
ياه : هاگشناد یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  مرتحم  نانواعم 
هیاپ مولع  یلیمکت  تالیـصحت  زیربت ، دنجریب ، انیـس ، یلعوب  ناهفـصا ، س ،)  ) ارهزلا هیمورا ،

هجاوخ یتعنص  ریبکریما ، یتعنص  ناهفصا ، یتعنص  یمزراوخ ، نارهت ، سردم ، تیبرت  ناجنز ،
، زاریش یتعنص  فیرش ، یتعنص  دورهاش ، یتعنص  زیربت ، دنهس  یتعنص  یسوط ، نیدلاریـصن 
يزرواشک و مولع  یئابطابط ، همالع  لباب ، یناوریشون  یتعنـص  ناریا ، تعنـص  ملع و  یتعنص 
، نامرک رنهاب  دیهش  ناتـسچولب ، ناتـسیس و  نانمـس ، ناجنز ، يزار ، ناگرگ ، یعیبط  عبانم 
، ناردنزام دهشم ، یـسودرف  نالیگ ، ناشاک ، زاریـش ، زاوها ، نارمچ  دیهـش  یتشهب ، دیهش 

دزی   و  نارهت )  ) رنه

؛ مارتحا مالس و  اب 
ۀچراپکی ۀمان  نییآ هامدادرخ 1397 ، مکی  ةرامش 2/43069  ۀمانشخب  دانتسا  هب  دیرضحتسم  هکنانچ 
.دزادرپب همان  هویش میظنت  هب  نآ  ساسا  رب  هاگـشناد  ره  ات  دش  غالبا  یلیـصحت  ياه  هرود ِیـشزومآ 

ماجنا اه  هاگشناد تاصتخم  تیرومأم و  ي  هیاپ رب  شزومآ و  تیفیک  ياقترا  فده  اب  هک  مادـقا  نیا 
همه رد  نایوجـشناد  لیـصحت  دـنیارف  اب  طبترم  تاررقم  رتشیب  ماظتنا  یگنهامه و  هب  رجنم  دـش 
لاس کی  فرظ  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد هطبار ، نیمه  رد  ددرگ . یم یلیصحت  عطاقم 
ةدام ِقباطم  مزال ، ياه  یبایزرا زا  سپ  هک  دندرک  لاسرا  هیهت و  ار  دوخ  ییارجا  ۀمان  هویـش هتـشذگ 

: دوش یم مالعا  ریز  حرش  هب  هدش ، ماجنا ياه  یسررب جیاتن  همان ، نییآ  38

نایوجشناد ینعی  تسا ؛ یشهوژپ  یـشزومآ -  ةویـش  افرـص  یلیمکت ، تالیـصحت  يوجـشناد  شریذپ  ةویـش  . 1
زا عافد  رد  تیقفوم  هرود و  یشزومآ  ياه  دحاو ندنارذگ  زا  سپ  یصصخت  يارتکد  دشرا و  یـسانشراک  ياه  هرود

.دنوش هتخومآ  شناد دنناوت  یم هلاسر  همان و  نایاپ
یحارط رد  دیاب  یهاگشناد  یسرد  ياه  همانرب نازیر  همانرب ینعی  تسا ؛ یشزومآ  ۀمانرب  زا  یعبات  یـسرد  ۀمانرب  . 2

رد لاثم ، يارب  دننک ؛ يوریپ  طبترم  یـشزومآ  ياه  همان نییآ ياه  صخاش رایعم و  زا  یـسرد ، ياه  همانرب نیودت  و 
نیا زا  هک  تسا  دحاو  هرود 32  ياه  دحاو عومجم  تسا : هدمآ  دشرا  یسانشراک  ياه  هرود یـشزومآ  ياه  همان نییآ

