
 

 

 فشآيٕذ ثجت اختالالت سٚأپضؽىي دس ثشٔبِٗ ادغبَ عالِت سٚاْ 

 

ايٓ فشَ ثٗ صٛست ِب٘بٔٗ دس ِٕبطك ؽٙشي ٚ سٚعتبيي ثجت ٚ ثٗ عطر ثبالتش اسعبي ِي ؽٛد . دس ِٕبطك 

سٚعتبيي ، ثجت فشَ دس خبٔٗ ثٙذاؽت تٛعظ ثٙٛسص صٛست ِي گيشد . اطالػبت آِبسي ثجت ؽذٖ اص خبٔٗ ٘بي 

سِبٔي سٚعتبيي وبسداْ ثٙذاؽت ثٗ ِشاوض ثٙذاؽتي دسِبٔي سٚعتبيي اسعبي ِي ؽٛد . دس ِشاوض ثٙذاؽتي د

ثٙذاؽتي آِبس خبٔٗ ٘بي ثٙذاؽت سا خّغ ثٕذي وشدٖ ٚ پظ اص ثشسعي ٚ سفغ اؽىبالت آِبسي ، آٔٙب سا ثٗ ِشوض 

 ثٙذاؽت ؽٙشعتبْ اسعبي ِي وٕذ. 

دس ِٕبطك ؽٙشي ثجت ايٓ فشَ تٛعظ وبسداْ ثٙذاؽتي دس ِشوض ثٙذاؽتي دسِبٔي ؽٙشي  ) پبيگبٖ ثٙذاؽتي ( 

 آِبس ِشاوض ثٙذاؽتي دسِبٔي ؽٙشي ثٗ ِشوض ثٙذاؽت ؽٙشعتبْ اسعبي ِي گشدد .    أدبَ ِيؾٛد .

دس ِشوض ثٙذاؽت ؽٙشعتبْ وبسؽٕبط عالِت سٚاْ ؽٙشعتبْ اطالػبت آِبسي ِشاوض ؽٙشي ٚ ِشاوض سٚعتبيي سا  

اعتبْ خّغ ثٕذي ِي وٕذ ٚ پظ اص ثشسعي ٚ سفغ اؽىبالت آِبسي ، اطالػبت ؽٙشعتبٔي سا ثٗ ِشوض ثٙذاؽت 

اسعبي ِي وٕذ.  دس ِشوض ثٙذاؽت اعتبْ وبسؽٕبط عالِت سٚاْ اعتبْ  آِبس ؽٙشعتبٔٙب سا خّغ ثٕذي ّٔٛدٖ  ٚ 

پظ اص ثشسعي ٚ سفغ اؽىبالت آِبسي ، اطالػبت  اعتبٔي سا ثٗ صٛست وبغزي ٚ  ٔشَ افضاسي ثٗ دفتش عالِت سٚأي 

 ذ .، اختّبػي ٚ اػتيبد ) اداسٖ عالِت سٚاْ ( اسعبي ِي وٕ

دسدفتش عالِت سٚأي ، اختّبػي ٚ اػتيبد ) اداسٖ عالِت سٚاْ ( وبسؽٕبط عالِت سٚاْ عتبدي ، اطالػبت آِبسي 

 دأؾگب٘ٙب سا خّغ ثٕذي وشدٖ پظ اص ثشسعي ٚ سفغ اؽىبالت آِبسي ،  گضاسػ وؾٛسي عبٌيبٔٗ سا تٙيٗ ِي ّٔبيذ.

  فمظ يه ثبس ثجت ِي ؽٛد ) ثٗ غيش اص ِٛاسد اسخبع ، وٗ دس فشَ ثجت اختالالت سٚأپضؽىي دس طي يه ِبٖ ٘ش ثيّبس

ثيّبس ػالٖٚ ثش ثجت دس عتْٛ اسخبع دس عتْٛ ِشتجظ ثب ٚضؼيت اختالي خٛد ٔيض ثجت ِي ؽٛد ( . چٕبٔچٗ يه ثيّبس دس 

 يه ِبٖ چٕذيٓ ثبس ِشاخؼٗ ) ثٗ دٌيً يه اختالي ( داؽتٗ ثبؽذ دس ايٓ فشَ فمظ يه ثبس ثجت ِي ؽٛد .

 شَ آِبس ِٕبطك ؽٙشي ٚ آِبس ِٕبطك سٚعتبيي ثٗ طٛس ِدضا ثجت ِي ؽٛد .دس ايٓ ف 

 

 

 ِؾخصبت وٍي فشَ

 

دس ثبالي فشَ ِؾخصبت وٍي ؽبًِ  عبي ، ِبٖ ، ٔبَ دأؾگبٖ ، ٔبَ ؽٙشعتبْ ، ٔبَ ِشوض ثٙذاؽتي دسِبٔي ، ٔبَ 

 خبٔٗ   ثٙذاؽت ، ِٕطمٗ ) ؽٙشي ، سٚعتبيي ( ثجت ِي ؽٛد . 

 ِي ؽٛد. ذٖ فشَ ، تبسيخ ٚ اِضب ثجت   خّؼيت تست پٛؽؼ ثشٔبِٗ ، ٔبَ ٚ ٔبَ خبٔٛادگي تىّيً وٕٕدس أتٙبي فشَ 

 

 ٔٛع اختالي

 

ِٕظٛس اص عبيش ِٛاسد  اختالالت ؽذيذ سٚأي ، اختالالت خفيف سٚأي ، صشع ، ػمت ِبٔذگي رٕ٘ي ، عبيش ِٛاسد

اختالالت روش ؽذٖ دس فشَ     ّٔي گٕدٕذ . ثؼٕٛاْ ِثبي اختالالتي اعت وٗ دس طجمٗ ثٕذي ٘يچيه اص أٛاع ديگش 

 اختالالت وٛدوبْ  ِبٕٔذ ؽت ادساي ، ٌىٕت صثبْ، ٔبخٓ خٛيذْ ،ثيؼ فؼبٌي ٚ ..... دس عبيش ِٛاسد لشاس ِي گيشٔذ.

 

 

 تست دسِبْ



 

شد ٚ دس ثيّبسي اعت وٗ ثٕب ثٗ تؾخيص پضؽه ِشثٛطٗ ، تست دسِبْ داسٚيي ، غيشداسٚيي يب ٘شدٚ لشاس ِيگي

 عتٛٔٙبي خذيذ ، ػٛد يب تىشاسي ثجت ِي ؽٛد . 

  دسِبْ =  دسِبْ داسٚيي ، دسِبْ غيش داسٚيي 

 

 خذيذ

 

ثيّبسي وٗ دس ِبٖ خبسي ثشاي اٌٚيٓ ثبس ثٗ ِٕظٛس دسيبفت خذِبت دسِبٔي ِشاخؼٗ وشدٖ اعت . ايٓ ثيّبس دس ّ٘بْ 

ثيّبس خذيذ دس صٛستي وٗ ٔيبص ثٗ دسِبْ داؽتٗ ثبؽذ ِبٖ وٗ ؽٕبعبيي ِي ؽٛد ، ثيّبس خذيذ ِسغٛة ِي ؽٛد . 

 اص ِبٖ دَٚ ثٗ ثؼذ دس لغّت تىشاسي ثجت ِي ؽٛد .

ثيّبس ػمت ِبٔذٖ رٕ٘ي دس ّ٘بْ ِبٖ وٗ  ؽٕبعبيي ِي ؽٛد دس عتْٛ خذيذ ثجت ِي گشدد اِب اص ِب٘ٙبي ثؼذ دس 

 عتْٛ تست ِشالجت لشاس ِي گيشد .

