دستورالعمل تکمیل فرم مراقبت بارداری
ايي فزم تزاي ثثت اعالعات هزاقثت تارداري استفادُ هي ضَد .فزم كاهل را در پزًٍذُ (خاًَار) قزار دادُ ٍ تخص ّاي آى را در عَل
تارداري تكويل كٌيذ .قثل اس تكويل تخطْاي هختلف فزم ،ضوارُ پزًٍذُ (خاًَار) ٍ يا ضوارُ ضٌاسِ (تزكيثي اس كذ رٍستا ،ضوارُ خاًَار
ٍ ضوارُ سى تاردار در خاًَار) ٍ يا كذ هلي ٍ تاريخ (تكويل فزم)ً ،ام ٍ ًام خاًَادگي ٍ آدرس هادر را در قسوت هزتَط تٌَيسيذ .فزم
اس  7تخص تطكيل ضذُ كِ ًحَُ تكويل ّز تخص تِ ضزح سيز است:
* ًتيدِ هثثت آسهايص تطخيص تارداري را ثز حغت ٘ٛع آسٔبیؼ در خب٘ٔ ٝزثٛه ثب ػالٔز ٔ ؾخـ وٙیذ  ٚسبریخ ا٘ؼبْ آسٔبیؼ را ثٛٙیغیذ .ثزي
٘شیؼ ٝآسٔبیؼ را در فٛرر ٘یبس ثٔ ٝبدر ثبس ٌزدا٘یذ .ثٟشز اعز در فٛرر ػذْ ٘یبس ٔبدر٘ ،شبیغ آسٔبیؼ سب دبیبٖ ثبرداری در دز٘ٚذٔ ٜبدر ٍ٘ ٝداری ؽٛد.
* ثٔ ٝحل سبئیذ ثبرداری٘ ،بْ ٔبدر را اس دفشز ٔزالجز ٕٔشذ سٙظیٓ خب٘ٛاد ٜحذف وزد ٚ ٜدر ٔمبثُ ٘بْ ٔبدر در دفشز سٙظیٓ خب٘ٛاد ،ٜػجبرر «ثبردار اعز» ثٛٙیغیذ.

تخص  :1ضزح حال
اس ٔبدر ثب سٛػ ٝث ٝعؤاالر ایٗ ثخؼ ؽزح حبَ ٌزفش ٚ ٝدبعخ را در لغٕز ٔزثٛه ثٛٙیغیذ  ٚیب ػالٔز ٌذاری وٙیذٛٔ .ارد ٔظجز را ػالٔز )ٛٔ ٚ )ارد ٔٙفی
را ػالٔز ( )-ثٍذاریذ.
ًكتِ ٙٔ :1ظٛر اس آخزیٗ رٚػ دیؾٍیزی اس ثبرداری ،یىی اس د ٚحبِز سیز اعز:
اِف)رٚؽی و ٝدظ اس ليغ آٖٔ ،بدر ثبردار ؽذ ٜاعز.
ة)رٚؽی وٕٞ ٝشٔبٖ ثب آٖٔ ،بدر ثبردار ؽذ ٜاعز.
ٍ ضعيت تارداري فعلي :ثب اعشفبد ٜاس اىالػبر ثبالی ػذٕٞ ٚ َٚچٙیٗ دزعؼ عبیز ٔٛارد ،ثزاعبط دبعخ ٔظجز یب ٔٙفی در خب٘ ٝوٛچه ػالٔز ٌذاری
وٙیذ.
ًكتِ  :1اس ٔبدر در ٔٛرد ٔیشاٖ ٚسٖ لجُ اس ثبرداری عئٛاَ وٙیذ .اٌز ٚسٖ دیؼ اس ثبرداری ٔؾخـ اعز ،آٖ را ث ٝػٛٙاٖ ٚسٖ اثشذای ثبرداری در ٘ظز ثٍیزیذ .اٌز
ٚسٖ دیؼ اس ثبرداری ٘بٔؾخـ اعزٚ ،سٖ ٔبدر در ٞ 12فش ٝا َٚثبرداری را ثزای سؼییٗ ٕ٘بی ٝسٛد ٜثذ٘ی در ٘ظز ثٍیزیذ .ثب اعشفبد ٜاس ٔیشاٖ ٚسٖ  ٚلذٕ٘ ،بی ٝسٛدٜ
ثذ٘ی ٔبدر را اس رٚی ٕ٘ٛدار ٌ٘ٛٔٛزاْ ٔحبعج ٝوٙیذ .سؼییٗ ٕ٘بی ٝسٛد ٜثذ٘ی سب دبیبٖ ٞفش 12 ٝثبرداری اػشجبر دارد.
ًكتِ  :2ثزخی اس ٔٛارد ػ ذٔ َٚب٘ٙذ ارٞبػ ٔٙفی  ٚچٙذلّٛیی ٕٔىٗ اعز در اِٚیٗ ٔزاػؼ ٝسىٕیُ ٘ؾٛد .دظ اس آٌبٞی اس ایٗ ٔٛارد ،در سٔبٖ ثزرعی دز٘ٚذ ٜدر
ٔاللبر ٞبی ثؼذی سىٕیُ وٙیذ.
