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زض ايٗ ضاٜ اظ سٕبْ ػّْٛ ٚ . ا٘ؿبٖ ٕٞٛاضٜ زض سالـ ٚ ػؿشؼٛ ثطاي ظ٘سٌي ثٟشط اؾز

. فٖٙٛ ٚ أىب٘بر ذٛيف وٕه ٔي ٌيطز سب اظ عجيؼز ٚ ػٛأُ ٔحيغي ثٟطٜ ثيكشط ثجطز

زض ثطذٛضزاضي ا٘ؿبٖ اظ أىب٘بر عجيؼي ٕٞيكٝ ٘جطزي دٟٙبٖ ثيٗ ا٘ؿبٖ ٚ ػٛأُ 

عجيؼي ٚػٛز زاقشٝ وٝ يىي اظ ػجٟٝ ٞبي آٖ ٘جطز ثيٗ ا٘ؿبٖ ٚ ػٛأُ ثيٕبضيعا ٚ ٘بلّيٗ 

 .يٕبضيٟب اؾزة

اظ ػّٕٝ ٘بلّيٗ ذٛ٘رٛاضي ٞؿشٙس وٝ زض ػّٓ  (Ticks)ٚ وٙٝ ٞب (Pedicolose)قذف 

آٟ٘ب ػالٜٚ ثط ذٛ٘رٛاضي اظ ٔيعثبٖ . دعقىي ٚ زأذعقىي اظ إٞيز ظيبزي ثطذٛضزاض٘س

ٔيز، ثبػض ا٘شمبَ ػٛأُ فّغ ٚ ٔؿٕٛ حؿبؾيز ٚ ػٛاضو دٛؾشي، ٚ ايؼبز وٓ ذٛ٘ي،

اظ فطز يب   ٚ سه يبذشٝ ٞب ، ٚيطٚؼ ٞب  ضيىشعيبٞبسطيٟب ، ثبن ثيٕبيعاي ٔرشّف اظػّٕٝ

 .آِٛزٜ ثٝ ا٘ؿبٖ ٚ حيٛاٖ ؾبِٓ ٔي قٛ٘س حيٛاٖ 

ست ضاػؼٝ ثؼع ٔٙبعك ٔحسٚزي اظ ػٙٛة غطثي اليب٘ٛؼ وجيط زض سٕبْ ز٘يب ٔكبٞسٜ ٔي 

٘يع يىي اظ ٔكىالر ٟٔٓ ثٟساقشي اغّت اؾشبٖ ٞبي وكٛض ثٛيػٜ قٛز ٚ زض ايطاٖ 

.  ٔٙشمُ ٔي قٛز  سٗ سٛؾظ وٙٝ ٞب ٚ قذف يايٗ ثيٕبض. اؾزٚؾشبئي ٔٙبعك ض

ثؼٙٛاٖ ٔؿئَٛ اػطاي ٘ظبْ ٔطالجز ثيٕبضيٟب زض وكٛض ثب  ي ٚاٌيطٔطوع ٔسيطيز ثيٕبضيٟب

ٚ  ز ٔحشطْ ا٘ؿشيشٛ دبؾشٛض ايطاٖيثٛيػٜ اؾبر ٕٞىبضي ٚ ٕٞفىطي نبحت ٘ظطاٖ

ٞبي ثٛيػٜ اؾشبٖ  يثيٕبضا٘سٔيه  ياؾشبٖ ٞبوبضقٙبؾبٖ ٔحشطْ فٙي ٚاػطائي اظ 

الساْ ثٝ سسٚيٗ زؾشٛضاِؼُٕ ٔطالجز ثيٕبضي لعٚيٗ  ، وطزؾشبٖ ، ٕٞساٖ ، ظ٘ؼبٖ ،  اضزثيُ

ست ضاػؼٝ ٕ٘ٛزٜ اؾز وٝ أيس اؾز ضٕٗ ثىبضٌيطي آٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي ٔطالجشي ثطاي 

وٙشطَ ثيٕبضي اظ ديكٟٙبزار ٚ ٘ظطار نبحجبٖ ا٘سيكٝ ٚسرهم زض ايٗ ظٔيٙٝ ايسٜ 

 .زؾشٛضاِؼُٕ الساْ ٕ٘بيسايٗ يٙسٜ ٘ؿجز ثٝ سىٕيُ آٚ زض  ٌطفشٝ



  

(Relapsing Fever)

ٚ اظ ٘ظط  وٝ سٛؾظ ثٙس دب ٔٙشمُ ٔيكٛز اؾزػعٚ ثيٕبضيٟبي ػفٛ٘ي حبز ست ضاػؼٝ 

ثيٕبضي  ثبِيٙيسبثّٛي ،ثبِيٙي ثب حٕالر ػٛز وٙٙسٜ ست ٚ اؾذيطٚوشٕي ٔكرم ٔي ٌطزز

وٝ ثط ذالف ٔبالضيب زٚضٜ ٞبي چٙس ضٚظٜ ست ٚ ثسٖٚ ست قبُٔ حٕالر ست ٚ ِطظ اؾز 

 (غيط فؼبَ زاضز ٔمبيؿٝ ثب ٔبالضيب زٚضٜ ٞبي فؼبَ ٚ زض ) زاضز

زض ست  ثطٚظ ٔي وٙس ِطظؾبػز ست ٚ 48  -72ٞط ْٚيدالؾٕٛزثط حؿت ٘ٛع  زض ٔبالضيب

ضٚع ٚزٚثبضٜ ـ)   3  -6 ) اؾز ٚچٙس ضٚظ ٔشٛلف (  5   -6)ثبظ ٌطز ست ِٚطظ چٙس ضٚظ

ذٛاٞس  عَٛ ضٚظ 40سب  يثسٖٚ زضٔبٖ ،ثٟجٛز ز ٚػٛز ثيكشط ٘ساض 4  -5ٔيكٛز ٔؼٕٛال 

 .وكيس

ٕٞٝ  قذكي ٚيب  ضوٛض٘شيؽ اؾز وٝ ؾجت ست ضاػؼٝ قذف سٗ ا٘ؿبٖ ٘بلُ ثٛضِيب

ٔي قٛز ٚ وٙٝ ٞبي اظ ػٙؽ اٚض٘يشٛزٚضٚؼ ا٘شمبَ زٞٙسٜ ا٘ٛاع ظيبزي اظ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٌيط

 .آ٘سٔيه ٔي قٛ٘س وٙٝ اي يب ػؼٝثٛضِيب ٞؿشٙسوٝ ٔٛػت ست ضا

ٔغبِؼبر زأٙٝ زاضي زض ايطاٖ ثطاي قٙبذز ثيِٛٛغي ، اوِٛٛغي ٚ  1316اظ ؾبَ 

اديسٔيِٛٛغي ثٛضِيبٞب ٚ ٘بلّيٗ آٟ٘ب سٛؾظ ا٘ؿشيشٛ ضاظي قطٚع ٚ زض ؾبِٟبي ثؼس ثب 

زيٗ ٔفيسي، زوشط ٔحٕٛز ديٍيطي ٔحمميٗ ا٘ؿشيشٛ دبؾشٛض ايطاٖ آلبيبٖ زوشط قٕؽ اَ

ثٟٕٙيبض ، زوشط ثيٛن ؾيسيبٖ ٚ زوشط ٔٙهٛض قٕؿب سحز ضإٞٙبييٟبي دطفؿٛض ٔبضؾُ 

ار ػّٕي اؾبسيس ثرف اٍُ٘ قٙبؾي زا٘كىسٜ دعقىي ؼيبفشٝ ٚ ثب سؼؽ ازأٝثبِشبظاض 

ي زض ٜ اطٕطار ثؿيبض اضظ٘س ٜ ٚ سٟطاٖ آلبيبٖ زوشط ا٘هبضي ٚ زوشط ػٟب٘جرف ٕٞطاٜ قس

. ٔي ػٟبٖ ثٝ ثبض آٚضزٜ اؾزٔحبفُ ػُ

اؾشبز ٚ ٔحمك ػبِيمسض زوشط ػعيع ضفيؼي وٝ ؾبِيبٖ ؾبَ سحميمبر اضظ٘سٜ اي زضثبضٜ 

ٔٛفك ثٝ وكف  1325وٙٝ اي زض ايطاٖ ٕ٘ٛزٜ زض ؾبَ  ضاػؼٝػبُٔ ٚ ٘بلُ ست ٞبي 

قس وٝ زض ثرف ٔطوعي فالر ايطاٖ يبفز  B.microtiثٛضِيبي ػسيسي زض ايطاٖ ثٙبْ 



  

 Sofievسٛؾظ  1941ِيبي السيكٛي وٝ زض ؾبَ ضؾبِٟبي ثؼس حضٛض ثٛ عي ٚ ٔيكٛز

ايطاٖ ثٝ وٕه وبضقٙبؾبٖ ا٘ؿشيشٛ دبؾشٛض ايطاٖ  ٘بحيٝ قٕبَٔؼطفي قسٜ ثٛز ٘يع زض

آلبي زوشط يٛ٘ؽ وطيٕي ، ثٛضِيبيي ضا اظ ثيٕبضي ػسا ٕ٘ٛز  1355زض ؾبَ . ٔحمك ٌطزيس

٘ي آٖ ٔكرم ٌطزيس ثب ؾبيط وٝ دؽ اظ ثطضؾي ٞبي ؾبذشٕبٖ ٔيىطٚؾىٛح اِىشطٚ

. ٘بْ ٌصاضي ٌطزيس B.baltazardiٌٛ٘ٝ ٞب ٔشفبٚر اؾز ٚ ثٝ ٘بْ 

ثبوشطي اؾز اظ ػٙؽ ثٛضِيب وٝ زض ذبضع ٌّجَٛ ٞبي لطٔع ذٖٛ يبفز ٔي قٛز ايٗ 

ثٝ ثعضٌي ؾٝ ثطاثط ) ٔيىطٖٚ  8-30اضٌب٘يؿٓ ثبضيه ٚ وكيسٜ ثٝ قىُ ٔبضديغ ثٝ عَٛ

لبثُ ا٘ؼغبف ،ٔشحطن، فبلس ظٚائس . ٔيىطٖٚ ٔي ثبقس 2/0  -5/0ثٝ لغط   ٚ( ٌّجَٛ لطٔع 

ؾبَ  15ِٝ سٛؾظ وٙٝ ٔي سٛا٘ٙس ثطاي ٔسر قثٛضِيبٞبي ٔٙز .ِطظاٖ ٚ غكبي ٔٛاع اؾز

 2ديسا ٔيىٙس ٚ ٔيشٛا٘س سب  ٘ؿُ ثب سرٓ ا٘شمبَ 4سب )َ عجيؼي ذٛز ظ٘سٜ ثٕب٘ٙسقزض ثسٖ ٘ب

ثب سٛػٝ ثٝ . ؾت ثطاي حفظ اضٌب٘يؿٓ ٞباؾزاـ ٔٗٚايٗ ضٚ (ؾبَ ثسٖٚ غصا ظ٘سٜ ثٕب٘س

اذشهبني ثٛزٖ ٘بلُ ثطاي ٞط ٘ٛع اظ ثٛضِيب، اظ ايٗ ضٚـ ػٟز سكريم ٌٛ٘ٝ اٟ٘ب 

  .اؾشفبزٜ ٔي قٛز

Borealis    persika 



  

ا٘شيؽ ايؼبز ٔي قٛز ٚ ثٝ ضسٟٙب سٛؾظ ثٛضِيب ضوٛ: همه گيز شپشی يا  تة راجعه

اظ فطزي ثٝ فطز زيٍط ٔٙشمُ ٔي ( دسيىِٛٛظيؽ ٞٛٔب٘ٛؼ ) ٚؾيّٝ قذف سٗ ا٘ؿبٖ 

.ٌطزز

ضـ دؽ اظ آ٘ىٝ قذف، ذٖٛ آِٛزٜ ا٘ؿبٖ ضا ٞضٓ وطز، اؾذيطٚوشٟب زض زيٛاضٜ ِِٛٝ ٌٛا

ثبفز ٞبي ثسٖ قذف ٔٛضز سٟبػٓ اؾذيطٚوز ٞب . ٘فٛش ٚ زضِٕٞٛٙف سىظيط ديسا ٔي وٙٙس

لطاض ٕ٘ي ٌيطز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ايٗ ثيٕبضي اظ عطيك ثعاق يب ٔٛاز زفؼي قذف ثٝ ا٘ؿبٖ 

ست ضاػؼٝ   ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ ٔؿئّٝ،. يب اظ ضاٜ سرٓ ثٝ ٘ؿُ ثؼسي ثٙسدب ٔٙشمُ ٕ٘ي قٛز

ضزٖ قذف زض ضٚي ثسٖ اؾز وٝ ثبػض آظاز قسٖ اضٌب٘يؿٓ ٞبي اديسٔيه زض اطط ِٝ ن

قذف . آِٛزٜ وٙٙسٜ ٔي قٛز وٝ لسضر ٘فٛش زض دٛؾز يب دٛقف ٔربعي ؾبِٓ ضا زاض٘س

آِٛزٜ وٙٙسٜ ثبلي ٔي ٔب٘ٙس ٚ ا٘ؿبٖ ( ضٚظ  60ضٚظ سب  10) ٞب ثطاي سٕبْ ٔسر ػٕط ذٛز 

اغّت ثب  يي ست ضاػؼٝ قذفضيسٔي ٞبي ثيٕبحسٟٙب ٔيعثبٖ ايٗ اضٌب٘يؿٓ اؾز ٚلٛع ا

وٝ ؾجت اظزحبْ ظيبز .. ي، ظِعِٝ، ؾيُ ٚ حظقطايظ ٚ حٛازص غيط ٔشطلجٝ ٘ظيط ػًٙ، ق

. ػٕؼيز زض اضزٌٚبٟٞب ٚ درف قذف سٗ ٔي ٌطز٘س ٕٞطاٜ اؾز

آنذميككنه ای يا تة راجعه 

 