 ػٛد

                                                                                                                  

ثيّبسي وٗ اختالي ٚي ثٙجٛد يبفتٗ اعت ٚ ثٕب ثٗ تؾخيص پضؽه دسِبْ اٚ لطغ ؽذٖ اعت اِب ػالئُ ّ٘بْ اختالي 

يٓ اختالي ِدذدا ً تست دسِبْ لشاس پظ اص ِذتي ِدذدا ً ثشٚص ِي وٕذ . ثٗ طٛسي وٗ ايٓ ثيّبس ٔيبص داسد وٗ خٙت ا

گيشد . دس آْ ِبٖ وٗ اختالي ثيّبس ػٛد ِي وٕذ ثيّبس دس عتْٛ ػٛد ثجت ِي ؽٛد اِب اص ِب٘ٙبي ثؼذ دس عتْٛ 

 تىشاسي ثجت ِي گشدد .

 

  تىشاسي

 

ثٛدٖ ٚ ايٓ ٚضؼيت ِشثٛط ثٗ ثيّبسي اعت وٗ طي ِبٖ يب ِب٘ٙبي لجً خٙت دسِبْ ِشاخؼٗ داؽتٗ ٚ تست دسِبْ  

ثيّبس خذيذ ٔيغت . دس ِٛاسدي وٗ پضؽه ثٕب ثٗ صالزذيذ ، داسٚ سا چٕذ ِب٘ٗ تدٛيض ِي وٕذ ثب آٔىٗ ٌضِٚي ٔذاسد دس 

طي آْ چٕذ ِبٖ ثيّبس ثشاي دسيبفت خذِبت دسِبٔي ِشاخؼٗ ّٔبيذ اِب دس ايٓ ِب٘ٙب دس عتْٛ تىشاسي ثجت ِي ؽٛد 

 گيشد . ٚ تٛعظ ثٙٛسص يب وبسداْ ِٛسد پيگيشي لشاس ِي

 

 تست ِشالجت

 

 ثيّبس تست ِشالجت ؽبًِ گشٚ٘ٙبي ريً اعت :

: ثيّبسي وٗ دٚسٖ دسِبْ سا وبًِ وشدٖ ٚ  ثٙجٛد ٔغجي يبفتٗ اعت ٚ طجك ٔظش پضؽه ٔيبصي ثٗ اداِٗ  ثٙجٛد ٔغجي -1

دسِبْ ٔذاسد اِب ثٗ ِٕظٛس پيؾگيشي اص ػٛد ثيّبسي دس ِذت تؼييٓ ؽذٖ تٛعظ پضؽه ، تب صِبْ ثٙجٛدي وبًِ تست 

 ِشالجت لشاس ِي گيشد .

ػمت ِبٔذگي رٕ٘ي ٘شگض ثٙجٛد ّٔي يبثذ ٌزا ايٓ ثيّبس دس آْ ِبٖ وٗ  : اص آٔدب وٗ ثيّبس ِجتال ثٗ ػمت ِبٔذگي رٕ٘ي -2

ؽٕبعبيي ِي ؽٛد ثيّبس خذيذ اعت اِب اص ِب٘ٙبي ثؼذ تست ِشالجت ِسغٛة ِي ؽٛد . ِٕظٛس اص ِشالجت ، 

 تٛخٗ ثٗ ٚضؼيت ثيّبس ، تٛخٗ ثٗ اختالالت تٛأَ ٚ  اسائٗ آِٛصؽٙبي الصَ ثٗ ثيّبس ٚ خبٔٛادٖ اػ اعت .

: ثيّبسي وٗ دس يىي اص عطٛذ ِشالجتٙبي ثٙذاؽتي اٌٚيٗ اختالي اٚ تؾخيص دادٖ ؽذٖ ٚ داساي  ع اص دسِبْاِتٕب -3

پشٚٔذٖ ِي ثبؽذ اِب اص ِصشف داسٚ ٚ ِشاخؼٗ ثٗ پضؽه اِتٕبع ِي وٕذ . ثشاي ايٓ ثيّبس خذِبت دسِبٔي اسائٗ ّٔي 



وٗ خذِبت ثٙذاؽتي ) پيگيشي ، آِٛصػ ، ِشالجت ؽٛد اِب خذِبت پيگيشي ٚ آِٛصػ ثٗ ٚي اسائٗ ِي گشدد . ثيّبسي 

 ( سا دسيبفت ِي وٕذ خضء ثيّبساْ تست ِشالجت ِسغٛة ِي ؽٛد .

 

  پضؽه ػالٖٚ ثش تؼييٓ طٛي ِذت ِشالجت ٘شيه اص ثيّبساْ ،  ثبيذ تؼذاد دفؼبت ِشالجت آٔبْ سا ٔيض تؼييٓ وٕذ  يؼٕي

لشاس گيشد ٚ ٘ش چٕذ ِبٖ يىجبس پيگيشي ثشاي ِشالجت ٚي  ِؾخص وٕذ وٗ ٘ش ثيّبس ثبيذ ثشاي چٕذ ِبٖ تست ِشالجت

 أدبَ ؽٛد .

 

 

  ٚ دس ِٛاسد اِتٕبع اص دسِبْ اگش ثشاي ثيّبسأي وٗ اص دسِبْ اِتٕبع ِي وٕٕذ خذِبت پيگيشي ٚ آِٛصػ اص عٛي ثٙٛسص

زتي پيگيشي ٚ  وبسداْ اسائٗ ِي ؽٛد ، ايٓ ِٛاسد دس عتْٛ تست ِشالجت لشاس ِي گيشٔذ اِب اگش ٘يچ خذِتي )

 آِٛصػ ( ثشاي آٔبْ اسائٗ ّٔي ؽٛد ثبيذ ايٓ ِٛاسد سا دس عتْٛ لطغ پيگيشي ثجت ّٔٛد .

 

  ٗپيگيشي ٚ آِٛصػ ثٗ ثيّبساْ اِتٕبع وٕٕذٖ اص دسِبْ ثذيٓ ِٕظٛس اسائٗ ِي ؽٛد وٗ آٔبْ سا ثٗ اداِٗ دسِبْ ٚ ِشاخؼ

 ثٗ پضؽه تشغيت ّٔبيٕذ .

 

 

 لطغ پيگيشي

 

چٕبٔچٗ ثيّبس ثٗ ٘ش دٌيً ) ثٙجٛد ، فٛت ، ِٙبخشت ٚ ... ( ثشاي دسيبفت خذِبت دسِبٔي ِشاخؼٗ ٔىٕذ ٚ تست دسِبْ ، 

ٚ ايٓ ثيّبس دس آْ  ِبٖ وٗ لطغ پيگيشي ِشالجت ٚ پيگيشي لشاس  ٔگيشد ايٓ ٚضؼيت لطغ پيگيشي ِسغٛة ِي ؽٛد 

 ْٛ  لطغ پيگيشي ثجت  ِي ؽٛد .ثشاي اٚ اتفبق افتبدٖ اعت ) فمظ ثشاي يه ِبٖ (  دس عت

ثشخي ِٛالغ پضؽه ثٕب ثٗ صالزذيذ داسٚ سا چٕذ ِب٘ٗ ثشاي ثيّبس تدٛيض ِي وٕذ ) ثش زغت تدٛيض پضؽه صِبْ 

ِشاخؼٗ ثؼذي ثيّبس چٕذ ِبٖ ثؼذ اعت ( دس ايٕصٛست ٔيبصي ٔيغت وٗ ثيّبس دس ايٓ چٕذ ِبٖ ِشاخؼٗ داؽتٗ ثبؽذ ٌزا 

تٍمي ؽٛد . دس چٕيٓ ِٛاسدي دس طي ايٓ ِب٘ٙب ثٙٛسص يب وبسداْ ّ٘چٕبْ ثٗ پيگيشي ٔجبيذ ثٗ ػٕٛاْ لطغ پيگيشي 

 ثيّبس اداِٗ ِي د٘ذ .

