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 ٗوس٠ٗ ٝ ا١٘يت ٗٞضٞع 

١بضي يي ثي٘بضي حبز ٝ ًطٜسٟ ٝيطٝسي سيستٖ ٗطًعي است ٠ً ٗرػٞظ ُٞضترٞاضاٙ ا١ٔي ٝ ٝحطي ثٞزٟ اٛسبٙ ٝ     

 ث٠ آٙ ٗجتال ٗي ضٞٛس تػبزكي ٝ ؿبٓجبً اظ عطين ُعش   ذِٞٛطٕ پستبٛساض ثغٞض سبيط حيٞاٛبت 

 

 :ثبضسا١٘يت ثي٘بضي ث٠ زاليْ ظيط ٗي  

ثغٞضي ٠ً پس اظ ظ٢ٞض ػالئٖ ثبٓيٜي چ٠ زض اٛسبٙ ٝ چ٠ زض حيٞاٙ ٗتبسلب٠ٛ زضٗبٙ ( غس زضغس ) ٗيعاٙ ًطٜسُي ثبال  .1

 .پصيط ٛجٞزٟ ٝ ثي٘بض ٗحٌٕٞ ث٠ ٗطٍ ذٞا١س ثٞز

اكعايص ضٝٛس حيٞاٙ ُعيسُي اٛسبٛي ٠ً ثٜبچبض سبال٠ٛ ٗجبٓؾ ظيبزي غطف ذطيس سطٕ ٝ ٝاًسٚ ضس ١بضي خ٢ت زضٗبٙ  .2

ُيطي ٗدط١ٝيٚ ٗي ُطزز ٠ً زض ٗٞضز ٝاًسٚ ًالً ٝ زض ٗٞضز سطٕ ثرص اػظٖ آٙ اظ ًطٞض١بي ذبضج ذطيساضي ٗي پيص

ٗئيبضز ضيبّ تٞسظ ٝظاضت ث٢ساضت، زضٗبٙ ٝ آٗٞظش پعضٌي ٝ كوظ ث٠ ذطيس كٞم  16ثغٞضي٠ٌ سبال٠ٛ حسٝز . ُطزز

 . اذتػبظ ٗي يبثس

 .خبز ٗي ًٜستٔلبت ٝ ذسبضت اهتػبزي ٠ً ثي٘بضي زض زإ ١ب اي .3

                

 ػبْٗ ثي٘بضي

  15زضخ٠ سبٛتي ُطاز زض ػطؼ  50ٝيطٝسي است ٛٞضٝتطٝح ٠ً اظ ُطٟٝ ضاثسٝٝيطٝس ١ب ، ٝيطٝس ١بضي زض حطاضت      

زضخ٠ سبٛتي ُطاز زض ػطؼ چٜس ثبٛج٠ اظثيٚ  100ثبٛي٠ ٝ زض حطاضت  35زضخ٠ سبٛتي ُطاز زض ػطؼ  60زهيو٠ ٝ زض حطاضت 

ٝزٟ ًبكي است چٜس زهيو٠ آٙ ١ب ضا ثدٞضبٜٛس، كْٜ، آٌْ، ٝ كطْٗ سطيؼبً ّثٜبثط ايٚ ثطاي ضس ػلٞٛي ًطزٙ ٝسبيْ آْ. ٗي ضٝز

 .ٝيطٝس ضا اظ ثيٚ ٗي ثطٛس

 

 ضا٢١بي سطايت ثي٘بضي 

 (ٌٗ٘ٚ استزضُطث٠ سبٛبٙ اظ عطين ًطيسٙ پٜدّٞ ٛيع )اغٔي تطيٚ ضاٟ : ضاٟ ُبظ ُطكتٚ .1

پٞست سبٖٓ هبثْ سطايت ٛيست ٝٓي اُط ًٞچٌتطيٚ ذطاش يب ظذ٘ي زض خٔس ٝخٞز  ثي٘بضي ١بضي اظ ضاٟ: ضاٟ پٞست .2

 .زاضت٠ ثبضس هبثْ اٛتوبّ ذٞا١س ثٞز

ٗي تٞاٜٛس اظ  ،ثٜبثط ايٚ سَ ١ب ٝ ُطث٠ ١بي ث٠ ظب١ط سبٖٓ زض اٝاذط زٝضٟ ً٘ٞٙ ثي٘بضياٌٗبٙ پصيط است، : ضاٟ ٗربعبت .3

 . عطين ٓيسيسٙ ٓت ٝ چطٖ ٝ ثيٜي ًٞزًبٛي ٠ً ثب آ٢ٛب ثبظي ٗي ًٜٜس غبحجبٙ ذٞز ضا ث٠ ثي٘بضي ١بضي ٗجتال ٛ٘بيٜس

 ( ذػٞغبً زض ؿبض١بيي ٠ً ذلبش آٓٞزٟ ظٛسُي ٗي ًٜس)اٌٗبٙ پصيط است : ضاٟ تٜلس .4

ٛلط استلبزٟ  2ٟ ١بضي ثٞزٟ ٝ اظ هطٛي٠ ٝي خ٢ت زٝ ٗٞضز اٛتوبّ زض اثط پيٞٛس هطٛي٠ كطزي٠ٌ ٗجتال ة: ضاٟ پيٞٛس اػضبء .5

 (. زض ايطاٙ ُعاضش ضسٟ است  1373ُطزيسٟ است، زض سبّ 

ثؼيس است ٝٓي حيٞاٛبت ُٞضترٞاض ٌٗ٘ٚ است ثٜسضت اظ ذٞضزٙ الض٠ حيٞاٛبت تٔق : اٛتوبّ اظ ضاٟ زستِبٟ ُٞاضش .6

ٝضزٙ ُٞضت ٝ سبيط كطاٝضزٟ ١بي زإ ١بي ٗجتال ث٠ ضٜ٘بً ثبيستي اظ خ. ضسٟ اظ ثي٘بضي ١بضي ث٠ ايٚ ثي٘بضي ٗجتال ضٞٛس