  



  

 

ثٝ ػٙٛاٖ ( وٙٝ ٞبي ٘طْ ) ا٘ٛاػي اظ وٙٝ ٞبي ػٙؽ اٚض٘يشٛزٚضٚؼ اظ ذب٘ٛازٜ آضٌبظيسٜ 

وٝ ٘بلّيٗ انّي ايٗ ثيٕبضي ٔي ثبقٙس

٘كسٜ اؾز  يضاٖ قٙبؾبئيزض ا يعيسبوٖٙٛ ٘بلُ عت    

ضٞبي قىبف زيٛا ايٗ وٙٝ ٞب زض ٔحُ ذٙه ٚ سبضيه ٘ظيط زاالٖ ٞبي ال٘ٝ ػٛ٘سٌبٖ، 

ٚ غبضٞب ٚ زضٖٚ چٛة ٞبي دٛؾيسٜ ظ٘سٌي ٔي وٙٙس ٚ ٔي ( دٙبٍٞبٜ حيٛا٘بر) عجُ لا

اظ ذٖٛ ػٛ٘سٌبٖ سغصيٝ ٔي  وٙٝ ٞب سطػيحبً. سٛا٘ٙس ؾبِٟب ثسٖٚ سغصيٝ ظ٘سٜ ثبلي ثٕب٘ٙس

وٙٙس أب ٕٔىٗ اؾز زض ٔٛالؼي وٝ ٔيعثبٖ انّي زض زؾشطؼ ٘جبقس اظ دؿشب٘ساضاٖ 

سب  5وٙٝ ٞبي ٘طْ ٔؼٕٛالً زض عَٛ قت ٚ ظطف ٔسر . ٔبيٙسزيٍطي ٘ظيط ا٘ؿبٖ سغصيٝ ٖ

ذٛ٘رٛاضي ٔي وٙٙس، ٌعـ آٟ٘ب ثسٖٚ زضز اؾز ٚ ثٝ ٕٞيٗ ( زليمٝ  30حساوظط )زليمٝ  20

زِيُ اؾز وٝ ثيكشط ٔطزٔي وٝ ٔٛضز سٟبػٓ وٙٝ لطاض ٔي ٌيط٘س ٌعـ آٖ ضا ثٝ يبز ٕ٘ي 

  .آٚض٘س

 راىيا نافل تة راجعو در يکنو ىا ييايانتشار جغراف

 :(Ornithodoros Tholozani) اٚض٘يشٛزٚضٚؼ سِٛٛظا٘ي1

ظ يوكٛض ٖست ضاػؼٝ زض ي٘بلُ انُ ٚ قس وكف ضاٖيزض ا ٖ ثبضياَٚ يثطا 1313ؾبَزض

 ثبيؼبَٖ ، آشضيقٕبَ ٚ قٕبَ غطة اضزة غطة، يزضٔٙبعك وٛٞؿشبٖ زقٛئحؿٛة ْ

ضٚظوٜٛ، ؾٕٙبٖ، يفٖ، زٔبٚ٘س، يالٖ، ٔبظ٘سضاٖ، ٕٞساٖ، لعٚي،ظ٘ؼبٖ،ييٚغطة يقطق

 ضؼ ا٘شكبض زاضزياظ يػٙٛة يٚ زأٙٝ ٞب...... قبثٛض،انفٟبٖ ،يؾجعٚاض، ٖ



  

 (:Ornithodoros Eraticus )اٚض٘يشٛزٚضٚؼ اضاسيىٛؼ  -2

 ٚقٟط،انفٟبٖ،ؾبٜٚ،،ةؾشبٖ ٚ ثّٛچؿشبٖيذٛظؾشبٖ،ٞطٔعٌبٖ،ؼ ياؾشبٖ ٞب

زاضز ا٘شكبض  ،يػبٖ غطةيٖ،وطع ،ؾٕٙبٖ، دبضؼ آثبز ٔغبٖ، آشضثبيلعٚ

: (Ornithodoros Tartakovski ) اٚض٘يشٛزٚضٚؼ سبضسبوٛفؿىي -3

ا٘شكبض  ذطاؾبٖ ،ؾطذؽ ، ٌٙجس ، سطوٕٗ نحطا يزضاؾشبٖ ٞبوكٛض  يقٕبَ قطق زض 

 زاضز

ثٝ زِيُ ايٙىٝ ثٛضِيبٞب ٔي سٛا٘ٙس ... ذطٌٛـ ٚ 

ثٝ ٔسر عٛال٘ي زض ػطيبٖ ذٖٛ آٟ٘ب ثبلي ثٕب٘ٙس ثٝ ػٙٛاٖ ٔرعٖ انّي قٙبذشٝ ٔي قٛ٘س

ثٝ زِيُ ايٙىٝ ثٛضِيب ضا ٔؿشميٕبً اظ ضاٜ سرٓ ثٝ ٘ؿُ ثؼسي ٔٙشمُ ٔي 

.ٔي ٌيط٘سلطاض وٙٙس

زض اطط ِٝ وطزٖ قذف آِٛزٜ ثٝ ثٛضِيب زض ضٚي ثسٖ ػبُٔ ثيٕبضي ثٝ ا٘ؿبٖ ؾبِٓ ٔٙشمُ ٔي 

. قٛز

اظ ( ٘ٛظاز ٚ ٕ٘ف ٚ ثبِغيٗ ) ٔي سٛا٘ٙس زض سٕبْ ٔطاحُ چطذٝ حيبسي  

ػبُٔ . ٔٙشمُ ٕ٘بيٙس عطيك ذٛ٘رٛاضي ػبُٔ ثيٕبضي ضا اظ عطيك ثعاق يب ٔٛاز زفؼي ،

ا٘شمبَ آِٛزٌي اظ عطيك سرٓ ثٝ . ثيٕبضي ٔؿشميٕبً اظ ا٘ؿبٖ ثٝ ا٘ؿبٖ ٔٙشمُ ٕ٘ي قٛز



  