ثيّبسي وٗ دس ٚضؼيت  لطغ پيگيشي ثٛدٖ ٚ  دس عتْٛ لطغ پيگيشي ثجت ؽذٖ اعت اگش ِدذداً خٙت دسيبفت خذِبت 

لطغ پيگيشي ، خضء ثيّبساْ تست ِشالجت  دسِبٔي ِشاخؼٗ وٕذ دس عتْٛ تىشاسي ثجت ِي ؽٛد . ثيّبسي وٗ لجً اص

 ثٛدٖ اعت پظ اص پبيبْ دٚسٖ  لطغ پيگيشي ، دس عتْٛ تست ِشالجت ثجت ِي ؽٛد .

ثيّبسي وٗ ثٗ دٌيً ثٙجٛد دس عتْٛ لطغ پيگيشي لشاس گشفتٗ اعت چٕبٔچٗ ثيّبسيؼ ػٛد وٕذ ٚ ِدذداً ٔيبص ثٗ دسِبْ 

 پيذا وٕذ دس عتْٛ ػٛد ثجت ِي ؽٛد .

 

 

 طغ پيگيشي :داليً ل

 

ثٙجٛد وبًِ : ثيّبس طجك تؾخيص پضؽه ديگش ٔيبص ثٗ ِشالجت ٔذاسد ٚ وبِال ً ثٙجٛد يبفتٗ اعت . دس آْ ِبٖ وٗ  – 1

پضؽه تؾخيص ثٙجٛد وبًِ ثيّبس سا اػالَ ِي وٕذ ثيّبس دس عتْٛ ثٙجٛد ثجت ِي ؽٛد ٚ اص ِبٖ ثؼذ اص ٔظبَ  ثجت 

 آِبس ززف ِي گشدد .

 اختالي سٚأي ، ثيّبسي خغّبٔي ٚ يب زٛادث فٛت  وشدٖ ثبؽذ . فٛت :   ثيّبس ثؼٍت -2

 دس آْ ِبٖ وٗ ثيّبس فٛت ِي وٕذ دس عتْٛ فٛت ثجت ِي ؽٛد ٚ اص ِبٖ ثؼذ اص ٔظبَ ثجت آِبس ززف   ِي گشدد .



 

 

 

 عبيش داليً  :   ِٙبخشت  -3

 ِٙبخشت ػجبست اعت اص ايٕىٗ  :  

شکض ثٙذاؽتی دسِبٔی ٚ یب خبٔٗ ثٙذاؽت دیگشی لشاس ِي گيشد ِسً عکٛٔت ثيّبس تغييش ِي کٕذ ٚ تست پٛؽؼ ِ

دس ايٕصٛست ثبيذ پشٚٔذٖ ثٙذاؽتی ثيّبس ٔيض ثٗ ِشکض یب خبٔٗ ثٙذاؽت خذیذ ِٕتمً ؽٛد، ٚ  ثٗ ػٕٛاْ ثيّبس تکشاسی 

 ِسغٛة ؽٛد .

 

 ثٙجٛد  

 

 ثٙجٛد :  ؽبًِ دٚ ِشزٍٗ اعت :

: ثيّبس طجك تؾخيص پضؽه ثٙجٛد يبفتٗ ٚ ٔيبص ثٗ دسِبْ ٔذاسد . دس ايٓ ِشزٍٗ ثيّبس ثٙجٛد يبفتٗ  ثٙجٛد ٔغجي –اٌف 

ثبيذ دس طي ِب٘ٙبي تؼييٓ ؽذٖ تٛعظ پضؽه ، تب صِبْ ثٙجٛد وبًِ تست ِشالجت لشاس گيشد ٚ دس عتْٛ تست 

 ِشالجت ثجت ؽٛد .

لجت ٔذاسد ٚ وبِال ً ثٙجٛد يبفتٗ      اعت . دس آْ ِبٖ وٗ : ثيّبس طجك تؾخيص پضؽه ديگش ٔيبص ثٗ ِشا ثٙجٛد وبًِ –ة 

پضؽه تؾخيص ثٙجٛد وبًِ ثيّبس سا اػالَ ِي وٕذ ثيّبس دس عتْٛ ثٙجٛد ثجت ِي ؽٛد ٚ اص ِبٖ ثؼذ اص ٔظبَ  ثجت 

 آِبس ززف ِي گشدد .

 

 اسخبع

 

 

اص ِشوض ثٙذاؽتي ػجبست اعت اص ٚضؼيت ثيّبسي وٗ خٙت دسيبفت خذِبت تخصصي ٚ يب خٙت ثغتشي ؽذْ 

 دسِبٔي ثٗ عطٛذ تخصصي عَٛ يب چٙبسَ  اسخبع ؽذٖ ثبؽذ . اسخبع  دٚ ٔٛع اعت ؽبًِ :

 اسخبع ثٗ ِشوض تخصصي  ) عطر تخصصي عَٛ ( خٙت دسيبفت خذِبت دسِبٔي تخصصي   -1

 اسخبع ثشاي ثغتشي ) عطر تخصصي چٙبسَ ( -2

ثيّبس دس آْ ِبٖ وٗ ثٗ ِشوض تخصصي عطر عَٛ يب عطر چٙبسَ  خٙت دسِبْ عشپبيي يب ثغتشي اسخبع    ِي  

 عتْٛ تىشاسي .  -2عتْٛ اسخبع    -1ؽٛد دس ٘شدٚ عتْٛ ثجت ِي گشدد : 

 

 دس ِب٘ٙبي ثؼذ ايٓ ثيّبس فمظ دس عتْٛ تىشاسي ثجت ِي ؽٛد .

يب ثيّبسعتبْ اسخبع ِي ؽٛٔذ اص آِبس ثيّبساْ آْ ِبٖ وغش    ّٔي دس ٘ش ِبٖ ، ثيّبسأي وٗ ثٗ ِشوض تخصصي ٚ 

 ؽٛٔذ ثٍىٗ خضء آِبس ثيّبساْ تىشاسي ِسغٛة ِي ؽٛٔذ . 

 

 .ثيّبسي وٗ خٙت دسيبفت خذِبت دسِبٔي ثٗ ِشاوض خصٛصي ِشاخؼٗ ِي وٕذ 

 

ثشخي اص ثيّبساْ ، تست دسِبْ دس ِشاوض خصٛصي ٘غتٕذ . دس ِٛسد ايٓ ثيّبساْ ٔيض ثٗ ؽشط آٔىٗ ثٙٛسص يب وبسداْ اص 

ٔٛع ثيّبسي آٔٙب اطّيٕبْ داؽتٗ ثبؽذ ، ضّٓ ثجت آٔٙب دس فشَ آِبس ، ثبيذ پيگيشي ٘بي  الصَ سا أدبَ د٘ذ ) اص ٔظش 

ِصشف وٕذ ، دس ِٛػذ ِمشس ثٗ پضؽه خٛد ِشاخؼٗ وٕذ ٚ ٔيض اص ٔظش  ايٕىٗ ثيّبس داسٚ٘بيؼ سا ثٗ طٛس صسير ٚ ِشتت



اسائٗ آِٛصؽٙبي الصَ ثٗ ٚي ٚ خبٔٛادٖ اػ (  ٚ پظ اص اطّيٕبْ اص تست وٕتشي ثٛدْ ثيّبسي ٚ ِصشف داسٚ٘بي تدٛيض 

 ت ؽٛد .ؽذٖ ثشاي ٚي ، دس ِبٖ اٚي ثؼٕٛاْ ِٛسد خذيذ ٚ دس ِب٘ٙبي ثؼذ ثؼٕٛاْ ِٛسد تىشاسي دس فشَ آِبس ثج

 