 .١بضي ذٞززاضي ضٞز

 .ثؼيس ٛيست: اٛتوبّ اظ ضاٟ خلت .7

 ( چٞٙ ٝيطٝس ١بضي ثي٢ٞاظي است).ثؼيس است: اٛتوبّ اظ عطين ٝسبيْ آٓٞزٟ .8



ثچ٠ ١بي  زض پبًستبٙ ثؼْ٘ آٗسٟ ٝ تؼسازي اظ 1985خع زض يي ثطضسي ٠ً زض سبّ : اٛتوبّ ثي٘بضي اظ اٛسبٙ ث٠ اٛسبٙ .9

ٛٞظاز ٠ً تٞسظ يي ٛلط ذت٠ٜ ضسٟ ثٞزٛس ٝ ٗجتال ث٠ ١بضي ضسٛس ٝ ثؼساً ٗؼٕٔٞ ضس ٠ً ضرع ذت٠ٜ ًٜٜسٟ ٗطاحْ آذط 

زٝضٟ ً٘ٞٙ ١بضي ضا عي ٗي ٛ٘ٞزٟ ٝ ثط عجن ػبزت سٜتي ٗوساضي اظ ثعاهص ضا زض ٗحْ ذت٠ٜ ٗي ضيرت٠ ٗٞضز زيِطي 

ضستبضي اظ ضرع ٗجتال ث٠ ١بضي ثبيس ضػبيت ًٔي٠ خٞاٛت احتيبعي ثب ايٚ ٝخٞز ١ِٜبٕ ٢ِٛساضي ٝ ح. ُعاضش ٛطسٟ است

ث٠ ػْ٘ آٗسٟ ٝ ض٘ٚ استلبزٟ اظ ٝسبيْ حلبظتي ًبْٗ ، ٓٞاظٕ ٝ ٝسبيْ ثي٘بض ثب زهت ١ط چ٠ ت٘بٗتط ضس ػلٞٛي ُطزز، 

ي ٛيع تٞخ٠ ضٜبً پعضٌبٙ ٗٞظلٜس زض ٗٞضز ١ط اٛسلبٓيت ٝ كٔدي ثب پطسص زض ٗٞضز حيٞاٙ ُعيسُي ثي٘بض ث٠ ثي٘بضي ١بض

 .ٛ٘بيس

 ١بضي زض حيٞاٛبت

ًٔي٠ حيٞاٛبت ذِٞٛطٕ پستبٛساض ا١ٔي ٝ ٝحطي اػٖ اظ ُٞضترٞاض ـ ػٔلرٞاض ـ پطٛسُبٙ ـ ذلبش ١ب ٛسجت ث٠ ثي٘بضي ١بضي      

ٗسئ٠ٔ ١بضي ض٢طي زض ايطاٙ . حسبس ١ستٜس ٠ً ايٚ تؼساز ٗيعثبٙ ١بي ٗرتٔق ٗٞخت ُستطش ٝسيغ ثي٘بضي ضسٟ است

 .ث٠ سَ ٝ زض ٗٞاضز ً٘ي ُطث٠ ٝ سبيط حيٞاٛبت استثيطتط ٗطثٞط 

 ػالئٖ ثي٘بضي زض حيٞاٛبت

زض حيٞاٛبت زيِط زٝضٟ ً٘ٞٙ ثط حست ٛٞع . ١لت٠ ٝ ُب١ي چٜس ٗبٟ است 2ـ  3زٝضٟ ٢ٛلتِي زض سَ ٝ ُطث٠ ٗؼ٘ٞالً      

٠ً ثبيس ث٠ آٙ ا١٘يت زازٟ ضٞز ٌٛت٠ خبٓجي .حيٞاٙ كطم ٗي ًٜس ٝ زض ؿيط ُٞضترٞاضاٙ عٞالٛي تط اظ ُٞضترٞاضاٙ ٗي ثبضس

ٝيطٝس زض ثعام حيٞاٙ ٝخٞز زاضز ٝ ( ضٝظ  3ثٜسضت ثيطتط اظ ) ضٝظ هجْ اظ ػالئٖ ثبٓيٜي  10تب  3ايٚ است ٠ً زض سَ ٝ ُطث٠ 

ث٠ ػجبضت زيِط اُط سَ ٝ ُطث٠ زض ظٗبٙ ُعش آٓٞزٟ ث٠ ١بضي ثبضٜس ػالئٖ ثبٓيٜي حساًثط . ٗي تٞاٛس ثي٘بضي ضا اٛتوبّ ز١س

ذٞضجرتب٠ٛ ثب ثطضسي ١بئي ٠ً تٞسظ ًبضضٜبسبٙ اٛستيتٞ پبستٞض ايطاٙ زض ٛوبط . ضٝظ ثؼس زض حيٞاٙ ظب١ط ذٞا١س ضس 8ا ت 5

 . ٗرتٔق ًطٞض ثط ضٝي ذلبش ١ب ث٠ ػْ٘ آٗسٟ تب ًٜٞٙ ٗٞضز ٗثجتي ٗطب١سٟ ٛطسٟ است

 ػالئٖ ثي٘بضي زض حيٞاٙ

 :ضس، ثغٞضي٠ٌ يباٝٓيٚ ػالٗت ثي٘بضي زض ضكتبض ٝ ػبزات حيٞاٙ ٗي ثب     

 ثيص اظ اٛساظٟ ث٠ غبحت ذٞز اٛس ٝ آلت پيسا ٗي ًٜس ٝ ٗثْ اي٠ٌٜ ا ظاٝ استؼبٛت ٗي عٔجس يب 

 .ػػجبٛي ٝ ثس ذٞ ُطزيسٟ ؿصاي ذٞز ضا ثرٞثي ٛ٘ي ذٞضز 

زض آٗسٟ حيٞاٙ ث٠ ُٞض٠ اي پٜبٟ ثطزٟ اثتسا زست ١ب ( ١بضي سبًت ) پيططكت ثي٘بضي زض ٗٞاضز ً٘ي ث٠ غٞضت كٔدي  