ًكتِ  :3ثب سٛػ ٝث ٝسبطیز ٔقزف دخب٘یبر ٛٔ ٚاد ٔخذر ثز عالٔز ػٙیٗ ،مٕٗ آٔٛسػ ٔبدر ،اس ٚی در ٔٛرد ٔقزف دخب٘یبر  ٚاػشیبد ثٛٔ ٝاد ٔخذر عئٛاَ ٚ
ػالٔز ٌذاری وٙیذ .چٙب٘چ ٝاس ٔؼشبد ثٛدٖ ٔبدر  ٚیب ٕٞغزػ ٔيٕئٗ ٞغشیذ ،ثذ ٖٚعئٛاَ وزدٖ اس ا ٚدر خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔز ثٍذاریذ .در فٛرر عبثم ٝاػشیبد
سشریمی در سٖ ثبردار  ٚیب ٕٞغزػ ،در خب٘ٔ ٝزثٛه در لغٕز «رفشبرٞبی دزخيز» ػالٔز ثٍذاریذ .ث ٝفبوشٛرٞبی خيز ٍاتستگي تِ هَاد افيًَي ؽبُٔ دٚرٜ
٘ٛػٛا٘ی ،افزاد ثب ؽخقیز ٚاثغش ٚ ٝمؼیف ٘ ٚبعبسٌبر ،خب٘ٛادٞ ٜبی آؽفش ،ٝعبثمٔ ٝقزف ٔٛاد در خب٘ٛاد ٜسٛػ ٝوٙیذ.
ًكتِ  :4در سٔبٖ سىٕیُ فزْ ،چٙب٘چ ٝآیٛدی یب وبؽشٙی ٞب در ثذٖ ٔبدر ٚػٛد دارد  ٚیب ٔبدر اس آٔذ َٛیب لزؿ الیٙغشز َٛ٘ٚاعشفبدٜ

ٔی وٙذ ،در خب٘ٔ ٝزثٛه

ػالٔز ٚ چٙب٘چٚ ٝػٛد ٘ذارد ػالٔز خو سیز )-( ٜثٍذاریذ .اٌز دظ اس سٔبٖ سىٕیُ فزْ ،آیٛدی یب وبؽشٙی ٞب خبرع ؽذ  ٚیب اعشفبد ٜاس آٔذ َٛیب ٔقزف
لزؿ الیٙغشز َٛ٘ٚليغ ؽذ ،در «ثخؼ دغخٛرا٘ذٔ /زالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7ثٛٙیغیذ.
ًكتِ  :5اٌز ٔبدر ث ٝدرعشی سبریخ اِٚیٗ رٚس آخزیٗ لبػذٌی خٛد را ٕ٘ی دا٘ذ  ٚعٗ دلیك ثبرداری ٘بٔؾخـ اعز ،در خب٘ ٝوٛچه «عٗ ثبرداری ٘بٔؾخـ»
ػالٔز  ثٍذاریذ .سؼییٗ عٗ ثبرداری در ٔبدری و ٝاس سبریخ اِٚیٗ رٚس آخزیٗ لبػذٌی خٛد آٌب٘ ٜیغز ،ثغیبر مزٚری اعزٕٟٔ .شزیٗ الذاْ ،درخٛاعز
عٌٛ٘ٛزافی اعز أب اٌز ث ٝدالیّی ٔبدر حبمز ث ٝا٘ؼبْ عٌٛ٘ٛزافی ٕ٘ی ثبؽذ ،ث٘ ٝىبر سیز ثزای سخٕیٗ عٗ ثبرداری سٛػ ٝوٙیذ:
الف) ثب یبدآٚری رٚسٞبی خبىز ٜاٍ٘یش ثزای ٔبدر ٔب٘ٙذ اػیبد ٔذٞجی ،رٚسٞبی ػشاداری ،اسفبلبر ٔ ٟٓس٘ذٌی  ... ٚحدذٚد سدبریخ اِٚدیٗ رٚس آخدزیٗ لبػدذٌی را
حذط ثش٘یذ.
ب) در فٛرر اعشفبد ٜخب٘ٓ اس ٚعبیُ دیؾٍیزی اس ثبرداری (آٔذ ، َٛلزؿ الیٙغشز ،َٛ٘ٚوبؽشٙی ٞب) و ٝثب اخشالَ لبػذٌی ٕٞزا ٜاعز ،سؼییٗ سدبریخ اِٚدیٗ رٚس
آخزیٗ لبػذٌی دلیك ٘یغز .در ایٗ ٔٛارد ثب سؼییٗ سٔبٖ ٔظجز ؽذٖ ٌزاٚیٙذوظ  ٚا٘ذاسٌ ٜیزی ارسفبع رحٓ ،حذٚد عٗ ثبرداری را سؼییٗ وٙیذ.
ج) سٔبٖ احغبط اِٚیٗ حزوز ػٙیٗ سٛعو ٔبدر (ٞفش 16 ٝثبرداری) ٘یش ث ٝسؼییٗ عٗ ثبرداری وٕه ٔی وٙذ.
