو ناسانشراک هسلج نیا رد .دش رازگرب تعنص نیا صخاش
               یداصتقا یایازم و  ناریا رد باک داژن ینونک تیعضو حیرشت هب تشدزبس دادجا
 . دنتخادرپ داژن نیا
            باک هنایمرواخ سانشراک روضح اب  دهشم سدقم رهش  رد  0100014   خروم رد
    رد . دش رازگرب  330          باک داژن یایازم ناونع تحت یرانیمس سالاک دمحم یاقآ
               اب دنتشاد روضح تعنص نارظن بحاص و ناسانشراک، نارادغرم هک رانیمس نیا
         همانرب  �اصوصخ داژن نیا یشرورپ مهم تاکن هب  330      باک داژن یایازم رب یرورم
 . دش دیکات داژن نیا یسیون هریج رد مهم تاکن و یرون

 
 

 
 