 .سپس پب١ب ٝ ثؼس سبيط اٛسإ ١ب كٔح ضسٟ ٝ زض اثط كٔح زستِبٟ تٜلس تٔق ٗي ضٞز

ٝٓي زض ثيطتط ٗٞاهغ پس اظ ُصضت زٝضٟ تـييط ضكتبض، حيٞاٙ پطيطبٙ ٝ ٗضغطة ٝ ًٖ ًٖ ث٠ غٞضت ٝحطي ٝ زضٛسٟ زض 

١ط خب ٗي ضٝز ٝ ث٠ ١ط ًس  آٗسٟ ث٠ ُبظ ُطكتٚ سَٜ ٝ چٞة ٝ اضيب ٗرتٔق پطزاذت٠ ٝ ذب٠ٛ ذٞز ضا تطى ٝ ثسٝٙ ٗوػس ث٠

ٝ ١ط حيٞاٙ ٠ً سط ضاٟ اٝ ثبضس ح٠ٔ٘ ٗي ًٜس، پس اظ ٗستي زض اثط زٝٛسُي ظيبز ٝ ُطسِٜي ٝ تطِٜي ث٠ ػٔت ػسٕ اٌٗبٙ ثٔغ 

ًق اظ ز١بٛص سطاظيط ضسٟ ٝ ٗطتجبَ ث٠ ظٗيٚ ٗي ذٞضز، غساي پبضس حيٞاٙ ذطٚ ٝ ٛبٗٞظٝٙ ٝ ثطيسٟ ٝ حبٓت زضٛسُي زض 

سَ ١ب اؿٔت ث٠ ٝسي٠ٔ ٗطزٕ ًطت٠ ٗي ضٞز ٝ اُط كطاض ًٜس ثعٝزي زض اثط كٔح زستِبٟ تٜلسي . ثبضسچ٢طٟ اش ١ٞيسا ٗي 

ُطث٠ پس اظ عي زٝضٟ ً٘ٞٙ ث٠ ٗحْ تبضيٌي ٗي ضٝز ٝ اُطثب چطاؽ ث٠ آٙ خب ثطٝٛس ث٠ اكطاز ح٠ٔ٘ ٗي ًٜس ٝ زض . ذٞا١س ٗطز

ا ُطث٠ زائ٘بَ ٗطـّٞ ٓيسيسٙ پٜد٠ ١بيص ٗي ثبضس ٝ ٗٞضز ١بضي پٜد٠ ١بي ُطث٠ ٗثْ زٛساٙ سَ يب ُطٍ ػْ٘ ٗي ًٜس ظيط

ٗطتت پٜد٠ ١ب آٓٞزٟ ث٠ ثعام ٗي ضٞٛس ٝ ٗٞهغ پٜد٠ ًطيسٙ ثط ضٝي زست ٝ پب يب غٞضت اٛسبٙ ثي٘بضي ضا ا ظضاٟ ذطاش 

 .اٛتوبّ ٗي ز١س



ز ٝ آة ٝ ًق اظ زض حيٞاٛبت ٛطرٞاض ًٜٜسٟ ػالئٖ ١بضي ٗتلبٝت است ٝٓي ١ِ٘ي ٗطٌالتي اظ ٛظط ثٔغ پيسا ٗي ًٜٚ    

 .زض چٜيٚ ٗٞاضزي ث٠ ١يچٞخ٠ ٛجبيس زست ضا زاذْ ز١بٙ حيٞاٙ ًطز. ز١بٛطبٙ سطاظيط ٗي ضٞز

زض ذلبش ١ب ٛيع چٜيٚ . زض ضٝثبٟ ١ب ُب١ي زٝضٟ ً٘ٞٙ عٞالٛي ضسٟ ٝ زض ايٚ ٗست ث٠ غٞضت ٛبهْ سبٖٓ زض ٗي آيٜس    

ٙ ٗست حتي ثسٝٙ اي٠ٌٜ زاضاي تيتط آٛتي ثبزي ثبضٜس است ٝ ُب١ي زٝضٟ ً٘ٞٙ تب يي كػْ عّٞ ٗي ًطس ٝ زض ت٘بٕ اي

ضٜ٘بَ زض يي ثطضسي سِي ٠ً . ٗوساض ثعاهي ٠ً ُطٍ زكغ ٗي ًٜس ذئي ثيطتط اظ سَ ٗي ثبضس. ثي٘بضي ضا اٛتوبّ ٗي ز١ٜس

ٝظ ٝيطٝس ض 305ثب ٝيطٝس ٛٞع اتيٞپپي آٓٞزٟ ضسٟ ثٞز پس اظ ظ٢ٞض ػالئٖ ثبٓيٜي ث٠ تسضيح ث٢جٞزي يبكت٠ ٝ ث٠ تٜبٝة ٗست 

 .پس اٌٗبٙ ٛبهْ سبٖٓ ثٞزٙ زض سَ ١ٖ ٝخٞز زاضز. ضازض ثعام ذٞز زاضت٠

 ػالئٖ ثي٘بضي زض اٛسبٙ

 :ٗطح٠ٔ است ٠ً ػجبضتٜس اظ 4ثي٘بضي زض اٛسبٙ زاضاي 

 سبّ ٝ ثيطتط 1ضٝظ ٝ ث٠ عٞض ٛبزض تب  ١5لت٠ ٝ ُب١ي ً٘تط تب  8تب  2ثيٚ : زٝضٟ ً٘ٞٙ ثي٘بضي  : آق

 :ً٘ٞٙ ػٞاْٗ ٗٞثط زض زٝضٟ

 .١ط چ٠ ايٚ كبغ٠ٔ ً٘تط ثبضس ثي٘بضي ظٝزتط ظب١ط ذٞا١س ضس: كبغ٠ٔ ٗحْ ُبظ ُطكتِي تبٗـع 

 .١ط چ٠ ٝسؼت خطاحبت ثيطتط ثبضس اٛتطبض ٝيطٝس ثيطتط ٝ زٝضٟ ً٘ٞٙ ًٞتبٟ تط ذٞا١س ثٞز: ٝسؼت خطاحبت 