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ًكتِ  :6خٛاعش ٝیب ٘بخٛاعش ٝثٛدٖ ثبرداری را ثٙب ثٌ ٝفشٔ ٝبدر ثٛٙیغیذ ٘ ٚیبس ث ٝآٌب ٜؽذٖ اس ٘ظز ٕٞغز ٚی ٘یغز .ایٗ عؤاَ ثٙٔ ٝظٛر سٛػ ٝث ٝعالٔز ٔبدر
دزعیذٔ ٜی ؽٛد ،سیزا ٔبدری و ٝحبٍّٔی ٘بخٛاعش ٝداؽش ٝثبؽذ ٕٔىٗ اعز الذاْ ث ٝدعشىبری  ٚا٘ؼبْ عمو غیز ثٟذاؽشی وٙذ و ٝالسْ اعز در ٔٛرد خيز عمو
غیز ثٟذاؽشی  ٚدعشىبری ث ٝا ٚآٔٛسػ داد ٜؽٛد.
 سَاتق تارداري ٍ سايواى قثليٞ :ز یه اس ٔٛارد را اس ٔبدر عئٛاَ  ٚثزاعبط دبعخ ٔظجز یب ٔٙفی در خب٘ ٝوٛچه ػالٔز ٌذاری وٙیذ.
 ساتقِ يا اتتال فعلي تِ تيواريً /اٌّداريٞ :ز یه اس ٔٛارد ثیٕبری ٛ٘ ٚع دارٚی ٔقزفی  ٚداؽشٗ حغبعیز دارٚیی را اس ٔبدر عئٛاَ  ٚثزاعبط دبعخ
ٔظجز یب ٔٙفی در خب٘ ٝوٛچه ػالٔز ٌذاری وٙیذ .در فٛرر ٚػٛد عبیز ثیٕبری ٞب٘ ،بْ ثیٕبری را در لغٕز «عبیز ثیٕبری ٞب» ثٛٙیغیذ.
 رفتارّاي پزخغز در هادر ٍ يا ّوسزشٞ :ز یه اس ٔٛارد را اس ٔبدر عئٛاَ  ٚثزاعبط دبعخ ٔظجز یب ٔٙفی در خب٘ ٝوٛچه ػالٔز ٌذاری وٙیذ.
ثزای ٔٛاردی و ٝدر خب٘ٞ ٝبی ػذا َٚػالٔزٔ ؾخـ ؽذ ٜاعز ،ث ٝثخؼ «ٔزالجز ٞبی ٚیض ٜثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجز ٞبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز ٔبدراٖ رػٛع
 ٚالذأبر ا٘ؼبْ ؽذ ٜرا در «ثخؼ دغخٛرا٘ذٔ /زالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7طجز وٙیذ.

تخص ً :2تايح آسهايص ّا ٍ سًََگزافي
 در ٔاللبر ٞفش 6 ٝسبٞ ٚ 10فش 26 ٝسب 30ثبرداری ،آسٔبیؼ ٞبی ٔؼٕ َٛرا درخٛاعز وٙیذ. در فٛرر سٕبیُ ٔبدر ،عٌٛ٘ٛزافی ٔؼٕ َٛرا در ٞفش 16 ٝسب ( 18اس ؽزٚع ٞفش 16 ٝثبرداری سب لجُ اس دبیبٖ ٞفش 18 ٝثبرداری) ٞ ٚفش 31 ٝسب  34درخٛاعز وٙیذ.سبریخ در خٛاعز  ٚسبریخ ا٘ؼبْ ٘ ٚشیؼ ٝآسٔبیؼ ٞب  ٚعٌٛ٘ٛزافی را در لغٕز ٔزثٛه طجز وٙیذ .در فٛرر غیزىجیؼی ثٛدٖ ٘شبیغ ،ثب رػٛع ث ٝثخؼ «ٔزالجز
ٚیض ٜثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز ٔبدراٖ الذاْ ٘ ٚشیؼ ٝالذأبر را در «ثخؼ دغخٛرا٘ذٔ /زالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7طجز وٙیذ.
ًكتِ  :1دظ اس طجز ٘شبیغ آسٔبیؼ ٞب ،ثزي ٘شبیغ را ثٔ ٝبدر ثبسٌزدا٘یذ .ثٟشز اعز در فٛرر ػذْ ٘یبس ٔبدر ،سب دبیبٖ ثبرداری ٘شبیغ را در دز٘ٚذٔ ٜبدر ٍ٘ ٝداری
وٙیذ .ث ٝچٙذ ٔيّت سیز سٛػ ٝوٙیذ:
الف) در فٛرر ٔٙفی ثٛدٖ ارٞبػ ٔبدر در ػذ َٚثخؼ  1در خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔز  ثٍذاریذ  ٚارٞبػ ٕٞغز را درخٛاعز وٙیذ.
ب) در ٔٛرد آسٔبیؼ وبُٔ ادرار ٘یبس ث ٝطجز ٛٔ ٕٝٞارد ٘یغز « ٚىجیؼی یب غیز ىجیؼی» ثٛدٖ آسٔبیؼ را ػالٔز ٌذاری ٛٔ ٚرد یب ٔٛارد غیز ىجیؼی را در لغٕز
ٔزثٛه ثٛٙیغیذ.
ج) در فٛرر ٚػٛد یب عبثم ٝرفشبرٞبی دز خيز در ٔبدر  ٚیب ٕٞغزػ ،سٖ ثبردار را ثزای ا٘ؼبْ آسٔبیؼ  HIVث ٝوبرؽٙبط ایذس یب ٔزوش ٔؾبٚر ٜثیٕبری ٞبی
رفشبری ارػبع دٞیذ.