 ثيّبسي وٗ ثٗ دٚ اختالي تٛأَ ِجتال اعت 

 

چٕبٔچٗ فشدي ثٗ دٚ ٔٛع اختالي سٚأي ِجتال ثبؽذ ٘ش دٚٔٛع اختالي ٚي دس فشَ ثجت ِي ؽٛد ٚ ثب گزاؽتٓ ػالِت 

عتبسٖ ) * ( ثش سٚي اختالي دَٚ ، دس پبييٓ فشَ تٛضير الصَ روش ِي گشدد . ثؼٕٛاْ ِثبي ِّىٓ اعت يه ثيّبس ُ٘ ثٗ 

ػمت ِبٔذگي رٕ٘ي ٚ ُ٘ ثٗ صشع ثٗ طٛس ّ٘ضِبْ ِجتال ثبؽذ . ّ٘چٕيٓ ثيّبس ِجتال ثٗ ػمت ِبٔذگي رٕ٘ي 

ازتّبي داسد دس وٕبس ػمت ِبٔذگي رٕ٘ي ثٗ يه اختالي سٚأي ديگش ) ٔظيش اضطشاة ، افغشدگي ، ٚعٛاط ٚ ....( 

ِب٘ٙبيي وٗ ايٓ اختالالت سا داسد دس دٚ عتْٛ )  ِجتال ثبؽذ . ثٕبثشايٓ ثيّبسي وٗ ثٗ دٚ اختالي تٛأَ ِجتالعت دس طي

عتٛٔٙبي ِشثٛط ثٗ ٘ش دٚ اختالي ( ثجت ِي ؽٛد. ثيّبس ػمت ِبٔذٖ رٕ٘ي دس ثغيبسي اص ِٛاسد ثٗ اختالي ديگشي ٔيض 

 ِجتالعت .

ٛي ثيّبسي وٗ ثٗ دٚ اختالي تٛأَ ِجتالعت ثشاي ثجت ٘شيه اص اختالالتؼ ، ثش زغت ٚضؼيتي وٗ داسد ، ّ٘بْ اص

 ثجت ِٛاسد خذيذ ، ػٛد ،  تىشاسي ، تست ِشالجت ، اسخبع ٚ لطغ پيگيشي ثبيذ سػبيت ؽٛد.

 

 ِٛاسد ُِٙ دس تؾخيص پضؽه وٗ دس ٔظبَ ثجت آِبس تؼييٓ وٕٕذٖ اعت 

 

ِٛاسد ريً ٔىبتي ٘غتٕذ وٗ ثبيذ تٛعظ پضؽه تؼييٓ ؽٛٔذ ٚ پظ اص تؾخيص پضؽه تٛعظ ثٙٛسص يب وبسداْ دس فشَ 

 الالت سٚأپضؽىي ثجت ؽٛٔذ . تؾخيص ثجت ايٓ ِٛاسد ثذْٚ ٔظش پضؽه اػتجبس ٔذاسد :ِب٘يبٔٗ اخت

 ٔٛع اختالي ثيّبس  -1

 طٛي ِذت دسِبْ -2

 صِبْ ثٙجٛد ثيّبس -3

 صِبْ ِشاخؼٗ ثؼذي ثيّبس تست دسِبْ -4

 ِذت پيگيشي  -5

 ِذت ٚ دفؼبت ِشالجت -6

 صِبْ ززف ثيّبس اص آِبس -7

ٚي سا ثٗ پضؽه ِشوض ثٙذاؽتي دسِبٔي اسخبع ِي دٕ٘ذ ٚ پضؽه ثٙٛسص يب وبسداْ پظ اص ؽٕبعبيي اٌٚيٗ ثيّبس ، 

اختالي ثيّبس سا تؾخيص دادٖ ٚ ٔٛع اختالي سا دس فشَ اسخبع ثجت ِي وٕذ . دس ايٓ ِشزٍٗ ثٙٛسص يب وبسداْ ِي تٛإٔذ 

خيص ٔٛع اختالي ثيّبس سا ثش اعبط تؾخيص پضؽه دس فشَ اختالالت سٚأپضؽىي ثجت وٕٕذ . دس ٚالغ لجً اص تؾ

 پضؽه ، ثٙٛسص يب وبسداْ ٔجبيذ ٔٛع اختالي سا دس  فشَ آِبس ثجت وٕٕذ .

 «دعتٛساٌؼًّ تىّيً فشَ ؽشذ زبي سٚأپضؽىي دس ِشاوض ثٙذاؽتي دسِبٔي»

تطٔ  91تْذ جٖئ ؽذٓ اعث دس ٍشامض تٖذاؽحي دسٍاّي ج٘عطظ مطاسداُ تٖذاؽطحي ٗ اص تْطذ  44ففسٔ ٗ  2فشً ؽشذ زاه مٔ دس 

 گشدد. ل ٍشمض ٗ دس ف٘ست ػذً زض٘س ماسداُ جَاٍاً ج٘عظ پضؽل تؾشذ ريو جنَيو ٍيتؼذ ت٘عيئ پضؽ

 دس ففسٔ اٗه، دس گ٘ؽة عَث چپ تاالي فشً ؽَاسٓ پشّٗذٓ تيَاس ٗ جاسيخ ٍشاخؼٔ سا يادداؽث َّاييذ.

 ٗ يادداؽث مْيذ.ايِ قغَث اص فشً ٍشت٘ط تٔ ٍؾخقات اٗىئ تيَاس اعث مٔ اص تيَاس يا َٕشآ اٗ پشعيذٓ : 8تب  1ثٕذ 

دس ايِ قغَث ٍْثؼي مٔ تيَاس سا تٔ ٍشمض تٖذاؽحي دسٍاّي اسخاع دادٓ ٍؾطخـ َّط٘دٓ ٗ دس ٍشتطغ خيط٘ي  ُ ـ ِٕجغ اسخبع: 9

 ػالٍث ضشتذس تضّيذ.



مٔ تيَاس تخاطش  ُ تٔ پضؽطل ٍشمطض ٍشاخؼطٔ مطشدٓ  ّاسازحي ػَذٓ فؼييدس ايِ قغَث  ـ ػٍت ِشاخؼٗ ٚ ؽىبيبت اصٍي:11

 ميَات خ٘د تيَاس يا َٕشآ ٗي پاعخ سا يادداؽث َّائيذ. ػيِعؤاه ٗ تا 

ٍْظ٘س ٍ٘قؼي اعث مٔ تيَاس تشاي اٗىيِ تاس تٔ پضؽل ٍشاخؼٔ مشدٓ اعث. ٍثالً اص يل ٕفحطٔ  ـ صِبْ ؽشٚع ثيّبسي فؼٍي:11

 قثو يا دٗ ٍآ قثو يا دٗ عاه قثو ٗ اىي  خش.