االٛتطبضتط اظ ُعش حيٞاٛبت  ُبظ ُطكتِي ث٠ ٝسي٠ٔ حيٞاٛبت ٝحطي ذػٞغبَ ُطٍ ذغطٛبى ٝ سطيغ: ٛٞع حيٞاٙ ٢ٗبخٖ 

 .ا١ٔي است

ُبظ ُطكتِي ١بيي ٠ً اظ ضٝي ٓجبس اٛدبٕ ُيطز زٝضٟ ً٘ٞٙ ثيطتطي اظ ٗٞاضز ٗطبث٠ زض ٛوبط : ًيليت ٗحْ ُبظ ُطكتِي 

 .ػطيبٙ ثسٙ ضا ذٞا١س زاضت

 .زض ثچ٠ ١ب زٝضٟ ً٘ٞٙ ًٞتبٟ تط اظ ثعضُسبالٙ ٗي ثبضس: سٚ 

اُط ٝيطٝس ا ظضاٟ ) ٝس ٝ ضاٟ ٝضٝز ٝيطٝس زض زٝضٟ ً٘ٞٙ ثي٘بضي ٗٞثطٛس ػٞاْٗ زيِطي ٗثْ حست ٝيط: ػٞاْٗ زيِط 

 (.تٜلس ٝاضز ضٞٛس زٝضٟ ً٘ٞٙ ًٞتبٟ تطي ذٞا١س زاضت 
 

ضٝظ هجْ اظ ظ٢ٞض ػالئٖ اغٔي ثي٘بضي ثٞزٟ ٝ زٝتب س٠ ضٝظ ٝ ُب١بَ يي ١لت٠ تب زٟ  3تب  2ايٚ زٝضٟ :  زٝضٟ ٗوسٗبتي ثي٘بضي: ة

 .ضٝظ ثغّٞ ٗي اٛدبٗس

 :ٛطب٠ٛ ١بي ٢ٖٗ ايٚ زٝضٟ

ذستِي ، ثي اضت٢بيي ، اكسطزُي ، ثيوطاضي ، تق اٛساظي ، سٞظش ٝ ذبضش ٝ ُب١ي زضز ٗحْ ُعيسُي ، ١يدبٙ ، تحطيي  

 .پصيطي ، ثي ذٞاثي ، تت ٝ زضز١بي ضٌ٘ي

 :٢ٖٗ تطيٚ ػالئٖ: زٝضٟ ثط اِٛيرتِي:  ج

سبيط ٗحطى ١بة ضست ٗتطٜح ضسٟ ٝ زچبض اٛوجبضبت تحطيي پصيطي ضسيس، ثي٘بض زض اثط ًٞچٌتطيٚ غسا يب ٛٞض يب  

 .ٗي پٞضبٛس  ضسيس ػضالٛي ضسٟ، ذٞز ضا ث٠ زض ٝ زيٞاض ظزٟ ٝ اعطاف ز١بٙ ضا ًق

ػغص، ثي٘بض ػغص كطاٝاٙ زاضت٠ ٝٓي ث٠ ػٔت اٛوجبؼ ػضالت ُٔٞ هبزض ث٠ ٛٞضيسٙ آة ٛ٘ي ثبضس ٝ ١ِٜبٕ ٛٞضيسٙ  

 .ػن ٗي ظٛس ٝ احسبس ذلِي ٗي ٛ٘بيس

 .ي ، ثي٘بض ثبزيسٙ يب ضٜيسٙ غساي آة ث٠ ضست تحطيي ٗي ُطزز١يسضٝكٞة 

 .آئطٝكٞثي ، ػجٞض ١ٞا اظ ضٝي غٞضت ٛيع ثبػث تحطيي ثي٘بض ٗي ضٞز 



اٛسبٙ ١بض ثغٞض ًٔي ٛسجت ث٠ ت٘بٕ ٗحطى ١بي كيعيٌي، ضي٘يبيي، حسي، ثٞيبيي ػٌس آؼْ٘ ضسيس ٛطبٙ ٗي ز١س :  ٌٛت٠

زهيو٠ ثيطتط عّٞ ٌٛطيسٟ ٝ زض كٞاغْ پيسايص آٙ ١ب ثي٘بض ذست٠ ٝ  5تب  1اخ٘ي ٝٓي ايٚ ػٌس آؼْ٘ ١ب ٝ ضكتبض ١بي ت٠

 . ًٞكت٠ ، آضإ ٝ ثيحبّ ثط ضٝي ترت يب ظٗيٚ ٗي اكتس

غساي ثي٘بض ذطٚ ، ٓت ١ب ثطُطت٠ ، ِٛبٟ اٝ ثبثت ٝ ٗتحيط ٝ ٗطزٗي چطٖ ٗتسغ ٝ اضي اظ چط٘ب ٙ ٝي سطاظيط ٗي  

 .ضٞز، ُب١ي حبٓت ٓٞچي ظب١ط ٗي ُطزز

 .ؿبٓجبَ استلطاؽ ضسيس ٝ ذٞٙ آٓٞز ٝخٞز زاضز 

 .هسضت تٌٖٔ اظ ثي٘بض سٔت ضسٟ غسائي ضجي٠ ث٠ غساي حيٞاٙ ٢ٗبخٖ اظ ذٞز زض ٗي آٝضز 

زضخ٠ ٗي ضسس، ػطم زض اثتساي ثي٘بضي ظيبز است ٝٓي ث٠ تسضيح ًٖ  40زضخ٠ حطاضت ثسٙ ً٘ي ثبال ٗي ضٝز ٝ ٛسضتبَ ث٠  

 .ٗي ضٞز

ٟ تسضيح ثب اكعايص ٝ تطسيس اٛوجبضبت ػضالٛي ٝ ٛرٞضزٙ ؿصا ٝ ٛيبضبٗيسٙ آة ٛبتٞاٙ ٝ كطسٞزٟ ثي٘بض ة:  زٝضٟ اؿ٘بء:  ز

ضٜ٘بَ ٛٞع كٔح زض ثي٘بض ١بض اظ ٛٞع . ضسٟ ٝ زض اثط اٛوجبضبت ضسيس ػض٠ٔ هٔت ٝ ثبالذطٟ كٔح زستِبٟ تٜلسي كٞت ٗي ٛ٘بيس