ت) در فٛرر ٚػٛد یب عبثم ٝرفشبرٞبی دز خيز در ٔبدر  ٚیب ٕٞغزػ ،آسٔبیؼ  VDRLرا درخٛاعز وٙیذ.
ث) در فٛرسی ؤ ٝبدر ىجك دعشٛراِؼُٕ وؾٛری ثز ػّیٞ ٝذبسیز ایٕٗ ٘ؾذ ٜاعز ،آسٔبیؼ  HBsAgرا درخٛاعز وٙیذ.
ج) اِٚیٗ ٘ٛثز آسٔبیؼ ؤٛجظ غیز ٔغشمیٓ در ٔبدر ارٞبػ ٔٙفی را ثالفبفّ ٝدظ اس اىالع اس ٔظجز ثٛدٖ ارٞبػ ٕٞغز درخٛاعز وٙیذ.
ذ) در فٛرر ا٘ؼبْ آسٔبیؼ ٞبی دیٍز ثٙب ث ٝدرخٛاعز دشؽه در سٔبٟ٘بیی غیز اس سٔبٖ ٞبی سؼییٗ ؽذ ،ٜسبریخ ا٘ؼبْ ٘ ٚشیؼ ٝآٟ٘ب را در لغٕز «ٔحُ طجز
٘شیؼ ٚ ٝسبریخ ا٘ؼبْ عبیز آسٔبیؼ ٞب» ثٛٙیغیذ.
ح) ثب سٛػ ٝث٘ ٝشیؼ ٝآسٔبیؼ ،GCTدر فٛرر ٘یبس آسٔبیؼ  GTTرا درخٛاعز وٙیذ.
ًكتِ  :2دظ اس طجز ٘شبیغ عٌٛ٘ٛزافی ،ثزي ٘شبیغ را ثٔ ٝبدر ثبسٌزدا٘یذ .ثٟشز اعز در فٛرر ػذْ ٘یبس ٔبدر ،سب دبیبٖ ثبرداری ٘شبیغ را در دز٘ٚذٔ ٜبدر ٍ٘ ٝداری
وٙیذ .ث ٝچٙذ ٔيّت سیز سٛػ ٝوٙیذ:
الف) ٔٙظٛر اس عٗ ثبرداری) (LMPایٗ اعز و ٝعٗ ثبرداری ٔبدر را ثزاعبط سبریخ اِٚیٗ رٚس آخزیٗ لبػذٌی در سبریخی و ٝعٌٛ٘ٛزافی را ا٘ؼبْ داد ٜاعز،
ٔحبعج ٚ ٝطجز وٙیذ.
ب) ٔٙظٛر اس عٗ ثبرداری ( ٌشارػ عٌٛ٘ٛزافی) ایٗ اعز و ٝعٗ ثبرداری ٔبدر را و ٝدر ٌشارػ عٌٛ٘ٛزافی اؽبر ٜؽذ ٜاعز را طجز وٙیذ.
ج) در فٛرر ا٘ؼبْ عٌٛ٘ٛزافی در دفؼبر ٔشؼذد ٚدر سٔبٟ٘بیی غیز اس سٔبٖ ٞبی سؼییٗ ؽذ ،ٜسبریخ ا٘ؼبْ ٘ ٚىبر ٔ ٟٓآٟ٘ب را در لغٕز «ٔحُ طجز ٘شیؼٚ ٝ
سبریخ ا٘ؼبْ عبیز عٌٛ٘ٛزافی ٞب» ثٛٙیغیذ.
ت) در ٔٛارد ٚػٛد اخشالف ثیٗ عٌٛ٘ٛزافی  ٚسبریخ اِٚیٗ رٚس آخزیٗ لبػذٌی در سؼییٗ عٗ ثبرداریٔ ،بدر را ثزای ثزرعی ثیؾشز ثٔ ٝشخقـ س٘بٖ ارػبع دٞیذ.

تخص  :3هعايٌِ
ػالئٓ حیبسی را ا٘ذاسٌ ٜیزی وٙیذ ٔ ٚؼبی ٝٙفیشیىی را ا٘ؼبْ دٞیذ٘ .شیؼٟ٘ ٝبیی ؽزح حبَٔ ،ؼبی ٚ ٝٙثزرعی آسٔبیؼ ٞب  ٚعٌٛ٘ٛزافی را در لغٕز «٘شیؼ »ٝثٛٙیغیذ.
در فٛرر غیزىجیؼی ثٛدٖ ٘شیؼٔ ٝؼبی ٝٙثب رػٛع ث ٝثخؼ «ٔزالجز ٚیض ٜثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز ٔبدراٖ الذاْ ٘ ٚشیؼ ٝالذأبر را در «ثخؼ
دغخٛرا٘ذٔ /زالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7طجز وٙیذ.
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ًكتِ :سبریخ ٔؼبی٘ ٚ ٝٙبْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی  ٚأنبء دشؽه  ٚیب ٔبٔب در ا٘شٟبی ایٗ لغٕز درع ٔی ؽٛد.