تط٘س ّاگٖاّي ٗ پظ اص تشٗص يل ٍؾنو خاؿ ؽطشٗع ؽطذٓ اعطث يطا ٍؾخـ َّائيذ مٔ  يا تيَاسي ـ ٔسٖٛ ؽشٚع ثيّبسي: 12

ايْنٔ  غاص تيَاسي مْذ ٗ جذسيدي ت٘دٓ اعث. اگش تٔ ٕش دىييطي ّح٘اّغطحيذ چنطّ٘ني ؽطشٗع تيَطاسي سا ٍؼيطً٘ مْيطذ دس ٍشتطغ خيط٘ي 

 ػالٍث ضشتذس تضّيذ.« ّاٍؾخـ»ػثاست 

تيَاس قثالً تيَاسي سٗاّي داؽحٔ يطا خيطش. ٗ دس فط٘سجي مطٔ اص تشسعي مْيذ مٔ  يا ٘ب ٚ دسِبٔٙبي لجٍي:  ـ ػالئُ، تؾخيص13

تشدٓ تا عؤاه مشدُ اص خ٘د تيَاس يا َٕشآ ٗي ٗ دس ف٘ست َٕشآ داؽطحِ جؾطخيـ پضؽطل ٍؼطاىدؼ،  تيَاسي سٗاّي خافي سّح ٍي

قثالً دس تيَاسعطحاُ يطا تخطؼ ٗي سا ٍؾخـ ٗ يادداؽث َّائيذ. ػالٗٓ تش ايِ ٍؾخـ َّائيذ مٔ  يا تيَاس ػالئٌ ٗ ّ٘ع تيَاسي قيثي 

 اٗ سا دس ايِ قغَث رمش مْيذ. ّ٘ع داسٕٗاي ٍقشفي قثييؽذٓ اعث يا خيش ٗ َٕچْيِ  سٗاّپضؽني تغحشي

ػ٘اٍيي ٕغحْذ مٔ دس ايداد ٗ تشٗص تيَاسي دخيو ٕغحْذ. دس ف٘ست ٗخط٘د چْطيِ ػط٘اٍيي دس عبص ثيّبسي:  ـ ػٛاًِ عجت14

 تذس تضّيذ.ٍشتغ خي٘ي ٕش مذاً اص  ّٖا ػالٍث ضش

تاؽطذ  ٗ يا  دس زاه زاضش ٍثحال تٔ تيَاسي خغطَي ٍَٖطي تط٘دٓ يطا ٍي  دس ف٘سجي مٔ فشد قثالً ـ عبثمٗ ثيّبسي خغّي: 15

 …ّ٘ع  ّشا تشسعي ٗ رمش َّائيذ. ٍثالً عاتقٔ ػَو خشازي، ّاسازحي ميئ، فؾاسخُ٘،  ّفاىيث ٗ 

سا تشسعطي مْيطذ. ٍطثالً ايْنطٔ ٗاىطذيِ دخحشػَط٘ ط پغطشػَ٘  يِسٗاتطظ  فطاٍييي ٗاىطذدس ايطِ قغطَث  ـ تبسيخچٗ خبٔٛادگي:16

پغطشخاىٔ تيَطاس ٍثطحال تطٔ تيَطاسي »ٕغحْذ ٗ دس ف٘سجي مٔ سٗاتظ خ٘يؾاّٗذي ّيض ّذاسّذ قيذ َّائيذ. ػالٗٓ تطش ايطِ رمطش مْيطذ. ٍطثالً 

 «اعنيضٗفشّيا اعث.

اػ  ، خاّ٘ادگي، جسقييي، ؽطليي ٗ يطا اخحَطاػيٍَنِ اعث تيَاس دس ٕش يل اص ماسمشدٕاي فشدي ـ اختالي دس وبسوشد٘ب:11

اػ سا اص قثيطو  ّظافطث،  ج٘اّطذ ماسٕطاي ؽخقطي تطذيِ ٍؼْطي اعطث مطٔ فطشد َّي اخحاله دس ماسمشدٕاي فطشديدچاس اخحاله تاؽذ. 

تنٍ٘نط٘ يطا تٔ ّاعطاصگاسيٖاي فطشد تطا اػضطان خطاّ٘ادٓ ٗ دػط٘ا ٗ  اخحاله دس ماسمشد خاّ٘ادگيؽغحؾ٘، غزا خ٘سدُ ٗ غيشٓ اّداً دٕذ. 

ايطِ اعطث مطٔ فطشد دس ٍسطيظ ٍذسعطٔ ٗ  اخحاله دس ماسمشدٕاي جسقيييّاج٘اّي دس ايفاي ّقؼ پذسي يا ٍادسي اؽاسٓ داسد. ٍْظ٘س اص 

تاؽذ. اگش فشدي ّح٘اّذ تٔ ٍذت صيادي دس يل ؽلو دٗاً  ٗسد ٗ ٍشجثاً ٍدث٘س تطٔ  ٍغائو دسعي ٍؾنو داسد يا دچاس افث جسقييي ٍي

ماسمشدٕطاي ؽطليي د ٗ يا تا َٕناساّؼ ّاعاصگاسي داؽحٔ يا ايْنٔ ٍنشساً دس ماسػ غيثث مْذ تطٔ ّط٘ػي دس ػ٘ك مشدُ ؽليؼ ؽ٘

تاؽطذ  ّاعطاصگاسي تطا دٗعطحاُ ٗ اطشافيطاُ،  ؽطاٍو ٍط٘اسدي اص ايطِ قثيطو ٍي اخطاله دس ماسمشدٕطاي اخحَطاػياعطث.  دچاس اخطحاله

ف٘ست ٗخ٘د ٕش مذاً اص ايِ اخحالالت دس ٍشتغ خي٘ي ٕش ٍط٘سد ػالٍطث ّذاؽحِ دٗعث، ػذً سفث ٗ  ٍذ تا  ؽْاياُ ٗ َٕغايناُ. دس 

 ضشتذس تضّيذ.

 ايِ تْذ تٔ پْح تخؼ اىف، ب، ج، د، ٓ جقغيٌ ؽذٓ اعث.٘ب:  ـ ػالئُ ٚ ٔؾب18ٗٔ

ايطِ ػالئطٌ ّط٘ع   ؽط٘د. تطا تشسعطي )سٗاّطي ؽطذيذ( ٍشتط٘ط ٍي ٕاي تيَاساُ پغين٘جيل ػالئٌ ٗ ّؾأّاىف( ايِ تخؼ تيؾحش تٔ 

صّطذ ٗ امثطش  مْطذ، عطشخ٘ػ ٗ ؽطاد تط٘دٓ، صيطاد زطش  ٍي اگش فشدي صياد فؼاىيث ٍي  ؽ٘د. ٍثالً  َاي سٗاّي ؽذيذ فشد ٍؾخـ ٍيتي

صّطذ، دس ايطِ ٍط٘سد جؾطخيـ  خط٘اتي تط٘دٓ ٗ ازحَطاالً دعطث تطٔ خؾطّ٘ث ٕطٌ ٍي ستظ اعث ٗ ػالٗٓ تش ايْٖا دچطاس تي زشفٖايؼ تي

گيشي، ٕطزياُ، جطٌٕ٘، تخقط٘ؿ  فشدي مٔ قادس تٔ اسجثاط تا دينشاُ ّيغث ٗ دچطاس گ٘ؽطٔتاؽذ. يا  تيَاسي ٍاّيل ط دپشعي٘ ٍطشذ ٍي

صّطذ تطٔ ازحَطاه صيطاد دچطاس تيَطاسي  دٕذ ٗ زشفٖاي تيشتظ ٍي تاؽذ ٗ سفحاسٕاي ػدية ٗ غشية ٌٕ ّؾاُ ٍي جٌٕ٘ ؽْ٘ايي ّيض ٍي

جط٘اُ تطا رمطش  ػقيذٓ تاطيي اعث مٔ تيَاس ق٘ياً تٔ  ُ ايَاُ داسد ٗ َّي ٕزياُاعنيضٗفشّيا اعث. الصً تٔ ياد ٗسي اعث مٔ ٍْظ٘س اص 

« ٕطزياُ گضّطذ ٗ  عطية»ؽ٘إذ، اعحذاله ٗ ٍخاىفث ٗسصيذُ،  ّشا اص تيِ تشد. ٕزياُ اّ٘اع ٍخحيفي داسد مٔ يني اص ٍط٘اسد ؽطايغ  ُ 

ٍْظط٘س «. زايؼ صٕش تشيضد ٗ اٗ سا ٍغًَ٘ مْذَٕغشػ عؼي داسد دس غ»يا « خ٘إْذ اٗ سا تنؾْذ ٍي«  مْذ اعث مٔ تيَاس فنش ٍي