 سب 2ثٝ ٔسر ٘ؿُ ثؼسي وٙٝ، يه ضاٜ ٟٔٓ ثمبي آِٛزٌي اؾز ٚ وٙٝ ٞبي آِٛزٜ ٔي سٛا٘ٙس 

ظ٘سٜ ثٕب٘ٙسؾبَ ثسٖٚ سغصيٝ  15

ست ضاػؼٝ ثؼع زض ٔٙبعك ٔحسٚزي اظ ػٙٛة غطثي اليب٘ٛؼ وجيط زض سٕبْ ز٘يب ٔكبٞسٜ ٔي 

اػشٕبػي ٚ  -ٚلٛع ست ضاػؼٝ ٕٞٝ ٌيط ثٝ ٔيعاٖ ظيبز ثؿشٍي ثٝ ػٛأُ الشهبزي. قٛز

 ٜ٘سٔيه ٚلٛع ثيٕبضي ثيكشط ثٝ ثيِٛٛغي وٗاػؼٝ آضٔحيغي زاضز أب زض ٔٛضز ست ظيؽ 

.  ٘بلُ ٚاثؿشٝ اؾز

ٚػٛز افطاز حؿبؼ ٚ فبلس ايٕٙي  -1

ٚػٛز وٙٝ ٘طْ يب قذف سٗ آِٛزٜ ثٝ ثٛضِيب  -2

سٕبؼ ا٘ؿبٖ ثب وٙٝ يب قذف آِٛزٜ  -3

 سٛا٘بيي ٘بلُ ٘ؿجز ثٝ ا٘شمبَ ػبُٔ ثيٕبضي -4

 ٚػٛز ٔرعٖ ػبُٔ ثيٕبضي زض ٔٙغمٝ -5

 اطشي ثٛضِيب سٛؾظ وٙٝ ٞبا٘شمبَ ٚض -6

غبِجبً زض افطازيىٝ ثغٛض وّي سؼييٗ زٚضٜ وٕٖٛ زض ٞط زٚ قىُ ست ضاػؼٝ زقٛاض اؾز ِٚي 

ثغٛض ٔؼَٕٛ زض . ضٚظ اؾز 7-10ثطاي اِٚيٗ ثبض ٔٛضز ٌعـ لطاض ٔي ٌيط٘س زٚضٜ وٕٖٛ 

٘ي سط ِٚي حٕالر ٘ٛع قذكي، ٞٓ زٚضٜ ٟ٘فشٍي ٚ ٞٓ ٔطحّٝ ست زاض ٚ ثسٖٚ ست عٛال

ست ضاػؼٝ  ثبضظ اظ عطف زيٍط ػٛزٞبي ٔىطض اظ ذهٛنيبر. ضاػؼٝ ثيٕبضي وٕشط اؾز

 .وٙٝ اي اؾز

 

 

 



  

 

ػّيطغٓ سكبثٟبر ظيبز ػالئٓ ثبِيٙي ست ضاػؼٝ وٙٝ اي ٚ قذكي سفبٚر ٞبي ظيط ٔكبٞسٜ 

: ٔي قٛز

سؼساز ػٛز ٞب . زٚ ثطاثط وٙٝ اي اؾز عَٛ زٚضٜ ست زض حّٕٝ اِٚيٝ زض ست ضاػؼٝ قذكي 

  .٘ٛثز ٞٓ ٌبٞي اسفبق ٔي افشس 13زض حبِيىٝ زض ٘ٛع وٙٝ اي سب  1 – 2زض ٘ٛع قذكي  

ظضزي ٚ ػالئٓ ٌطفشبضي ػهجي ٚ سٙفؿي ٔب٘ٙس ؾطفٝ زض ٘ٛع  ،ٍ٘ٛٔبِي َٞذبسٛ ٍٔبِي ، اؾخ

ع وٙٝ اي قبيغ سط قذكي ثؿيبض ثيكشط اظ ٘ٛع وٙٝ اي اسفبق ٔي افشس زض حّيىٝ ضاـ زض ٘ٛ

زضنس ِٚي  40سب  4سفبٚر ٟٔٓ زيٍط زض ٔيعاٖ ٔطي ٚ ٔيط اؾز وٝ زض ٘ٛع قذكي . اؾز

. زضنس ٌعاضـ ٔي قٛز 5سب  2زض ٘ٛع وٙٝ اي 

ٞط زٚ قىُ ثيٕبضي اغّت قطٚػي ٘بٌٟب٘ي زاض٘س ثٛيػٜ اغّت افطازي وٝ ثطاي اِٚيٗ ثبض ثٝ 

ظـ يب سٕبؼ ػالئٓ ثيٕبضي زض آٟ٘ب ظبٞط ضٚظ اظ ي 10سب  7ثيٕبضي ٔجشال ٔي قٛ٘س دؽ اظ 

ؾطزضزٞب ٚ زضزٞبي  ،، ِطظ (ؾب٘شيٍطاز 5/38-40)  ٔي قٛز ػالئٓ اِٚيٝ قبُٔ ست ثبال

٘كب٘ٝ ٞبي ٔمسٔبسي .٘ٛض ٚ ؾطفٝ ٔي ثبقسحؿبؾيز ٘ؿجز ثٝ ػضال٘ي ٔفهّي، ثي حبِي، 

ٚ دشكي ٜ، يبفشٝ ٞبي فيعيىي اِٚيٝ قبُٔ دطذٛ٘ي ّٔشحٓ. ٔؼٕٛالً ثٙسضر زيسٜ ٔيكٛ٘س

زض عي زٚضٜ ثيٕبضي، ست . اؾز ( ٕٞطاٜ ثب ثعضٌي وجس ٚ عحبَ) حؿبؾيز ٔٙشكط قىٓ 

ذٖٛ ضيعي ثٝ قىُ دشكي، ذٛ٘طيعي . ٚػٛز زاضز دٙٝيىبضزي ٚ سبوي ان٘ٛؾب٘ي ٕٞطاٜ ثب ر

ٌبٞي . ٚضي قبيغ ِٚي ثٙسضر قسيس اؾزؽاظ ثيٙي، ذّظ ٚ اؾشفطاؽ ذٖٛ آِٛز ٚ ٕٞب

زض دبيبٖ اِٚيٗ زٚضٜ ست زاض  قٛزئكبٞسٜ ْ ٘ز ٌٛـ ٔيب٘يدٙٛٔٛ٘ي، ثطٚ٘كيز ٚ ػفٛ

ضٚظ  1-2ظبٞط ٔي قٛز وٝ ( ثٝ قىُ دشكي، ٔبوَٛ يب دبدَٛ ) يه ضاـ ٔٙشكط ضٚي سٙٝ 

ايٗ . ٔي قٛز٘بدسيس ضٚظ  3-6حّٕٝ ست زاض اِٚيٝ ثٝ عٛض ٘بٌٟب٘ي دؽ اظ . عَٛ ٔي وكس

نٛضسي وٝ زضٔبٖ نٛضر ضيع ٕٔىٗ اؾز ثب ٞيذٛسب٘ؿيٖٛ ٚ قٛن ٕٞطاٜ ثبقس زض ن

ضٚظ ست ٚ ؾبيط ٘كب٘ٝ ٞبي زيٍط، ٘بٌٟبٖ ثبظٌكز ٔي وٙٙس ثب ٞط  10سب  7ٍ٘يطز دؽ اظ 

زٚضٜ ػٛز ثيٕبضي، اظ قسر ٚ ٔسر ػالئٓ ثبِيٙي وبؾشٝ ٔي قٛز ٔيعاٖ ٔطي ٚ ٔيط زض 



  