تخص  :4ارسياتي هعوَل
ػذ َٚایٗ ثخؼ ؽبُٔ ارسیبثی ٔبدر در ٞز ٔاللبر هعوَل اعز .اػشای ٔزالجز ایٗ ػذ َٚاس  10لغٕز وّی سؾىیُ ؽذ ٜاعز وٞ ٝز لغٕز ث ٝسفىیه
سٛمیح دادٔ ٜی ؽٛد:
ًكتِ :لغٕز سیز ٜرً٘ ػذ َٚث ٝایٗ ٔؼٙبعز و٘ ٝیبس ث ٝثزرعی ػبرمٛٔ ٝرد ٘ظز در سٔبٖ سؼییٗ ؽذ٘ ٜیغز.
سهاى هالقات (ّفتِ تارداري) :ایٗ لغٕز ٘ؾبٖ دٙٞذ ٜسؼذاد ٔاللبسٟبی هعوَل ( 8ثبر) ثب سٛػ ٝثٞ ٝفشٞ ٝبی ثبرداری اعز و ٝدر رأط عشٞ ٖٛبیی ثب رً٘
عفیذ ٔؾخـ ؽذ ٜاعز .دٔ ٚاللبر در ٘یٕ ٝا َٚثبرداری (ٞفش 6 ٝسب  ٚ )20ؽؼ ٔاللبر در ٘یٕ ٝد ْٚثبرداری (ٞفش 21 ٝسبٔ )40ی ثبؽذ .عٔ ٝاللبر (ٞفش 11 ٝسب
ٞ ،15فش 21 ٝسب ٞ ٚ 25فش ) 41ٝدر رأط عشٞ ٖٛبیی ث ٝرً٘ خبوغشزی ٔؾخـ ؽذ ٜا٘ذ  ٚث ٝایٗ ٔؼٙبعز و ٝایٗ ٔاللبر ٞب خشٍ هالقات ّاي هعوَل
تارداري ًيستٌذ ِٚی چٙب٘چٔ ٝبدری در ایٗ ٞفشٞ ٝب ثزای دریبفز اٍليي هزاقثت هعوَل ٔزاػؼ ٝوٙذٔ ،زالجز ٞب ارای ٝؽذ٘ ٚ ٜشیؼ ٝآٖ در لغٕز ٔزثٛه
طجز ٔی ؽٛد.
سٛػ :ٝچٙب٘چٔ ٝبدری ثزای اٍليي تار در سٔبٖ یىی اس ٔاللبر ٞبی غیز ٔؼٕٞ( َٛفش 11 ٝسب ٞ ،15فش 21 ٝسب  )25ثزای دریبفز ٔزالجز ٞبی ٔؼٕ َٛثبرداری ٔزاػؼٝ
وزد ،سبریخ ٔزاػؼ ٝثؼذی را ثب ٔحبعج ٝفبفّ ٝسٔب٘ی ٔٙبعت در یىی اس ٞفشٞ ٝبی ٔاللبر ٔؼٕ َٛسؼییٗ وٙیذ.
هثال :اٌز ٔبدری ثزای اِٚیٗ ثبر در ٞفش 11ٝثبرداری ثزای دریبفز اِٚیٗ ٔزالجز ٔؼٕ َٛثبرداری ٔزاػؼ ٝوزد ،در فٛرسی و٘ ٝیبسٔٙذ ٔزالجز ٚیض٘ ٜیغز ،سبریخ
ٔزاػؼ ٝثؼذی ٚی ثزای دریبفز ٔزالجز ٔؼٕ َٛرا ث ٝىٛر ٔظبَ ٞ 7فش ٝثؼذ یؼٙی در ٞفش 18 ٝثبرداری سؼییٗ وٙیذ سب ٔزاػؼ ٝثؼذی ٔبدر در ٔغیز ٔاللبر ٞبی ٔؼَٕٛ
لزار ٌیزد.
سٔبٖ ٔاللبسٟبی هعوَل ث ٝؽزح سیز اعز:
ّفتِ ّاي  6تا 30تاردارئ ،اللبسٟب در ىیف ٞ 5فش ٝای سؼزیف ؽذ ٜاعز .ثٙبثزایٗ:
ٔاللبر أ ; َٚاللبر ثب ٔبدر در یىی اس ٞفشٞ ٝبی  10ٚ 9 ،8 ،7 ،6ثبرداری (ٞفش 6 ٝسب )10
ٔاللبر دٔ ; ْٚاللبر ثب ٔبدر در یىی اس ٞفشٞ ٝبی  20 ٚ 19 ،18 ،17 ،16ثبرداری (ٞفش 16 ٝسب)20
ٔاللبر عٔ ; ْٛاللبر ثب ٔبدر در یىی اس ٞفشٞ ٝبی  30 ٚ 29 ،28 ،27 ،26ثبرداری (ٞفش 26 ٝسب)30
ّفتِ ّاي  31تا  34تاردارئ ،اللبر در ىیف ٞ 4فش ٝای سؼزیف ؽذ ٜاعز .ثٙبثزایٗ:
ٔاللبر چٟبرْ ; ٔاللبر ثب ٔبدر در یىی اس ٞفشٞ ٝبی  34 ٚ 33 ٚ 32 ،31ثبرداری (ٞفش 31 ٝسب )34
ّفتِ ّاي  35تا  37تاردارئ ،اللبر در ىیف ٞ 3فش ٝای سؼزیف ؽذ ٜاعز .ثٙبثزایٗ:
ٔاللبر دٙؼٓ ; ٔاللبر ثب ٔبدر در یىی اس ٞفشٞ ٝبی  37 ٚ 36 ،35ثبرداری (ٞفش 35 ٝسب )37
ّفتِ ّاي  38تا  40تاردارئ ،اللبسٟب ٞفش ٝای یىجبر سؼزیف ؽذ ٜاعز .ثٙبثزایٗ:
ٔاللبر ؽؾٓ ; ٔاللبر ثب ٔبدر در ٞفش38 ٝ
ٔاللبر ٞفشٓ ; ٔاللبر ثب ٔبدر در ٞفش39 ٝ
ٔاللبر ٞؾشٓ ; ٔاللبر ثب ٔبدر در ٞفش40 ٝ
 قسوت ( 1تاريخ هزاخعِ) :در ایٗ لغٕز ،سبریخ ٔزاػؼٔ ٝبدر در ٔاللبسٟبی هعوَل را ثٛٙیغیذ.