« جطٌٕ٘ ؽطْ٘ايي»دسك زغي اؽحثإي اعث مٔ دس ػاىٌ خاسج تشاي  ُ ٍسشمي ٗخ٘د ّذاسد، جٌٕ٘ ّيض تشچْذ ّط٘ع اعطث.  جٌٕ٘اص 

شجيطة تطذيِ ج« جطٌٕ٘ تيْطايي»ؽطّ٘ذ.  ؽْ٘د مٔ افشاد دينش  ُ فذإا سا َّي ؽ٘د مٔ تيَاس فذإايي سا ٍي ٗقحي جؾخيـ دادٓ ٍي

 تيْذ مٔ ٗاقؼاً دس ٍسيظ خاسج ٗخ٘د ّذاسّذ. ٕاي ّ٘ساّي يا افشادي سا ٍي اعث مٔ فشد جقاٗيش، خشقٔ



تاؽذ ٗ تا ٗخ٘د  ّٖا دس زاىينٔ َٕضٍطاُ ػالئطٌ  )سٗاّي خفيف( ٍي ػالئٌ اخحالالت ّ٘سٗجيلب( ػالئٌ ايِ تخؼ تيؾحش ٍشت٘ط تٔ 

ياتيطذ. دس فط٘سجي مطٔ ػطالٗٓ تطش ٗخط٘د ػالئطٌ ٗ  صً دس ايطِ صٍيْطٔ دعطث ٍيٕاي ال ّ٘ساّي ؽذيذ ٗخط٘د ّطذاسد تطٔ ينطي اص جؾطخيـ

ٕاي پغططين٘جيل ٍطططشذ  ؽطط٘د فقططظ َٕططاُ جؾططخيـ ٕاي سٗاّططي ؽططذيذ )تخططؼ اىططف(ػالئٌ ّ٘سٗجيططل ٕططٌ دس فططشد ديططذٓ ٍي ّؾططأّ

 تاؽْذ. ٍي

اعطث. يطا تيَطاسي مطٔ « اضططشاب»تطشد دچطاس  اگش فشدي اص دىٖشٓ ٗ ّنشاّي، طپؼ قية، ىشصػ دعحٖا ٗ خؾطني دٕطاُ سّطح ٍي

ٕايؼ ٍثحْي تش جشعٖاي غيشٍْطقطي اعطث ٍاّْطذ جطشط اص فطسثث مطشدُ دس خيط٘ي خَطغ، جطشط اص غطزا خط٘سدُ دس  تيؾحش ّاسازحي

تاؽطذ. َٕچْطيِ فطشدي مطٔ اص غَنيْطي ٗ  ٍي« ف٘تيطا»ٍَٖاّيٖا ٗ خي٘ي دينشاُ يا جشط تيطشُٗ سفطحِ اص ٍْطضه، دس ايطِ فط٘ست دچطاس 

پزيشي ؽطنايث داسد، دچطاس تيَطاسي افغطشدگي  فطضايؼ اؽطحٖا، دسدٕطاي پشامْطذٓ تطذّي ٗ ضطؼف ٗ خغطحنيّااٍيذي، مإؼ يطا اص ا

 تاؽذ. )خفيف( ٍي

اي اعطث مطٔ ػييطشغٌ جَايطو فطشد َٕيؾطٔ دس رٕطِ اٗ  افناس ٍضازٌ ٗ تيٖط٘دٓ «افناس ٗع٘اعي»الصً تٔ رمش اعث مٔ ٍْظ٘س اص 

اتطو  ّٖطا ٍقاٍٗطث مْطذ، ط ٍاّْطذ فنطش فطذٍٔ صدُ تطٔ مغطي، جفنطشات ٍنطشس ٗ ج٘اّطذ دس ٍق خ٘إذ ٗىي َّي ؽّ٘ذ ٗ فشد ٍي جنشاس ٍي

 دائَي دس ٍ٘سد مثافث ٗ  ى٘دگي، ؽل ٗ جشديذ يا ٗخ٘د افناس مفش ٍيض دس رِٕ يل فشد ٍزٕثي.

 ُاػَاىي اعث مٔ فشد ػييشغٌ ٍيو تاطْي ٗ تا ٗخ٘د ٍقاٍٗث دس ٍقاتو  ّٖا دعث تٔ  «اػَاه ٗع٘اعي»ٍْظ٘س اص 

 

 

 

« ؽغحِ ٗ  ب مؾيذُ ٍنشس دعحٖا، تذُ يا ىثاعٖاي خ٘د ٗ يا چل مشدُ ٍنطشس قفطو دسب ٗ اخطاا گطاص.»صّذ. ٍثو  ٕا ٍي ُ ماس

 تاؽذ. ٍطشذ ٍي« ٗع٘اط»دس ف٘ست ٗخ٘د ايِ ػالئٌ جؾخيـ 

تاؽذ. دس ف٘سجي مٔ ؽخـ ػالئٌ ٍؾطخـ فطشع اص  ٕاي ٕيغحشيل ٍي ٗ غؼ تيَاساُ فشػيج( ػالئٌ ايِ قغَث ٍشت٘ط تٔ 

و تيٖ٘ؽي، زشمات جّ٘يل ط ميّ٘يل يا تٔ صٍيِ خ٘سدُ ٗ دعث ٗ پا صدُ،  ٍذُ مف اص دٕطاُ ٗ گطاصگشفحني صتطاُ دس تؼضطي ٍ٘اقطغ قثي

گطاص »اعث. ٗىطي اگطش تيَطاس يطل يطا چْطذ ػالٍطث ٍٖطٌ فطشع تطضسگ تخقط٘ؿ « فشع تضسگ»ػذً مْحشه اداس سا داؽحٔ تاؽذ ٍثحال تٔ 

تاؽطذ.  س ٍناّٖا ٗ صٍاّٖاي تخق٘في غؼ َّايذ ازحَاالً ٍثطحال تطٔ غطؼ ٕيغطحشيل ٍيسا ّذاؽحٔ تاؽذ ٗ َٕيؾٔ د« گشفحني صتاُ

 جؾخيـ قطؼي تيِ فشع ٗ ٕيغحشي ّياص تٔ تشسعي دقيقحش ٗ تيؾحش داسد.

 ضَْاً جاسيخ  خشيِ زَئ ٗ ٍح٘عظ جؼذاد زَالت فشػي دس ٍآ سا تشسعي َّ٘دٓ ٗ دس خي٘ي ٕش ٍ٘سد يادداؽث َّائيذ.

ؽ٘د ٗ الصً اعث مٔ تيَطاسي ٍط٘سد ٍؼايْطٔ قطشاس گشفحطٔ ٗ اص  ٍي ٍاّذگي رْٕي ػقةٕاي ايِ تخؼ ٍشت٘ط تٔ  د( ػالئٌ ٗ ّؾأّ

ٍاّطذگي ٗ دسخطٔ  َٕشآ تيَاس ّيض )زذاالٍناُ ٍادس( عؤاالت دقيق ساخغ تٔ ٍشازطو سؽطذ ٗي تؼَطو  يطذ جطا ّٖايحطاً تطٔ جؾطخيـ ػقة

 ؽذت  ُ پي تثشيذ.