ٌٛت٠ خبٓت اي٠ٌٜ اظ اثتسا تب اٛت٢بي . اضٟ اضتجبٟ ٗي ضٞزثبالضٝٛسٟ ٝ هطي٠ٜ ٗي ثبضس ث٠ ١٘يٚ خ٢ت ُب١ي ثب ثي٘بضي ُئٚ ة

ثي٘بضي ١ٞش ٝ ١ٞاس ثي٘بض پبثطخب ثٞزٟ ٝ ث٠ اعطاكيبٙ ذٞز ثب اي٘ب ٝ اضبضٟ تٞغي٠ ٗي ًٜس ٠ً ث٠ اٝ ٛعزيي ٛطٞٛس ٝ ايٚ يي 

 .ٗؼيبض تطريع ثطاي پعضي ٗؼبٓح ٗي ثبضس

 ٗطح٠ٔ ٗطٍ: ١ـ 

 :تطريع ١بضي

  3ضٝظ زض ُٞضترٞاضاٙ  ٝ  14تب ٗست حساًثط ) ١ط ٛٞع ت٘بس ٗطٌٞى اٛسبٙ ثب ثعام حيٞاٙ  : ( Suspected) ٗٞضز ٗظٜٞٙ 

 .ث٠ ػٜٞاٙ حيٞاٙ ُبظ ُطكتِي ٝ ٗطٌٞى ث٠ ١بضي ثٞزٟ ثبيستي ثجت ٝ ُعاضش ُطزٛس( ٗبٟ زض ػٔلرٞاضاٙ   4آي 

ثب تٞخ٠ ( ...زضز، ١يسضٝكٞثي، كتٞكٞثي ٝتطضح ثعام، سط )ثطٝظ ػالئٖ ثبٓيٜي آٛسلبٓٞ ٗئيت  : ( Probable) تطريع ٗحتْ٘ 

 (.ت٘بس ثب ثعام حيٞاٙ ٝ يب ُعش ٝ يب پيٞٛس ػضٞ) ث٠ سبثو٠ ثي٘بض

خساًطزٙ ٝيطٝس اظ ٗـع ٝ يب ثعام ٝ يب پٞست ٛبحي٠ ُطزٙ ٝ يب ٗطب١سٟ اخسبٕ ِٛطي  : ( Define) تطريع هغؼي 

 زضس٢ٓٞٔبي ػػجي ٗـع

آٗبض  ٗي ثبيستي ث٠ ػٜٞاٙ ٗٞضز ١بضي ثجت ٝ ض٘ٚ ُعاضش تٔلٜي كٞضي زض(  ٗحتْ٘ ٝ هغؼي) ًٔي٠ ٗٞاضز ة ٝ ج : تٞضيح 

ٗب١يب٠ٛ ٛيع ٜٗظٞض ٝ كطٕ ثطضسي ٠٘١ ُيطضٜبسي اٛلطازي خ٢ت آٛبٙ تٌ٘يْ ٝ اظ عطين ٗؼبٝٛت ث٢ساضتي زاٛطِبٟ ١ب ٝ 

 . زاٛطٌسٟ ١بي ػٕٔٞ پعضٌي ث٠ ازاضٟ ًْ پيطِيطي ٝ ٗطاهجت ثي٘بضي٢ب اضسبّ ُطزز

 :زض اٛسبٙتطريع ١بضي 

 :هجْ اظ ثطٝظ ػالئٖ :  آق 

 .تطريع ١بضي زض حيٞاٙ ٢ٗبخٖ ثٞسي٠ٔ زًتط زاٗپعضي .1

( ضٝظ چ٢بضز١ٖ)ضٝظ ت٘بٕ ، ٝ اُط تب ضٝظ تعضين ٛٞثت چ٢بضٕ ٝاًسٚ 10تحت ٗطاهجت هطاض زازٙ سَ ُعٛسٟ ث٠ ٗست  .2

 .ٝززاضي ضٞزسَ ظٛسٟ ٗبٛس ٗسٔ٘بَ ١بض ٛيست ٝ ثبيس اظ ازا٠ٗ ٝاًسيٜبسيٞٙ ضرع ُعيسٟ ضسٟ خ

ثطيسٙ سط حيٞاٙ ثبيس  ثٞسي٠ٔ ٗبٗٞضيٚ ) ًطتٚ حيٞاٙ ٗطٌٞى ث٠ ١بضي ٝ اضسبّ سط حيٞاٙ ث٠ اٛستيتٞ پبستٞض .3

زاٗپعضٌي يب ث٢ساضت ثب استلبز ١بظ ٝسبئْ ًبْٗ ذلبظتي اٛدبٕ ٗي ُيطز ٝ زض يي ًيس٠ ٛبئٞٛي ضريٖ ؿيط هبثْ 

 (.ٗي ز١ٜس  ٛلٞشهطاض زازٟ ٝ آٙ ضا زض يي يرساٙ پط اظ يد هطاض

 .٠ٛٞ٘ٛ ثطزاضي اظ ثبكت ٗـع ثب استلبز ٟ اظ ًيت ١بي ٗرػٞظ ٠ٛٞ٘ٛ ثطزاضي .4



 :ثؼس اظ ظ٢ٞض ػالئٖ ٝ ٗطٍ :  ة 

پس اظ ظ٢ٞض ػالئٖ ١بضي ٝ ث٠ ٜٗظٞض تطريع هغؼي ثي٘بضي زض اٛسبٙ پس اظ كٞت ٗي ثبيستي ٗطاتت تٔلٜي ثب ثرص     

 .الٕ ٝ ١٘ب١ِٜي ٝ اهسإ الظٕ ثؼْ٘ آيساع( اتٞپسي ) ١بضي ٝ ث٠ ٜٗظٞض ٠ٛٞ٘ٛ ثطزاضي 

 