ًكتِ  :1ثٔ ٝبدر سأویذ وٙیذ ثزای دریبفز هزاقثت ّاي هعوَل فمو در سبریخ سؼییٗ ؽذٔ ٜزاػؼ ٝوٙذٍٔ ،ز در ضزايغي كِ عارضِ پيذا كٌذ و ٝدر ایٗ
فٛرر تايذ در ّز سهاى ٍ تذٍى آى كِ هٌتظز تاريخ هالقات تعييي ضذُ تعذي تواًذٔ ،زاػؼ ٝوٙذ.
ًكتِ  :2در فٛرر خشٓ ثبرداری سٚدسز اس سبریخ سؼییٗ ؽذ ٜسایٕبٖ (عمو ،سایٕبٖ سٚدرط) ،تاريخ ٍ علت ختن تارداري را در ایٗ لغٕز  ٚدر ٞفشٔ ٝزثٛه
طجز وٙیذ.
 قسوت ( 2سي تارداري) :در ٞز ٔاللبر ،عٗ ثبرداری ٔبدر را ثزحغت «ٞفش »ٝاس اِٚیٗ رٚس آخزیٗ لبػذٌی ٔحبعج ٝوٙیذ  ٚدر خب٘ٔ ٝزثٛه ثٛٙیغیذ .ثزای
ٔحبعج ٝعٗ ثبرداری ثبیذ فبفّ ٝسٔب٘ی ثیٗ سبریخ ٔزاػؼ ٚ ٝسبریخ اِٚیٗ رٚس آخزیٗ لبػذٌی را سؼییٗ  ٚآٖ را ثز ػذد  7سمغیٓ وٙیذ.
ًكتِ :ثزای ٔحبعج ٝعٗ ثبرداری در ٔ 6ب ٜا َٚعبَٞ ،ز ٔب ٜرا  31رٚس در ٘ظز ثٍیزیذ.
هثال :سبریخ اِٚیٗ رٚس آخزیٗ لبػذٌی ٔبدری  81/4/22اعز  ٚدر سبریخ ٔ 81/8/19زاػؼ ٝوزد ٜاعز ،عٗ ثبرداری چمذر اعز؟
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فبفّ ٝسٔب٘ی ثیٗ ایٗ د ٚسبریخ 120رٚس اعز و ٝثز ػذد  7سمغیٓ ٔی ؽٛد ،ثٙبثزایٗ عٗ ثبرداری ٔؼبدَ ٞ 17فش 1 ٚ ٝرٚس اعز.
ًكتِ :در فٛرسی و ٝسایٕبٖ ٔبدر در ٞفش 40ٝا٘ؼبْ ٘ؾٛد ،در ٞفش٘ 41 ٝیش ٔزالجز ٞب را ا٘ؼبْ دٞیذ .در فٛرر ىٛال٘ی ؽذٖ سٔبٖ ثبرداری ثیؼ اس ٞ 41فش ٝثب
رػٛع ث ٝثخؼ «ٔزالجز ٚیض ٜثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز ٔبدراٖ الذاْ ٘ ٚشیؼ ٝالذأبر را در «ثخؼ دغخٛرا٘ذٔ /زالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7طجز
وٙیذ.
 قسوت ( 3عالئن خغز فَري) :در ٞز ٔاللبر ،اثشذا ٔبدر را اس ٘ظز ٚػٛد ػالئٓ خيز فٛری ثزرعی وٙیذ .ثزحغت ٘ٛع ػالٔز ثب رػٛع ث ٝثخؼ «ٔزالجز
ٚیض ٜثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز ٔبدراٖ الذاْ ٘ ٚشیؼ ٝالذأبر را در «ثخؼ دغخٛرا٘ذٔ /زالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7طجز وٙیذ .در ایٗ ؽزایو ٔبدر
را ثزای ا٘ؼبْ عبیز ٔزالجز ٞب ٔؼيُ ٘ىٙیذ .سبریخ ٔزاػؼ ٝرا ثٛٙیغیذ  ٚدر ٔمبثُ ٘ٛع ػبرم ٝدر ػذ َٚػالٔز ثٍذاریذ  ٚثب سىٕیُ فزْ ارػبعٔ ،بدر را ارػبع
فٛری دٞیذ .عبیز ٔزالجز ٞب را در فٛرر ادأ ٝثبرداری در ٔاللبسٟبی ثؼذی ا٘ؼبْ دٞیذ .در فٛرر ٘جٛد ػالئٓ خيز فٛری ،خب٘ٞ ٝبی ٔزثٛه ثب ػالٔز خو سیزٜ
( )-ػالٔز ٌذاری وٙیذ.