گْدذ، ٍَٖحطشيِ ػالئَطؼ سا دس ايْدطا يادداؽطث  تْذي ف٘ا َّي ٕايي داسد مٔ دس جقغيٌ اي ػالئٌ ٗ ّؾأّ مْْذٓ ٓ( اگش ٍشاخؼٔ

  …ٕاي اخحالالت سفحاسي م٘دماُ، پاسمينغُ٘ ٗ غيشٓ  مْيذ. اص قثيو ػالئٌ ٗ ّؾأّ

َْاً الصً ٌٕ ّيغث مٔ تيَاس جَاٍي ػالئطٌ يطل تٔ ٍْظ٘س جؾخيـ قطؼي تيَاسي ٗخ٘د يل يا دٗ ػالٍث مافي ّث٘دٓ ٗ ضتزوش: 

ٕاي ٍ٘خط٘د دس فطشً ؽطشذ  طثقٔ جؾخيقي سا داؽحٔ تاؽذ جا دس  ُ طثقٔ خاي گيشد. ىزا ٍثْاي جؾخيـ تيَطاسي، ػالئطٌ ٗ ّؾطأّ

 تاؽذ. زاه ٗ  ٍ٘صؽٖاي قثيي دس ايِ صٍئْ ٍي

ٕاي تطاسص ٗ  پضؽل پظ اص ٍقطازثٔ تطا تيَطاس الصً اعطث ؽطشذ زطاه ٗ ػالئطٌ ٗ ّؾطأّ ـ ػالئُ ِثجت ٚ خالصٗ ؽشذ زبي:19

ٕا تايذ خاٍغ اٍا م٘جآ تاؽذ. تايذ تٔ فشً جينشافي ٗ ٍخحقش ّ٘ؽحٔ ؽ٘د  ٍثثحي سا مٔ دس اٗ جؾخيـ دادٓ دس ايْدا رمش َّايذ. خالفٔ

خ٘إطذ دس غطزايؼ  مْذ صّؼ ٍي تيَاس فنش ٍي»ياتْذ. ٍثالً  مٔ دينشاُ تخق٘ؿ پضؽناُ تشازحي تح٘اّْذ تٔ اطالػات ٍ٘سد ّياص دعث

 «عٌ تشيضد ٗ اٗ سا ٍغًَ٘ مْذ ٗ ّغثث تٔ َٕٔ تذتيِ اعث.

  …ٕزياُ گضّذ ٗ  عية، جٌٕ٘ ؽْ٘ايي، زشفٖاي تيشتظ، سفحاسٕاي ػدية ٗ غشية، فقذاُ تيْؼ ٗ  ػالئُ ِثجت:

تايذ پطظ اص ٍؼايْطٔ ػَطٍ٘ي ٗ تط٘يسٓ دعطحنآ ػقطثي، دس دس ايْدا پضؽل  ـ ِؼبيٕٗ خغّي )اص خٍّٗ دعتگبٖ ػصجي(:21

 ف٘ست ٗخ٘د ػالئٌ غيشطثيؼي ّ٘ع  ّٖا سا رمش َّايذ.



اعطنِ ٗ غيطشٓ سا دس ايطِ  جي ّحيدٔ  صٍايؾات، سادي٘گشافي، اىنحشٗاّغفاى٘گشافي، عي ٘بي پبساوٍيٕيىي: ـ ٔتيدٗ ثشسعي21

 قغَث تْ٘يغيذ.

ٕا تٔ پْح تخؼ اىف، ب، د، ٓ جقغيٌ ؽطذٓ اعطث. دس ٕطش  تْذي ػالئٌ ٗ ّؾأّ ايِ قغَث تا ج٘خٔ تٔ جقغيٌ ـ تؾخيص:22

تشيطذ. دس  ٕاي الصً پطي ٍي ٕاي ٕش تيَاس تٔ يني اص جؾخيـ تخؼ چْذ ّ٘ع جؾخيـ رمش ؽذٓ اعث مٔ تا ج٘خٔ تٔ ػالئٌ ٗ ّؾأّ

ُ٘، ؽة ادساسي، اخحالالت سفحطاسي م٘دمطاُ ٗ گْدذ، اص قثيو پاسگيْ تْذيٖاي چٖاسگأّ ف٘ا َّي ف٘سجي مٔ ّ٘ع تيَاسي فشد دس جقغيٌ

 يادداؽث مْيذ.« عايش ٍ٘اسد جؾخيقي« ٓ»غيشٓ، جؾخيـ خ٘دجاُ سا دس تخؼ 

مْيطذ دس ايطِ قغطَث  داسٕٗايي سا مٔ دس اٗىيِ ٍشاخؼٔ تشاي ايطِ تيَطاس جدط٘يض ٍي ـ دسِبْ اٌٚيٗ ٚ داسٚ٘بي تدٛيض ؽذٖ:23

 يادداؽث َّائيذ.

تاؽذ اص دٍٗيِ ٍشاخؼطٔ تطٔ تؼطذ تطٔ طشيقطي  گ ثثث ٍشاخؼات تيَاس مٔ ضَئَ فشً ؽشذ زاه ٍيتش ـ ثجت ِشاخؼبت ثيّبس:24

 گيشد. مٔ دس ريو ج٘ضير دادٓ ؽذٓ ٍ٘سد اعحفادٓ قشاس ٍي

 ٍْظ٘س جاسيخ ٍشاخؼٔ فؼيي تيَاس اعث مٔ ٕش تاس تايذ ّ٘ؽحٔ ؽ٘د.تبسيخ ِشاخؼٗ:  -

َاس ٗ ػ٘اسك خاّثي داسٕٗاي ٍقطش  ؽطذٓ سا دس ٕطش تطاس ٍشاخؼطٔ ٕاي فؼيي تي دس ايِ قغَث ػالئٌ ٗ ّؾأّعيش ثيّبسي:  -

 يادداؽث َّائيذ.

 مْيذ، دس ايِ قغَث رمش مْيذ. اعاٍي داسٕٗايي سا مٔ ٕش تاس ٍشاخؼٔ تيَاس جد٘يض ٍيداسٚ٘بي تدٛيضؽذٖ:  -

ي جدط٘يض ؽطذٓ جطاسيخ الصً اعث تا ج٘خٔ تٔ ٗضؼيث تيَاس ّ٘ع ٗ عيش تيَاسي ٗ َٕچْيِ ٍيضاُ داسٕٗطا تبسيخ ِشاخؼٗ ثؼذي: -

 ٍشاخؼٔ تؼذي سا دس ايِ قغَث يادداؽث مْيذ.

 ِٕبثغ خٙت ِطبٌؼٗ ثيؾتش:

 ٍسَذي. ، جشخَٔ  قاي زغِ پاالْٕگ صيش ّظش دمحش داٗد ؽآ«اخحالالت سٗاّي تشاي پضؽناُ ٍشاقثحٖاي اٗىئ تٖذاؽحي» -9

 پ٘سافناسي …ا ، جشخَٔ دمحش ّقشت«خالفٔ سٗاّپضؽني )چٖاس خيذ(» -2

 جشخَٔ ٗ جأىيف دمحش خؼفش ت٘اىٖشي.« سٗاُ تشاي ماسداّاُ ٗ ٍشاقثيِ تٖذاؽحي ٍذاسطتٖذاؽث » -3

  



 

 سإَْاي جنَيو ىيغث اسخاع ٗ ٍشاقثث تيَاساُ سٗاّي                                  

ؽّبسٖ 

 عتْٛ
 ِطبٌجي وٗ ثبيذ يبدداؽت گشدد اطالػبت

 ....... ثٕٛيغيذ.3-2-1ؽّبسٖ سديف سا ثٗ تشتيت  ؽّبسٖ سديف 1

 ٔبَ ٚ ٔبَ خبٔٛادگي ثيّبساْ سا دس ايٓ عتْٛ ثٕٛيغيذ. ٔبَ ٚ ٔبَ خبٔٛادگي 2

 ؽّبسٖ عبختّبْ سا اص پشٚٔذٖ ِٛخٛد خبٔٛاد دس ِشوض اعتخشاج ّٔٛدٖ ٚ يبدداؽت ّٔبييذ. ؽّبسٖ عبختّبْ 3