يارتکد ةرود  رد  و  دشاب ؛ یم همان  نایاپ هب  طوبرم  نآ  ِدـحاو  ات 6  یشزومآ و 4  ياه  دحاو دحاو ، فقس 28  ات  دادعت 
ات یشزومآ و 18  ياهدحاو  دحاو ، ات 18   12 دادعت ، نیا  زا  هک  تسا  دحاو  هرود 36  ياهدحاو  عومجم  یصصخت ،

.دوش ظاحل  یلیصحت  ۀتشر  ره  ِیسرد  ۀمانرب  رد  دیاب  هک  تسا  هلاسر  هب  طوبرم  نآ  ِدحاو   24
يارتکد يا و  هفرح يارتکد  دشرا ، یـسانشراک  ياه  هرود نایوجـشناد  يارب  ُافرـص  همان  نایاپ هلاسر و  زا  عافد  . 3

.درادن تیعوضوم  اه  هرود ریاس  نایوجشناد  يارب  تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یصصخت 
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هدـش حیرـصت  زین  هماـن  نییآ رد  هک  هنوگ  ناـمه اریز  دوش ؛ یم هدیجنـس  یبتک  ِنومزآ  رب  ینتبم  يرظن ، سورد  . 4
تاناحتما جیاتن  ساسا  رب  یسالک ، ياه  تیلاعف رد  تکرش  روضح و  رب  نوزفا  وجشناد ، ِیلیصحت  ِتفرـشیپ  تسا ،

.دوش یم یبایشزرا  لاسمین  نایاپ 
دیاب ینادراک ، كردم  تفایرد  يارب  هتسویپ ، یسانشراک  ةرود  رد  لیصحت  زا  مورحم  ای  فرـصنم  نایوجـشناد  . 5

زا مورحم  ای  فرـصنم  يوجـشناد  رگا  عقاو ، رد  دننک ؛ زارحا  ار  هدش » هدنارذگ  » سورد رد  لک 12  نیگنایم  طرش 
ریاس زا  یقبام  یمومع و  سرد  دحاو  رثکادح 10   ) یسرد ِدحاو  لقادح 68  هتسویپ ، ِیسانشراک  ةرود  رد  لیـصحت 

، دـشاب رت  الاب ای  يو 12  هدـش » هدـنارذگ  ياهدـحاو   » ِلک نیگناـیم  دـنارذگب و  یلوبق  ةرمن  اـب  ار  هرود ) سورد 
.دنک تفایرد  ار  هتشر  نامه  ِینادراک  ةرود  ِكردم  دناوت  یم

ِنیگنایم لاسمین و  لدعم  رد  سورد  نیا  ةرمن  دـنک و   یم تیافک  عطقم ، رد  یلوبق  ةرمن  یناربج ، ِسورد  يارب  . 6
.دوش یمن هبساحم  لک 

هتـسویپ 3 یـسانشراک  ةرود  رد  لاسمین و  هتـسویپان 2  یـسانشراک  ینادراک و  ةرود  رد  ییوجـشناد  هچناـنچ  . 7
.دوش یم مورحم  لیصحت  زا  دشاب ، هدش  طورشم  بوانتم  ای  یلاوتم  زا  معا  لاسمین 

زا دوش ، طورشم  بوانتم  ای  یلاوتم  زا  معا  یلیـصحت  لاسمین  دشرا 2  یسانشراک  ةرود  رد  ییوجـشناد  هچنانچ  . 8
.دوش یم مورحم   لیصحت 

یتلودریغ یتلود و  ياه  هاگشناد ۀیلک  رد  يروضح  ةویش  هب  یـسانشراک  ةرود  رد  وجـشناد  نامز  مه لیـصحت  . 9
یلیـصحت ِكردم  هب  یهتنم  هک  يروضحریغ  ياه  هرود رد  نامز  مه تروص  هب  دناوت  یم وجـشناد  اما  تسا  عونمم 