 قسوت ( 4سؤال كٌيذ) :در ایٗ لغٕز ،سه سه ػٛارك را اس ٔبدر عؤاَ وٙیذ  ٚدرفٛرر دبعخ ٔظجز ٔبدر ،در خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔز  ٚ درفٛرر
دبعخ ٔٙفی ،ػالٔز خو سیز )-( ٜثٍذاریذ .در فٛرر ٚػٛد ػبرم ،ٝثب رػٛع ث ٝثخؼ «ٔزالجز ٚیض ٜثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز ٔبدراٖ الذاْ
٘ ٚشیؼ ٝالذأبر را در «ثخؼ دغخٛرا٘ذٔ /زالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7طجز وٙیذ.
ًكتِ  :1ثٙٔ ٝظٛر اىٕیٙبٖ اس عالٔز یب دبرٌی ویغ ٝآة ث ٝؽزح سیز الذاْ وٙیذ:
ثزای ٔؾبٞذ ٜخزٚع ٔبیغ آٔٙیٛسیهٔ ،بدر را در ٚمؼیز ِیشٛسٔٛی لزار داد ،ٜاعذى ِْٛٛاعشزیُ ثٍذاریذ .اٌز ٔبیغ حبٚی ٚر٘یىظ یب احیب٘بً ٔى٘ٛی ْٛاعز ،ددبرٌی
ویغ ٝآة ٔغؼُ اعز .اٌز خزٚع ٔبیغ ٚامح ٘یغز ،درفٛرر أىبٖ ثب اعشفبد ٜاس سؼییٗ ٘) PHیشزاسیٗ سغز(  ٚیدب ثدب وٕده یده عدٛاة اعدشزیُ ٔمدذاری اس
سزؽحبر ٚاصٖ را ثز رٚی الْ لزار داد ٚ ٜاطز فز٘ی(ًٙىزح ثزي عزخغی سزؽحبر) را سیز ٔیىزٚعىٛح ثزرعی وٙیذ.
چٙب٘چ ٝثب رٚؽٟبی فٛق ،دبرٌی ویغ ٝآة سأییذ ٘ؾذ:
 -1در فٛرر ٔٙظٓ ثٛدٖ فذای لّت ػٙیٗ٘ ،جٛد ا٘مجبمبر سٚدرط سایٕب٘ی ،لزار داؽشٗ ٔبدر در فبس ٟ٘فش ٝسایٕدبٖ سدزْ  ٚادػدبی ٔدبدر ٔجٙدی ثدز آثزیدشػ یده
دبرچ ٝسٕیش یب ٘ٛار ثٟذاؽشی در اخشیبر ٚی لزار داد ٚ ٜدظ اس یه عبػز دبرچ ٝرا ثزرعی وٙیذٔ( .بدر ثبیذ لجدُ اس اعدشفبد ٜاس دبرچد ،ٝادرار وٙدذ  ٚخدٛد را ودبٔالً
خؾه ٕ٘بیذ)
الف) اٌز دبرچ ٝخؾه ثبؽذ ،احشٕبالً آثزیشػ ث ٝػّز سزؽحبر ٚاصیٙبَ یب ادرار ثٛدٔ ٚ ٜبدر را اس ٘ظز ٔیدشاٖ ٔدبیغ آٔٙیٛسیده(اس ىزیدك عدٌٛ٘ٛزافی)  ٚػف٘ٛدز
ادراری ثزرعی وٙیذ.
ب) اٌز دبرچ ٝخیظ ثبؽذ ،احشٕبالً ٘ؾز ٔبیغ آٔٙیٛسیه ثٛد ٚ ٜث ٝعٗ ثبرداری  ٚعبیز ٘ىبر ٔٛرد ٘ظز در ٔجحض دبرٌی ویغ ٝآة (ٔزالجز ٚیض ٜثبرداری) سٛػٝ
وٙیذ.
 -2اٌز ا٘مجبمبر سٚدرط سایٕبٖ ٚػٛد داردٔ ،بدر را ثزای سأییذ دبرٌی ویغ ٝآة ٔؼيُ ٘ىٙیذ.
ًكتِ  :2اس ٔبدر در ٔٛرد درد ؽىٓ  ٚیب دّٟٞٛب ،درد د٘ذاٖ  ٚدرد یه ىزف ٝعبق  ٚراٖ عئٛاَ وٙیذ .درفدٛرر دبعدخ ٔظجدز ٔدبدر ،در خب٘دٔ ٝزثدٛه ػالٔدز ٚ 
هحل درد را ثٛٙیغیذ .درفٛرر دبعخ ٔٙفی ،ػالٔز خو سیز )-( ٜثٍذاریذ .در فٛرر ٚػٛد درد ؽذیذ د٘ذاٖ در ٞز سٔب٘ی اس ثبرداری ،دٞبٖ  ٚد٘دذاٖ را اس ٘ظدز
ٚػٛد ػف٘ٛز د٘ذا٘ی  ٚیب آثغٔ ٝؼبی ٚ ٝٙدر فٛرر ٚػٛد ػف٘ٛز د٘ذا٘ی  ٚیب آثغ ،ٝدر اٍليي فزصت ٔبدر را ارػبع دٞیذ.