 :زضٗبٙ 

١ط چٜس ثي٘بض ٗجتال ث٠ ١بضي پس اظ ظ٢ٞض ػالئٖ ثبٓيٜي هبػستبَ ٗحٌٕٞ ث٠ ٗطٍ ٗي ثبضس ٝٓي ثسٓيْ اي٠ٌٜ س٠ ٗٞضز ث٢جٞزي     

ضاض زاز ث٠ ايٚ ثي٘بض ضا ثبيس تحت ٗطاهجت ١بي ٝيژٟ م. اظ ثي٘بضي زض اٛسبٙ ٝ ٗٞاضز ثيطتطي زض حيٞاٛبت ُعاضش ضسٟ است

 :تطتيت ٠ً اٝ ضا زض يي اعبم ًٖ ٛٞض زض ٗحٔي ثي سط ٝ غسا ٝ سبًت  ٝ آضإ ثستطي ٛ٘ٞزٟ اهساٗبت ظيط ضا اٛدبٕ زاز 

 .تبٗيٚ تؼبزّ آٌتطٝٓيتي 

 .تعضين زاض١ٝبي آضاٗجرص ٝ ضس تطٜح 

 .تعضين آٛتي ثيٞتيي زض غٞضت ٝخٞز ػلٞٛت 

 .ضا٢١بي تٜلسي ٝ زض غٞضت اٌٗبٙ استلبز ٟ اظ زستِبٟ ضي٠ ٌٗبٛيٌيسبًطٚ ٗٞاز تطضحي اظ ضي٠ ٝ ثبظ ٢ِٛساضتٚ  

اكطازي ٠ً اظ ثي٘بضاٙ ١بض ٗطاهجت ٗي ٛ٘بيٜس ثبيس هجالَ ثط ػٔي٠ ثي٘بضي ١بضي ٝاًسي٠ٜ ضسٟ ثبضٜس ٝ زض ت٘بٕ ٗست :  ٌٛت٠

ت٘بس ٗربعي زاضت٠ يب زض  ضٜ٘بَ ت٘بٕ ًسبٛي٠ٌ ثبة ي٘بض ١بض. ت٘بس اظ ٗبسي ، زستٌص ، ػيٜي ، ٝ ُبٙ استلبزٟ ٛ٘بيٜس

ٗؼطؼ ت٘بس ثب ثعام ٝ تطاٝضبت ز١بٙ ثي٘بض هطاض ُطكت٠ اٛس ػٔي آرػٞظ ٠ً زاضاي ظذٖ ثبظ يب تطى ذٞضزُي زض زست ٝ 

 .تعضين ٛ٘بيٜس( پٜح ٛٞثت ) پب ثبضٜس اُط هجالَ ٝاًسي٠ٜ ٛطسٟ اٛس ثبيس يٌسٝضٟ ًبْٗ ٝاًسٚ 

ٗؼّ٘ٞ ًلٚ ٝ زكٚ ضٞز ث٠ٌٔ ثبيس خسس ضا پس اظ ضس ػلٞٛي زض يي  خسس ضرع كٞت ضسٟ اظ ثي٘بضي ١بضي ٛجبيس ثغٞض

هغؼ٠ ثعضٍ ٛبئٞٙ ضريٖ ؿيط هبثْ ٛلٞش پس اظ پبضيسٙ پٞزض١بي ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ پيچيسٟ ٝ ث٠ غٞضت ثست٠ ثٜسي زكٚ 

 .ث٢ساضتي ٛ٘بيٜس

 :اهساٗبت زضٗبٙ پيطِيطي زض ٗٞضز اكطاز حيٞاٙ ُعيسٟ 

ي حيٞاٛبت هطاض ٗي ُيطٛس اُط ثالكبغ٠ٔ ٝ زض اسطع ٝهت ث٠ ٗطاًع زضٗبٙ پيطِيطي ٗطاخؼ٠ ٝ اكطازي ٠ً ٗٞضز ُبظ ُطكتَ    

 .تحت اهساٗبت زضٗبٙ پيطِيطي هطاض ُيطٛس ٗي تٞاٙ اظ اثتالي ث٠ ثي٘بضي ١بضي زض آٙ ١ب خُٔٞيطي ًطز

 :ايٚ اهساٗبت ػجبضتٜس اظ 

 :ظزٝزٙ ٝ ذبضج سبذتٚ ٝيطٝس ١بضي اظ ٗحْ ظذٖ  .1

ضػبيت ًبْٗ ١٘يٚ ٌٛت٠ است ، ثطاي ايٚ ًبض الثالي ظذٖ ضا ثب آة ت٘يع ٝ  % ( 50تب ) پيطِيطي اظ ١بضي  ٢ٖٗ تطيٚ هس٘ت

 .زهيو٠ ػ٘يوبَ ضستطٞ ٝ زض خطيبٙ آة ضٝاٙ هطاض ز١يس 10تب  5حساهْ ث٠ ٗست ( ثب استلبز ٟ اظ ثطس ) غبثٞٙ 

 :ذبضج ًطزٙ ًق غبثٞٙ اظ الثالي ظذٖ  .2

پيست٠ٓٞ آة پبش ٝ ثٞسي٠ٔ ثطس، ظيطا ثبهي ٗبٛسٙ غبثٞٙ ثؼضي ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ ضا ٠ً ثب استلبزٟ اظ ضئٜي آة يب 

 .ثسٛجبّ ضستطٞ ٗٞضز استلبزٟ هطاض ذٞا١س ُطكت ذٜثي ٗي ًٜس

 .هغغ ًبْٗ هس٘ت ١بي ٠ٓ ضسٟ ٝ ٌٛطٝظٟ .3

 .يب سبيط ٗٞاز ضس ػلٞٛي ًٜٜسٟ% 1زضخ٠ يب ٗحّٔٞ ثتبزيٚ  70تب  4ضس ػلٞٛي ظذٖ ثب آٌْ  .4

ٕ حيٞاٙ ُعيسُي ضا ٛجبيس ثري٠ ظز ، چٞٙ ٝيطٝس ١بضي ثي٢ٞاظي ثٞزٟ ٝ زض ٗوبثْ ٛٞض ٝ اًسيژٙ ١ٞا ذبغيت حيبتي ظخ .5