هب هطوبرم  تابوصم  ساسا  رب  دـنناوت  یم ناشخرد  ياهدادعتـسا  نایوجـشناد  نینچمه  .دـنک  لیـصحت  دوش ، یم
.دننک لیصحت  نامز  مه تروص 

، یـسراف ِنابز  هب  اه  سالک يرازگرب  شزومآ و  رب  نوزفا  .تسا  یـسراف  ِنابز  هب  ُافرـص  هاگـشناد  رد  شزومآ  . 10
.دـننک عافد  شراگن و  یـسراف  ِنابز  هب  ار  دوخ  ۀـلاسر  همان و  ناـیاپ دـیاب  زین  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد 

زا هتسد  نیا  دشاب و  ینثتسم  یسراف  نابز  هب  طقف  مازلا  هدعاق  لومش  زا  دناوت  یم یناریاریغ  نایوجـشناد  شزومآ 
هدافتسا ایند  جیار  یملع  ياه  نابز زا  دنناوت  یم یـسراف  نابز  رب  هوالع  هلاسر  همان و  نایاپ نیودت  رد  نایوجشناد 

.دننک 
هب یلیصحت  ِلاسمین  نیرخآ  رد  ُافرص  وجشناد  هک  دنتـسه  یـسورد  وزج  داتـسا ، هب  یفرعم  ِسورد  ای  سرد  . 11

فقـس تیاـعر  یــشزومآ و  هورگ  دـییأت  زا  سپ  يرظن »  » سرد  2 رثکادـح »  » دـناوت یم یگتخومآ  شناد روظنم 
هنازور بسح  رب  دراوم  ریاس  دننام  زین  سورد  نیا  رد  هیرهـش  تخادرپ  دعاوق  .دنک  باختنا  لاسمین  نآ  ياهدـحاو 

.تسا وجشناد  ندوب  مود  تبون  ای 
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ِفقس 10 ات  ُافرص  هتسویپ ، یسانشراک  و  ینادراک  ياه  هرود رد  يزاجم  تروص  هب  ِیـسرد  ۀمانرب  يرازگرب  . 12
.تسا زاجم  الاب  تمس  هب  ندرک  درگ  اب  اهدحاو ، عمج  دصرد 

مازلا رب  دیکأت  .دبای  قیمعت  وجـشناد  يریگدای  هیارا ، رد  مدـقت  قیرط  زا  ات  دنتـسه  زاینـشیپ  سورد  زا  یخرب  . 13
اب زاین  شیپ سورد  هکنیا  حیـضوت  .تسا  یمازلا  اه ، هرود همه  یـسرد  همانرب  رد  زاـین  شیپ ياـه  سرد تاـعارم 

بوسحم یـسرد  همانرب  ِیلـصا  ِسورد  ِوزج  دوبمک ، ای  یناربج  سورد  اریز  دنرادن  یموهفم  طابترا  یناربج  سورد 
.تسا   وجشناد  ِیلیصحت  ِنیشیپ  ةرود  يریگدای  ءالخ  زا  یشخب  ناربج  نآ  هیارا  زا  فده  دنوش و  یمن

نتشاد رارق  ضرف  اب  اه ، هاگشناد یشزومآ  ياروش  بوصم  ياه  همان هویش تاصاصتخا  ۀیقب  دراوم ، نیا  رب  نوزفا     
ظفح اب  یتآ ، تاحالصا  تروص  رد  یتح  ۀمانشخب 2/43069 ) عوضوم   ) یـشزومآ ۀچراپکی  ۀمان  نییآ بوچراچ  رد 

صاخشا اب  هطبار  رد  اهدمایپ  هب  ییوگخساپ  زین  اهدنیارف و  رییغت  داجیا و  رد  هاگشناد  ره  هبناج  همه  تیلوئـسم 
.تسا  تنواعم  نیا  رظن  دروم  یقوقح ، یقیقح و 
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یهلا  قیفوت  يوزرآاب 
قیدص  یکاخ  یلع 

یشزومآ نواعم 