. زضنس اؾز وٝ ثيكشط زض وٛزوبٖ ٚ افطاز ٔؿٗ اسفبق ٔي افشس 0-10ٔٛاضز زضٔبٖ ٘كسٜ 

ست ثبال، ثعضٌي عحبَ، سكٙغ ٚ ٔٙٙػيؿٓ ٔي : ثبِيٙي قبيغ زض وٛزوبٖ ٔجشال قبُٔ سبثّٛي

. ثبقس

:تشخيص تيماری

(Dark – field)

زض نٛضر أىبٖ وكز ذٖٛ ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي دبزسٗ ٞبي 

زض ٔطحّٝ ثسٖٚ ست ثٝ ٘سضر اضٌب٘يؿٓ . اذشهبني ثٝ ضٚـ االيعا ٚ فّٛضؾب٘ؽ ٔي ثبقس

. (کروسکپیکحضور ساب می)يبفز ٔي قٛززض ذٖٛ ٞب 

 

 :تشخيص های افتزاقی 

ػفٛ٘ز ٞبي ٚيطٚؾي ، ست  ،ي ٔب٘ٙس ٔبالضيب ، ثطٚؾّٛظ، سيفٛئيس ، ِيذشٛؾذيطٚظ ئثيٕبضيٟب

ي زض سكريم افشطالي ست ْٚ ٍٔٙٙٛوٛوؽ CCHFٞبي ذٛ٘طيعي زٞٙسٜ ٚيطٚؾي ٔب٘ٙس 

 .ٞبي ضاػؼٝ لطاض ٔي ٌيط٘س

: درمان

ثهٛضر ذٛضاوي ٚ  فيٙىُوّطاْٚ  ٚٔبيؿيٗاضيشطٚ  سشطاؾيىّيٗ زضٔبٖ ست ٞبي ضاػؼٝزض

ٚضيسي ٔٛطط اؾز ٕٞچٙيٗ اظ ٔبوطِٚيسٞبي ػسيس اظ ػّٕٝ آظيشطٚٔبيؿيٗ ٚ 

  دطٚوبئيٗ ػضال٘ي ٚ  دٙي ؾيّيٗ اؾشفبزٜ اظ. والضيشطٚٔبيؿيٗ ٔي سٛاٖ اؾشفبزٜ وطز

. زضنس ػٛز ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾز 30سب  5آٔذي ؾيّيٗ ذٛضاوي ثب حسٚز 

: يا اپيذميك  درمان تة راجعه شپشی

. زضٔبٖ ايٗ ٘ٛع ست ضاػؼٝ ثب سه زٚظ سشطاؾيىّيٗ ٚ يب اضيشطٚ ٔبيؿيٗ ا٘ؼبْ ٔي قٛز



  

 ٔيّي ٌطْ ، ذٛضاوي ،سه زٚظ 100زاوؿي ؾيىّيٗ  -1

 ٔيّي ٌطْ ذٛضاوي ،سه زٚظ 500ٔيّي ٌطْ ٚضيسي ٚ يب  250سشطاؾيىّيٗ  -2

 ٔيّي ٌطْ ذٛضاوي ،سه زٚظ  500ٔيّي ٌطْ ٚضيسي ٚ يب  250اضيشطٚٔبيؿيٗ  -3

ْ ٞبي حبّٔٝ اظ اضيشطٚ ٔبيؿيٗ ٚ ٖؾبَ ٚ ذب 8سٛنيٝ ٔي قٛز زض وٛزوبٖ ظيط 

. زض ثبِغيٗ اظ زاوؿي ؾيىّيٗ ٚ يب سشطاؾيىّيٗ اؾشفبزٜ ٌطزز

 

: آنذميك يا  كنه ایدرمان تة راجعه 

 ؾبَ ٚ ذب٘ٓ ٞبي حبّٔٝ 8ض وٛزوبٖ ظيط زاضٚي ا٘شربثي ثطاي زضٔبٖ ست ضاػؼٝ وٙٝ اي ز 

ٔيّي ٌطْ ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ ٔٙمؿٓ ثٝ  40اضيشطٚ ٔبيؿيٗ ذٛضاوي ثٝ ٔمساض 

اظ آظيشطٚٔبيؿيٗ ٚ . ضٚظٜ اؾز 10ؾبػز ثطاي يه زٚضٜ  6چٟبض ٘ٛثز ٞط 

. يشطٚٔبيؿيٗ ٞٓ ٔي سٛاٖ اؾشفبزٜ وطزوال

ٔيّي ٌطْ  40ٖ سشطاؾبوّيٗ ذٛضاوي ثٝ ٔمساض زضٔبٖ ا٘شربثي ست ضاػؼٝ وٙٝ اي ثطاي ثبِغي

ضٚظٜ  10ؾبػز ثطاي يه زٚضٜ  6ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ ٔٙمؿٓ ثٝ چٟبض زٚظ ٞط 

ضٚظ ٞٓ ٔيشٛاٖ  10ٔيّي ٌطْ زٚ ثبض زض ضٚظ ثٝ ٔسر  100اظ زاوؿي ؾيىّيٗ . اؾز

. اؾشفبزٜ وطز

 (:  Initial therapy)درمان اوليه 

 ست زض ثيٕبضاٖ ست زاض ٚ ػٌّٛيطي اظ ثطٚظ ثٝ ٔٙظٛض وبٞف آٞؿشٝ  

زض ؾبػبر اِٚيٝ زضٔبٖ ٞط زٚ ٘ٛع ثيٕبضي زضٔبٖ اِٚيٝ   – Herxheimer Jarischٚاوٙف 

. ٚ يب سشطاؾيىّيٗ سٛنيٝ ٔي قٛز ٖثكطح ظيط لجُ اظ سؼٛيع اضيشطٚٔبيؿي

ٔيّي ٌطْ ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ  5/7دٙي ؾيّيٗ ذٛضاوي ثٝ ٔمساض  -1

 ن زٚظثهٛضر ر

ٚاحس ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ  10000ثٝ ٔمساض  Gٖ ٚضيسي دٙي ؾيّيٗ  ٚا٘فٛظي -2