 عٓ ثيّبس سا دس اٌٚيٓ اسخبع دس ايٓ عتْٛ يبدداؽت ّٔبييذ. عٓ 4

 تبسيخ اٌٚيٓ اسخبع ثٗ پضؽه ِشوض ثٙذاؽتي دسِبٔي سا دس ايٓ عتْٛ ثٕٛيغيذ. تبسيخ اٌٚيٓ اسخبع 5

 ٔٛع ثيّبسي سا پظ اص تأييذ پضؽه دس اٌٚيٓ اسخبع دس ايٓ لغّت يبدداؽت وٕيذ. ٔٛع ثيّبسي 6

 18تب  1
ثشٔبِٗ اسخبع ٚ 

 ِشالجت

بٔي ِؼبيٕٗ ِي ؽٛد تبسيخ آْ ٚلتي ثيّبس ثشاي اٌٚيٓ ثبس تٛعظ پضؽه ِشوض ثٙذاؽتيذسِ

) تبسيخ اٌٚيٓ اسخبع ( ثٕٛيغيذ ٚ تبسيخ اسخبع ثؼذي ثٗ پضؽه يه ِبٖ  5سٚص سا دس عتْٛ 

 12خشداد  6خٛا٘ذ ثٛد ِگش پضؽه تبسيخ خبصي سا ِؼيٓ وشدٖ ثبؽذ . ِثالً ٚلتي ثيّبسي دس 

) تيش ِبٖ (  11ْٛ سا ثٕٛيغيذ ٚ دس عت 6/3/12تبسيخ  5ثشاي اٌٚيٓ ثبس ِؼبيٕٗ ؽذ دس عتْٛ 

سا خٙت اسخبع ثؼذي ٚ پيگيشي يبدداؽت وٕيذ ٚ پظ اص اسخبع ٚ ِؼبيٕٗ تٛعظ پضؽه  6تبسيخ 

 دس ايٓ تبسيخ ، دٚس آْ سا دايشٖ آثي ثىؾيذ ٚ ثٗ ّ٘يٓ تشتيت تب پبيبْ عبي اداِٗ د٘يذ.

بت دس صٛستيىٗ ثيّبس تٛعظ يپضؽه ِؼبيٕٗ ؽٛد غيش اص ِشاخؼٗ اٚي ثميٗ ِٛاسد ، ِشاخؼ

تىشاسي ِسغٛة ؽذٖ ٚ دايشٖ آثي سا ثىؾيذ ٌٚي ٚلتي وٗ ثيّبس تٛعظ ؽّب ِٛسد ِشالجت 

لشاس ِي گيشد ) ثيّبسأي وٗ ثٕب ثٗ ٔظش پضؽه ٔيبص ثٗ داسٚ ٔذاسٔذ ٚ يب ػمت ِبٔذگي رٕ٘ي 

وٗ الصَ اعت ِشالجت ؽٛٔذ ( دايشٖ سا لشِض ثىؾيذ تب آِبس ِٛاسد تىشاسي ٚ تست ِشالجت 

 ِؾخص ؽٛد .

 

 لطغ پيگيشي 22تب  19

 ( ثضٔيذ.xدس صٛستيىٗ پيگيشي ثٗ داليٍي لطغ ؽٛد دس صيً عتْٛ ِشثٛطٗ ػالِت ) 

ِثالً اگش ثيّبسي ثٗ دٌيً ِغبفشت طٛالٔي ِذت ٚ ِٙبخشت ثٗ ؽٙش ديگش خٙت اداِٗ دسِبْ 

 ِشاخؼٗ ٔىٕذ دس صيش عتْٛ ِٙبخشت ػالِت ثضٔيذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٚأي :ٌيغت اسخبع ٚ ِشالجت ثيّبساْ 

پظ اص ثيّبسيبثي الصَ اعت وٍيٗ افشاد ِؾىٛن ثٗ اختالالت سٚأي ثش اعبط ِثجت ثٛدْ پبعخ خبٔٛادٖ دس ِٛسد 

٘شيه اص پشعؼ ٘بي ثيّبسيبثي سا ثٗ ِشوض ثٙذاؽتي دسِبٔي اسخبع د٘يذ . ايٓ اسخبع ثش اعبط فشَ دػٛت اص 

 خبٔٛاس تٛعظ ساثطيٓ صٛست ِي گيشد :

  ْتسشيىبتي ؽذيذ سٚأي ، ثيّبسأي وٗ داساي افىبس خٛدوؾي ٘غتٕذ ، صشع ِذاَٚ ، ثيّبسأي وٗ دس ِٛسد ثيّبسا

 دچبس ػٛاسض ؽذيذ داسٚيي ٘غتٕذ ، اسخبع فٛسي ثبيذ دادٖ ؽٛد .



  دس ِٛسد عبيش ثيّبساْ ، اسخبع غيش فٛسي اعت ثذيٓ ِؼٕي وٗ آٔٙب ثبيذ دس سٚص٘بي ِؾخص ؽذٖ اص طشف ِشوض

 وٗ پضؽه ِشوض ثيّبساْ سٚأي سا ٚيضيت ِي ّٔبيذ ِشاخؼٗ ّٔبيٕذ.ثٙذاؽتي دسِبٔي ، 

  ٚ ٘ذفت اص ٌيغت اسخبع ٚ ِشالجت ثيّبساْ سٚأي ، آعبْ ّٔٛدْ وبس وبسداْ ِغئٛي ثٙذاؽت سٚاْ دس اسعبي آِبس

 أذ. تٛصيٗ پيگيشي ثٗ ساثطيٓ دس ِٛسد ثيّبسأي اعت وٗ خٙت اسخبع ثٗ پضؽه ٚ يب أدبَ ِشالجت ِشاخؼٗ ّٕٔٛدٖ

  دس اثتذا پظ اص ثيّبسيبثي ثتذسيح وٍيٗ افشاد ؽٕبعبيي ؽذٖ سا ثٗ ِٕظٛس اسخبع ثٗ پضؽه ثٗ ِشوض ثٙذاؽتي دسِبٔي

 دػٛت ّٔبييذ.

  وبسداْ ِغئٛي ثٙذاؽت سٚاْ الصَ اعت پظ اص اٌٚيٓ ٚيضيت پضؽه ٚ دس صٛست تأييذ ثيّبسي ، اعبِي ، ِؾخصبت

 دس ايٓ فشَ ثجت ّٔبيذ. ، ٔٛع ثيّبسي ٚ تبسيخ  اٌٚيٓ اسخبع سا

 .ثشاي ٘شيه اص ثيّبساْ پشٚٔذٖ تؾىيً دادٖ ؽٛد ٚ ؽشذ زبي تٛعظ پضؽه ِشوض گشفتٗ ؽٛد 

  ، ٗدس صٛست ػذَ ِشاخؼٗ ثيّبساْ دس ِٛػذ ِمشس، اعبِي آٔٙب دس اختيبس ساثطيٓ لشاس گيشد تب دس صٛست ػذَ ِشاخؼ

 زذاوثش پظ اص عٗ سٚص پيگيشي ّٔبيٕذ.

 ي عبي ثيّبساْ خذيذي ؽٕبعبيي ؽذٔذ ، پظ اص تأييذ ثيّبسي تٛعظ پضؽه اعبِي ٚ دس صٛستي وٗ دس ط

 ِؾخصبت آٔٙب دس ٌيغت اسخبع ٚ ِشالجت ثيّبساْ سٚأي ثجت گشدد ٚ الذاِبت الصَ دس ِٛسد آٔٙب أدبَ گيشد.

 ثك ٚاسد فشَ خذيذ اٚي ٘ش عبي ، فشَ ِزوٛس ثبيذ تدذيذ ٚ فشَ عبي گزؽتٗ ثبيگبٔي گشدد ٚ اطالػبت اص سٚي فشَ عب

 ؽٛد .

 