آجت٠ زض ٗٞضز ظذٖ ١بي ثسيبض ػ٘ين ٠ً ضطيبٙ ١بي ذٞٛطيعي ز١ٜسٟ زاضٛس استثٜبئبً ٗي تٞاٙ .ذٞز ضا اظ زست ٗي ز١س

 .سطٕ ضس ١بضي ضا زض زاذْ ظذٖ اٛلئتطٟ ٛ٘ٞزضطيبٙ ضا ثري٠ ظز ٠ً زض ايٚ غٞضت ٗي ثبيستي ٗوساضي 

 :تعضين سطٕ ضس ١بضي  .6



ثرػٞظ زض ُعش تٞسظ حيٞاٛبت ٝحطي ، ٗتٞاضي ضسٙ حيٞاٙ ٢ٗبخٖ ، ظذٖ ١بي ػ٘ين ٝ ٗتؼسز ثٞيژٟ زض ٛبحي٠ سط 

ٝ اعطاف  ٝاحس ث٠ اظاي ١ط ًئٞ ُطٕ ٝظٙ ، ٛػق آٙ زض ػض٠ٔ ٝ ٛػق زيِط زض زاذْ 20) ٝغٞضت ٝ ُطزٙ يب ٛٞى اِٛطتبٙ 

 (.ٗئي ٓيتط ثبضس زض زٝ ٗحْ خساُب٠ٛ تعضين ُطزز  5خطاحت ، اُط ثيص اظ 

 :تعضين ٝاًسٚ ضس ١بضي  .7

سبّ زض ٛبحي٠ كٞهبٛي خبٛجي  2حت٘بً زض ػض٠ٔ زٓتٞئيس، زض اعلبّ ً٘تط اظ (  90) +  30ـ  14ـ  7ـ  3ـ  0زض پٜح ٛٞثت زض ضٝظ ١بي 

 (.تي ثبزي زض ثسٙ ضرع ظب١ط ٗي ضٞزضٝظ ثؼس اظ ٝاًسيٜبسيٞٙ آٙ 7ـ  10)ضاٙ 

، ٛوع ايٜ٘ي ٗبزض ظازي ( ٛظيط سيطٝظ ًجسي)ثي٘بضي ٗعٗٚ : ث٠ ثطاثط اكعايص ٗي يبثس 2زض اكطاز ظيط زظ اٝٓي٠ ٝاًسٚ : ٌٛت٠ 

، زض ( يطتطسبػت يب ة 48)يب اثتال ث٠ ايسظ ، ٗػطف ًٞضتيٌٞ استطٝئيس ١ب ٝ زاض١ٝبي ضس ٗبالضيب ، كوط ؿصايي ، ٗطا خؼ٠ ثب تبذيط 

 .اكطازي٠ٌ تعضين ٝاًسٚ ٝ سطٕ الظٕ ثبضس ٝٓي سطٕ زض زستطس ٛجبضس
 

ٛسضتبً سطذي ٝ تٞضٕ ٛبحي٠ تعضين ، تٞضٕ ؿسز ٜٓلبٝي ٗدبٝض ٝ ُب١ي سطزضز ، سطُيد٠ ، ت٢ٞع ، زضز : ػٞاضؼ ٝاًسٚ 

آٛسلبٓيت ، ( ذٞا١س ضس٠ً ثب ٗػطف آٛتي ١يستبٗيٚ ٝ ًٞضتٞٙ ٝ اپي ٛلطيٚ ثطعطف ) ١بي ػضالٛي ، ذبضش ٝ ٢ًيط 

 .١لت٠ ثؼس اظ ٝاًسيٜبسيٞٙ 1ـ  4ثسيبض ٛسضتبً 

 .تعضين سطٕ ٝ ٝاًسٚ ضس ًعاظ  .8

 7ـ  10ث٠ ٗست ( پٜي سئيٚ ، آًٗٞسي سئيٚ ، سلبٌٓسيٚ ) ٟ ٜٗظٞض پيطِيطي اظ ػلٜت ١بي ثبٛٞي٠  :آٛتي ثيٞتيي تطاپي .9

 .ضٝظ

 :تحت ٗطاهجت هطاض زازٙ حيٞاٙ ٢ٗبخٖ  .10

اُط حيٞاٙ تٔق ضس ٝاًسيٜبسيٞٙ تب آذط ازا٠ٗ ٗي يبثس، ٝ اُط سبٖٓ ثٞز حيٞاٙ ٗسٔ٘بً ١بض ٛيست ٝ ضٝظ،  10ث٠ ٗست 

 . ازا٠ٗ ٝاًسيٜبسيٞٙ الظٕ ٛيست

 .٠ٛٞ٘ٛ ثطزاضي اظ حيٞاٙ ٢ٗبخٖ ٗطٌٞى .11

 ثطٛبٗة ًٜتطّ ٝ پيطِيطي زض سغح ٗطاًع ث٢ساضتي زضٗبٛي 

 ضا٢١بي خُٔٞيطي اظ اثتال ث٠ ثي٘بضيآٗٞظش ٗطزٕ زض ظٗيٜة ا١٘يت ثي٘بضي ، ضا٢١بي سطايت ٝ  .1

ايدبز ١٘ب١ِٜي ثيٚ ٝاحس١بي ٗرتٔق ٗستوط زض سغح ٜٗغو٠ اظ هجيْ ض٢طزاضي ـ زاٗپعضٌي ـ ٗحيظ ظيست ـ  .2

 ..خ٢ت اهساٗبت ٗطثٞط ث٠ ث٢سبظي ٗحيظ ٝ خ٘غ آٝضي ٝ زكٚ غحيح ظثب٠ٓ ـ اتالف س٢ِبي ِٝٓطز ٝ...ثرطساضي ٝ

 خ٘غ آٝضي ٝ زكٚ غحيح ظثب٠ٓ؛ خٔت ١ٌ٘بضي ٝ ٗطبضًت ٗطزٕ زض ظٗيٜة .3

آٗٞظش زاٗساضاٙ ٝ ضٝستبئيبٙ زض ظٗيٜة ١ٌ٘بضي ثب ٗسئٞٓيٚ زاٗپعضٌي خ٢ت ضٜبسبيي ٝ هالزٟ ظزٙ ٝ ٝاًسيٜبسيٞٙ  .4