 .زليمٝ ثهٛضر سه زٚظ 30ثسٖ ثٝ ٔسر 



  

زضٔبٖ اِٚيٝ ثبػض ٔي قٛز دبن قسٖ اؾذيطٚوز ٞب ثٝ آٞؿشٍي نٛضر ٌيطز ٚ ست ثٝ 

ضٚظٜ ثبػض ضيكٝ وٗ قسٖ اؾذيطٚوز ٞبي ثبفشي قسٜ  10آٞؿشٍي وبٞف يبثس ٚ زضٔبٖ 

ثطاي وٛزوبٖ ثسٖٚ ست زض زٚضٜ ٞبي ػٛز ثيٕبضي .ٚ اظ ػٛز ػٌّٛيطي ٔي وٙس

. اضيشطٚٔبيؿيٗ يب سشطاؾيىّيٗ ثسٖٚ زضٔبٖ اِٚيٝ ثب دٙي ؾيّيٗ وفبيز ٔي وٙس

 

 – Herxheimer  Jarisch هزكسهايمز              -جاريش  واكنش

وبٞف فكبض ذٖٛ ٚ  زض ؾبػبر اِٚيٝ قطٚع زضٔبٖ ثب ست ٚ ِطظ قسيس ،سؼطيك فطاٚاٖ ،

ايٗ ٚاوٙف زض ست ضاػؼٝ قذكي ٔي سٛا٘س . اذشالَ ٞٛقيبضي ٔب٘ٙس ٞصيبٖ قطٚع ٔي قٛز

وكٙسٜ ثبقس ِٚي زض ست ضاػؼٝ وٙٝ اي ٔيعاٖ ثطٚظ آٖ وٕشط اؾز ػّز آٖ افعايف ٘بٌٟب٘ي 

ثس٘جبَ سرطيت ثبوشطيٟب ٚ فبٌٛؾيشٛظ   TNF    ،IL-6  ٚIL-8ٚاؾغٝ ٞبي اِشٟبثي اظ ػّٕٝ 

قٛز ثٝ ؾٝ ضٚـ ظيط ٔي سٛاٖ اظ ثطٚظ ايٗ  ARDSثبقس وٝ حشي ٔيشٛا٘س ٔٙؼط ثٝ   ٔي 

. ٚاوٙف ػٌّٛيطي وطز

 سؼٛيع ٔبيؼبر وبفي ٚ ست ثطٞب -1

 زضٔبٖ اِٚيٝ ثب دٙي ؾيّيٗ -2

 TNFٌٛ٘يؿز ٞبي ازازٖ آ٘ز -3

. ثٝ ٔٛاضز ٔٙغ آ٘شي ثيٛسيىٟب ثبيس سٛػٝ قٛز زض زضٔبٖ ست ضاػؼٝ  

 

 

 

 

 

 



  

ثؼّز ايٙىٝ سبوٖٙٛ ٚاوؿٙي ثطاي ست ضاػؼٝ ؾبذشٝ ٘كسٜ اؾز ثٙبثطايٗ ثٟشطيٗ ضٚـ 

ٚ ( ، قذف سْٗوٙٝ ٞبي ٘ط) ديكٍيطي اظ ثيٕبضي حفبظز فطزي، اػشٙبة اظ سٕبؼ ثب ٘بلّيٗ 

. ػٛ٘سٌبٖ ٚ ثٟؿبظي ٔحيظ ٔي ثبقس

ػٌّٛيطي اظ سؼٕغ ٚ اؾىبٖ افطاز ظيبز ثهٛضر ٔشطاوٓ  قز فطزي،ضػبيز زليك ٘ىبر ثٟسا

.... زض اضزٌٚبٟٞب، ظ٘ساٖ ٞب، ذٛاثٍبٟٞب ٚ ٔٛؾؿبر قجب٘ٝ ضٚظي، 

و آغشتو کردن لباس افراد  دييحشره کش مناسب و مورد تااستفاده از مواد  ازينصورت  رد

 .بسيار كمك كننده خواىد بود در معرض خطر با حشره کش ىا

ٚػٛز زاضز ػٟز ػٌّٛيطي اظ سٕبؼ ثب وٙٝ ثٟشط زض ٔٙبعمي وٝ

ثٛيػٜ زض قت ...( قّٛاض ثّٙس، ديطاٞٗ اؾشيٗ ثّٙس ٚ . ) اؾز اظ ِجبؼ ٔٙبؾت اؾشفبزٜ قٛز

ايؼبز ) سرز دبيٝ فّعي اؾشفبزٜ قٛز  اظ دكٝ ثٙس ٚ  ٞب وٝ فؼبِيز وٙٝ ٞب ثيكشط اؾز،

ثٟشط اؾز ٍٞٙبْ اؾشطاحز قجب٘ٝ ثب ايؼبز (. فبنّٝ ثيٗ سرز ذٛاة ٚ زيٛاض ضطٚضي اؾز

اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز زٚض وٙٙسٜ ضٚي ِجبؼ ٚ . ضٚقٙبئي اظ ٘عزيه قسٖ وٙٝ ٞب ػٌّٛيطي وطز

.سٛنيٝ ٔي قٛز  ثسٖ وٝ ٔٛضز سبئيس ٔطاوع شيهالح لطاض ٌطفشٝ، ٘يع

ذٛز زاضي اظ احساص ؾبذشٕبٖ ثط ضٚي يب ٘عزيه ال٘ٝ ٞبي ػٛ٘سٌبٖ

ػٌّٛيطي اظ ٚضٚز ػٛ٘سٌبٖ ثٝ ٔحُ ٍٟ٘ساضي حيٛا٘بر ٚ ٔحُ ٔؿىٛ٘ي ثب اؾشفبزٜ اظ 

زض ٔحُ  يفّع يزض ٔحُ دٙؼطٜ ٞب يفّع ي٘هت سٛضٞب ا ثبي ٔٙبؾت ٔهبِح ؾبذشٕب٘ي 

. ...ٞٛا،  يٚضٚز يدٙؼطٜ ٞب، وب٘بَ ٞب

..( الثالي چٛة ٞب ٚقىبف ٞب ٚ ٚ دطوطزٖ زضظٞب)ػٕيط ٚ ٍٟ٘ساضي ؾبذشٕبٟ٘بي لسيٕير



  

ايؼبز فبنّٝ ٔٙبؾت ثيٗ أبوٗ ا٘ؿب٘ي ٚ ٔحُ ٍٟ٘ساضي حيٛا٘بر

زفغ نحيح ٚ ثٕٛلغ ظثبِٝ ٞب اظ أبوٗ ٔؿىٛ٘ي

ي وٝ ٔحُ ٔٙبؾت ثطا زض ٔٙبظَ اظ ا٘جبقشٗ ٚؾبيُ اضبفي ٚ غيط ضطٚضيذٛززاضي -6

طيط ػٛ٘سٌبٖ ٔي ثبقسسه

A

اؾشفبزٜ اظ سّٝ ٞب -

سرطيت ٔحُ ظ٘سٌي ػٛ٘سٌبٖ  -2

اؾشفبزٜ اظ ؾْٕٛ ػٛ٘سٜ وف ٞبي سبئيس قسٜ -3

اؾشفبزٜ اظ ٌبظ اٌعٚظ ٚؾبيُ ٔٛسٛضي -4

B

ثطاي ٔجبضظٜ ثب آٟ٘ب  ٘مف ثؿعائي زاضز  فهُ فؼبِيز وٙٝ ٞبقٙبذز ثيِٛٛغي، اوِٛٛغي ٚ 

: ثغٛض ذالنٝ قبُٔالسأبر  ٖيا  

اؾشفبزٜ اظ ٌطز٘جٙسٞبي حبٚي ٔٛاز زٚض وٙٙسٜ زض حيٛا٘بر  -1

اؾشفبزٜ اظ وٙٝ وف ٞبي قيٕيبئي سبئيس قسٜ زض ٔحُ ٍٟ٘ساضي حيٛا٘بر  -2

  

ثب اؾشفبزٜ اظ دٙؽ زض ٔحُ اسهبَ وٙٝ ثٝ ثسٖ ا٘ؿبٖ ثب ) ي ٔيعثبٖ ػساوطزٖ وٙٝ اظ ضٚ -4

ٚ ٚ ضس قؿشف. وٝ زلز قٛز وٙٝ ِٝ ٍ٘طزز يثٝ ؾٕز ػمت ثغٛض حطوز سٙس ٚ ؾطيغ

 (.اؾز ئحُ ظذٓ ضطٚض يػفٖٛ



  

 :يهاريب هراقثت

:طثقو تندی هٌارد تیواری

 ينٌساى يحاليتة ً لرز ، سردرد ، ب  مشکوکمورد تشخيص 

تو اضافو هٌرد هشکٌک   : محتملمورد تشخيص  

عالئن در صٌرت  يتاز گشت ناگياىً   رًز 3 -6ه پس از يحولو اًل يد شد ى نا گياىيناپد  

  .رًز 7-10عدم درهاى پس از

 .هشاىده تٌرلیاىا در خٌى هحیطي تیواراى تة دار قطعي تب راجعهمورد  تشخيص 

 

الع ضؾب٘ي ثٝ ػبٔؼٝ زض ٔٛضز آقٙبئي ثب ثيٕبضي ست ٞبي ضاػؼٝ  اط -1

ثطٌعاضي ػّؿبر آٔٛظقي ؾبال٘ٝ ػٟز وبزض ثٟساقشي زضٔب٘ي قبغُ زض ٘ظبْ  -2

قجىٝ ٚ ثرف ٞبي ذهٛني ٚغيطٜ 

اضػبع آٟ٘ب ثٝ آظٔبيكٍبٜ  ٚ ٔحشُٕ قٙبؾبيي ٔٛاضز ٔكىٛن ٚ -3

 ٞطؾشبٌٖعاضـ سّفٙي ٔٛاضز ٔظجز اظ آظٔبيكٍبٜ ثٝ ٔطوع ثٟساقز ـ -4

 سىٕيُ فطْ ثطضؾي ا٘فطازي ثيٕبضي ٚ ٍٟ٘ساضي آٖ زض ٔطوع ثٟساقز قٟطؾشبٖ -5

 زضٔبٖ اذشهبني ثيٕبضي ٚ ديٍيطي سىٕيُ زٚضٜ زضٔبٖ -6

 ديٍيطي فؼبَ اعطافيبٖ ٔٛضز ٔظجز ٚ سٟيٝ الْ ذٖٛ ٔحيغي اظ سٕبْ ٔٛاضز ست زاض -7

 زي وبُٔثٟجٛ اعٕيٙبٖ اظسٟيٝ الْ ذٖٛ ٔحيغي دؽ اظ اسٕبْ زٚضٜ زضٔبٖ ثطاي  -8

 ثيٕبضي

ٌعاضـ سٕبْ ٔٛاضز ٔظجز ثيٕبضيٟب ثهٛضر ٔبٞيب٘ٝ ثط اؾبؼ فطْ ذالنٝ  -9

ثٝ ٔطوع ثٟساقز اؾشبٖ ٚ ٔطوع ٔسيطيز ( 4ٚ  3فطْ  ) ياعالػبر  اديسٔيِٛٛغيه

  ي ٚاٌيط ثيٕبضيٟب

 

 



  

 

ثط٘بٔٝ ثيٕبضيبثي زض ٔطالجز ست ضاػؼٝ

زض ٔٙبعك ثؿيبض ا٘سٔيه يب ٌعاضـ حبِز عغيبٖ  ًياکتترناهو تیوارياتي تصٌرت 

قٛزيا٘ؼبْ ْ ثيٕبضي ٚ يب ديٍيطي اعطافيبٖ ثيٕبضاٖ قٙبؾبئي قسٜ

  ضفؼبَيؽثهٛضر  سُٕٔكىٛن ٚ ٔح زض ؾبيط ٔٛاضز:بصورت پاسيو ترناهو تیوارياتي

.ا٘ؼبْ ٌيطزٚ ٔطاػؼٝ ثيٕبضاٖ ثٝ ٚاحس ٞبي ثٟساقشي ٚ زضٔب٘ي 

الْ ٞبي سٟيٝ قسٜ ثبيؿشي زض وٛسبٞشطيٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ ثٝ آظٔبيكٍبٜ اضؾبَ ٚ 

آظٔبيكٍبٜ ٘يع ٔٛظف ذٛاٞس ثٛز زض اؾطع ٚلز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ضا ٔٛضز آظٔبيف لطاض زازٜ ٚ 

.دبؾد آٖ ضا ٔٙؼىؽ ٕ٘بيٙس

* 

ٌعاضـ فٛضي ٚ سّفٙي حبِز عغيبٖ ثيٕبضي ثٝ ٔطوع ثٟساقز قٟطؾشبٖ ٚ اؾشبٖ ٚ  -

ٔطوع ٔسيطيز ثيٕبضيٟب 

ٔطاػؼٝ فٛضي وبضقٙبؾبٖ ؾشبز قٟطؾشبٖ ثٝ ٔٙغمٝ ثطاي ا٘ؼبْ ثطضؾي ٞبي الظْ  -

ػبَ ٚ قٙبؾبيي وّيٝ ٔٛاضز ٔكىٛن ثب ػالئٓ ست ٚ ِطظ، ؾطزضز، زضز ػضال٘ي ثطضؾي ف -

ثٛيػٜ زض افطاز زاضاي ػالئٓ ضاػؼٝ ... ٚ 

ٌؿشطـ الْ ذٖٛ ٔحيغي اظ وّيٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ 2ؾي ؾي ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ ؾيشطاسٝ ٚ  2سٟيٝ ٔمساض 