 سَ ١بي ذبِٛي ٝ ٠ُٔ ػٔي٠ ١بضي؛

 .آٗٞظش زاٗساضاٙ زض ظٗيٜة ػسٕ ًطتبض١بي ؿيط ٗدبظ .5

 ٌٛبت ٢ٖٗ زض زضٗبٙ پيطِيطي ١بضي  

 .ثطاي سَ ٝ ُطث٠ ا١ٔي است، ٝ زض حيٞاٛبت زيِط ٠ً زٝضٟ ً٘ٞٙ ٗتـييط زاضٛس ٗػسام ٛساضز تحت ٛظط ُطكتٚ كوظ .1

ثطاثطٝ زض خب١بي ٗرتٔق ثسٙ  2-3اُطٝاًسٚ ت٘بٕ ضسٟ ثٞز سطٕ ضا تعضين ًطزٟ ٝ ثؼس اظ ضسيسٙ ٝاًسٚ، زٝظ اٝٓي٠ ضا  .2

 .تعضين ًٜيس

 .ثطاثط تعضين ٛ٘بييس 2ٙ ضا اُط سطٕ ت٘بٕ ضسٟ ثٞز ٝ تعضين سطٕ الظٕ ثٞز زٝظ اٝٓي٠ ٝاًس .3



 .سطٕ ١بضي ٝ سطٕ ًعاظ  ثبيستي زٝض اظ ٗحْ ٝاًسٚ ١ٜ٘بٕ ذٞز تعضين ضٞٛس .4

ٝٓي ث٠ ضستطٞ، ٝاًسٚ ًعاظ ٝ آٛتي ثيٞتيي . ُعش ٗٞش ذبِٛي  ٝ ٗٞش غحطايي ٝ ذطُٞش ٛيبظ ث٠ زضٗبٙ ١بضي ٛساضز .5

 .ٛيبظ زاضز

(   Bتطاسبئٌيٚ، استطپتٞٗبيسيٚ ، ٛئٞٗبيسيٚ ٝآٗلٞتطيسيٚ ًٔط ت) زض غٞضت ٝخٞز حسبسيت هجٔي ث٠ آٛتي ثيٞتي٢ٌب   .6

ٝاًسٚ، اظ 0ٝاًسٚ ١بضي ثب احتيبط ٗػطف ضٞز ٝ زض غٞضت ثطٝظ حسبسيت ث٠ ايٚ آٛتي ثيٞتي٢ٌب يب پطٝتئيٚ ٗطؿي

 .آٗپ٢ٓٞبي آٛتي ١يستبٗيٚ ، اپي ٛلطيٚ ٝ ًٞضتيٌٞاستطٝئيس١ب استلبزٟ ضٞز

 .ُعاضش ٛطسٟ است ٝٓي زض ًطٞض١بي زيِط ٗثْ آٗطيٌب اظ ٜٗبثغ اغٔي استزض ايطاٙ تب ثحبّ ١بضي زض ذلبش  .7

 .١٘بٜٛس ُبظ ُطكتِي زض ٛظط ُطكت٠ ٗيطٞز ٝ زضٗبٙ ١بضي ٗيرٞا١س( ث٠ ػٔت ٓيسيسٙ پٜد٠)پٜد٠ ًطيسٙ ُطث٠  .8

 .اظ ٗػطف ًٞضتٞٙ ٝ زاض١ٝبي ٗضؼق ايٜ٘ي تب يي ٗبٟ پس اظ آذطيٚ زٝظ ٝاًسٚ ذٞززاضي ضٞز  .9

 .١بي سطٗي ثب تـييط ضَٛ ذٞززاضي ضٞزاظ ٗػطف ٝيبّ  .10

ظيط ٛظط ( حساًثط زض يي ١لت٠ ) ُبٝ، ُٞسلٜس، ضتط يب ثعي ٠ً تٞسظ حيٞاٙ ١بض ُعيسٟ ضسٟ،  ثبيس ١طچ٠ ظٝزتط  .11

 .زاٗپعضي شثح ضسٟ ٝ عجن ٛظط زاٗپعضي ػْ٘ ضٞز

كبٝي ٗدبٝض،  سط زضز، ػٞاضؼ ٝاًسٚ ضس ١بضي ٛبزض ثٞزٟ ٝ ُب١ي سجت سطذي ٝ تٞضٕ  ٛبحي٠ تعضين، تٞضٕ ؿسز ٓٚ .12

١لت٠ ثؼس ضخ  1-4سطُيد٠، ت٢ٞع، زضز١بي ػضالٛي، ذبضش ٝ ٢ًيط ٗيطٞز، اٛسلبٓيت ثسيبض ٛبزض ثٞزٟ ٝ زض غٞضت ثطٝظ 

 .ٗيس١س

آٛبكيالًسي، تٞضٕ ػػجي ػطٝهي ٝ ػٞاضؼ ) ػٞاضؼ سطٕ ضس ١بضي ٛبزض ثٞزٟ، ُب١ي سجت تت ٝ ً٘ي زضز ٗيطٞز   .13

 (.ًٔيٞي ثسيبض ٛبزض است 

يب    VEROاستلبزٟ ٛطٞز ٝ زض ػٞؼ اظ ٝاًس٢ٜبي     PCECٛبٙ حب٠ٔٗ ٝ اكطاز حسبس ث٠ پطٝتييٚ ٗطؿي اظ ٝاًسٚ زض ظ .14

HDC    (.ثوي٠ زضٗبٙ ٗثْ كطز ثسٝٙ ثي٘بضي هجٔي است ) استلبزٟ  ضٞز 

 ضٝظ اظ ظٗبٙ ُعش ٗطاخؼ٠ ًٜس تعضين سطٕ ١بضي اضظضي ٛساضز 7اُط كطز ُعيسٟ ضسٟ پس اظ  .15

 