افطاز زچبض ػالئٓ ثبِيٙي ٔكىٛن 

ٔحيغي ثٝ ا٘ؿشيشٛ دبؾشٛض ايطاٖ زض  اضؾبَ ؾطيغ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ذٛ٘ي ٚ يىؼسز الْ ذٛ٘ي -

سٟطاٖ  

زضٔبٖ ؾطيغ ٚ وبُٔ ٔٛاضز ثيٕبضي  -

 ا٘ؼبْ ديٍيطي ٞبي ٔؿشٕط سب وٙشطَ وبُٔ ثيٕبضي زض ٔٙغمٝ  -



  

 **

زض ٔٛضز ثيٕبضي ست ضاػؼٝ آٔٛظـ ػٕؼيز سحز دٛقف  -1

قٙبؾبئي ٔٛاضز ٔكىٛن ثيٕبضي   -2

سٟيٝ الْ ذٖٛ ٔحيغي اظ ثيٕبضاٖ ٔكىٛن لجُ اظ زضٔبٖ  -3

 اضػبع ٔٛاضز ٔكىٛن ثٝ دعقه ٚ ديٍيطي آٟ٘ب -4

اضؾبَ الْ ذٖٛ ٔحيغي سٟيٝ قسٜ زض وٛسبٞشطيٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ ثٝ آظٔبيكٍبٜ  -5

 ٔطثٛعٝ

 ديٍيطي زضٔبٖ ٔٛاضز سبئيس قسٜ ثيٕبضي -6

 اعطافيبٖ ٔٛضز ٔظجز ٚ سٟيٝ الْ ذٖٛ ٔحيغي اظ ٔٛاضز ست زاض ٚ ٔكىٛنديٍيطي  -7

 سٟيٝ الْ ذٖٛ ٔحيغي دؽ اظ زٚضٜ زضٔبٖ -8

 آٔٛظـ ػٕؼيز سحز دٛقف ػٟز حفبظز فطزي زض سٕبؼ ثب ٘بلّيٗ ثيٕبضي -9

 آٔٛظـ ٔؿبئُ ثٟؿبظي ٔحيظ ثٝ ػٕؼيز سحز دٛقف -10

عط ثطاي وكف ثيٕبضاٖ ٚ زض ا٘ؼبْ ٔطالجز اوشيٛ ػٕؼيز سحز دٛقف زض ٔٙبعك دطخ-11

 ٔٛالغ ٚلٛع حبِز عغيبٖ ثيٕبضي

 ٌعاضـ ٔٛاضز اديسٔيه ثيٕبضي زض ٔٙغمٝ ثٝ ؾغح ثبالسط ثهٛضر سّفٙي ٚ فٛضي-12

طجز ٚ ٌعاضـ فؼبِيز زض ثيٕبضيبثي ٚ ٔٛاضز ثيٕبضي قٙبؾبئي قسٜ زض ٔٙغمٝ  زض 

 لبِت فطْ ٞبي اذشهبني ثٝ ؾغٛح ثبالسط

 

 

٘ظبضر ثط فؼبِيز ٞبي ذب٘ٝ ٞبي ثٟساقز ٚ دبيٍبٟٞبي ثٟساقشي  -

ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ اػطاي ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقي ثطاي ػبٔؼٝ ٚ دطؾُٙ ذب٘ٝ ٞب ٚ دبيٍبٟٞبي  -

ثٟساقشي 



  

ٜ ٞبي ذٖٛ ٔحيغي ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٚ ديٍيطي ٘شبيغ آٟ٘ب اضؾبَ ثٝ ٔٛلغ ٕٖ٘ٛ -

ا٘ؼبْ ثطضؾي ٞبي اديسٔيِٛٛغيه ثيٕبضي ست ضاػؼٝ زض ٔٙغمٝ ٚ سطؾيٓ ٚضؼيز آٖ زض  -

ٔٙغمٝ سحز دٛقف 

ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ اػطاي ثط٘بٔٝ ٞبي وٙشطَ ٘بلّيٗ زض ٔٙغمٝ ثب سٛػٝ ثٝ ثط٘بٔٝ اػطايي  -

قٟطؾشبٖ 

زض ذهٛل ٔؿبئُ حفبظز )  سطَ ثيٕبضيػّت ٔكبضوز ٞبي ٔطزٔي زض وٗ -

( ثٟؿبظي ٔحيظ، ٔجبضظٜ ثب ٘بلّيٗ فطزي،

ديٍيطي  ٚ ٕٞىبضي ٚ سىٕيُ فطْ ٞبي ثطضؾي اديسٔيِٛٛغيىي ثيٕبضي ٚ قٙبؾبئي -

اعطافيبٖ 

اضؾبَ ٌعاضقبر ٚ اعالػبر ثٝ ؾغٛح ثبالسط ٚ اضائٝ دؽ ذٛضا٘س ثٝ ٚاحسٞبي ٔحيغي  -

ي زض ػٕؼيز ٔٙغمٝ سحز دٛقف ا٘ؼبْ ثيٕبضيبة -

ثطضؾي ٔٛاضز اضػبع ٚ الساْ الظْ  -

اضػبع ٔٛاضز ٔكىٛن ػٟز سٟيٝ الْ ذٖٛ ٔحيغي ٚ اضؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ آظٔبيكٍبٜ  -

سؼٛيع زاضٚي ثيٕبضاٖ ٔجشال ثٝ ست ضاػؼٝ  -

٘ظبضر ثط فؼبِيز ذب٘ٝ ٞبي ثٟساقز ٚ دبيٍبٟٞب  -

ضاػؼٝ  ٘ظبضر ثط فؼبِيز وبضزاٖ زض ضاثغٝ ثب ست -

ٕٞىبضي زض آٔٛظـ ػبٔؼٝ ٚ دطؾُٙ ثٟساقشي زضٔب٘ي  -

ػّت ٔكبضوز ٔطزٔي ثطاي وٙشطَ ثيٕبضي ثب سٛػٝ ثٝ ثط٘بٔٝ اػطائي قٟطؾشبٖ  -

قٙبؾبئي ٚ ٌعاضـ ٔٛاضز عغيبٖ ثيٕبضي زض ٔٙغمٝ ثهٛضر فٛضي ثٝ ؾشبز قٟطؾشبٖ  -

اضػبع ٔٛاضز اٚضغا٘ؿي ثٝ ؾغٛح ثبالسط زض نٛضر ٘يبظ  -



  

 

 

   

  

 
 

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



  



  

 

 

 



  



  

 



  

 

 