ًكتِ  :3ث٘ ٝىبر سیز در ٔٛرد حزوز ػٙیٗ سٛػ ٝوٙیذ:
الف) در ٞفش 16 ٝسب  20اس ٚػٛد حزوز ػٙیٗ عئٛاَ  ٚدر فٛرر دبعخ ٔٙفی ،ثٔ ٝبدر آٔٛسػ دٞیذ ث ٝحزوز ػٙیٗ سٛػ ٝوٙذ .ث ٝىٛر ٔؼٕ َٛاس حدذٚد ٞفشدٝ
 16ثبرداری در س٘بٖ چٙذسا  ٚاس حذٚد ٞفش 18 ٝثبرداری در س٘بٖ ؽىٓ ا ،َٚاِٚیٗ حزوز ػٙیٗ احغبط ٔی ؽٛد .ثٔ ٝبدر ثٍٛییذ ،سبریخ احغبط اِٚدیٗ حزودز
ػٙیٗ خٛد را یبدداؽز وٙذ.
ب) سؼییٗ حزوبر ػٙیٗ در ٞ 4فش ٝآخز ثبرداری إٞیز دارد .در ٔٛاردی ؤ ٝبدر ٔی ٌٛیذ ػٙیٗ حزوز ٘ذارد ،اثشذا ث ٝرٚػ سیدز ٚمدؼیز حزودز ػٙدیٗ را
ثزرعی  ٚعذظ ثزاعبط ٘شیؼ ٝآٖ ٚ ٚمؼیز فذای لّت ػٙیٗ ،سقٕیٓ ٌیزی وٙیذ .ثزای ؽٕبرػ حزوز ،ثٔ ٝبدر یه ِیٛاٖ ؽزثز لٙذ داد ٚ ٜث ٝا ٚثٍٛییدذ ودٝ
ث ٝدّٟٛی چخ ثخٛاثذ  ٚسؼذاد حزوز ػٙیٗ را ثٔ ٝذر د ٚعبػز ؽٕبرػ وٙذ .حزوبر ػٙیٗ ث ٝسؼذاد  10ثبر در  2عبػز ىجیؼی اعز .اٌز سؼذاد حزوز ػٙدیٗ
سٚدسز اس  2عبػز ث 10ٝثبر ثزعذ٘ ،یبس ث ٍٝ٘ ٝداؽشٗ ٔبدر سب دبیبٖ  2عبػز ٘یغز.
ًكتِ  :4اخشالالر رٚا٘ی را ث ٝؽزح سیز در ٔبدر ثزرعی وٙیذ:


عالئن خغز فَري رٍاًي :افىبر یب الذاْ ث ٝخٛدوؾی ،سحزیه دذیزی  ٚدزخبؽٍزی ؽذیذ ،فزار اس ٔٙشَ ،أشٙبع اس خٛردٖ ،دزفؼبِیشی ،سٞ ٚ ٓٞٛذیبٖ ثب

ٔحشٛای آعیت رعب٘ذٖ ث ٝخٛد  ٚدیٍزاٖ
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عالئن در هعزض خغز رٍاًي :رٚحی ٝافغزد ،ٜا٘زصی وٓ ،وٓ حٛفٍّی ،ػقجب٘یز ،ثی لزاری ،اخشالَ در خٛاة  ٚاؽشٟب (دزخٛاثی ،وٓ خٛاثی،

دزاؽشٟبیی ،وٓ اؽشٟبیی) ،سٞ ٚ ٓٞٛذیبٖ ثب ٔحشٛای غیز آعیت رعبٖ ث ٝخٛد  ٚدیٍزاٖ


ث ٝفبوشٛرٞبی خيز ثیٕبری رٚا٘ی ث ٝؽزح سیز دلز وٙیذ:

 فبوشٛرٞبی خيز ثیٕبری رٚا٘ی ؽذیذ  :عبثم ٝافغزدٌی ٔبصٚر  ٚعبیىٛس در فبٔیُ  ٚفدزد ،حدٛادص ٘دبٌٛار ٔشؼدذد اخیدز ٘ ٚبرمدبیشی س٘بؽدٛیی٘ ،بخٛاعدش ٝثدٛدٖثبرداری
 فبوشٛرٞبی خيز ثیٕبری رٚا٘ی خفیفٔ :ؾىالر س٘بؽٛیی ،حٛادص ٘بٌٛار س٘ذٌی(ٔزي ػشیشأٖ ،ؾىالر ٔبِی) ،حبٍّٔی سیز  18عبَ ،عدبثم ٝلجّدی ثیٕدبریرٚا٘ی خفیف٘ ،بخٛاعش ٝثٛدٖ ثبرداری
ًكتِ  :5ث ٝفبوشٛرٞبی خيز ّوسزآساري ث ٝؽزح سیز دلز وٙیذ:
 عبثمٕٞ ٝغزآساریٔ ،ؾىالر س٘بؽٛییٔ ،قزف ٔٛاد در ٕٞغز ،افغزدٌی در فزد یب ٕٞغز٘ ،بخٛاعش ٝثٛدٖ ثبرداریًكتِ ٞ :6ز ٘ٛع سزٔٚب یب مزث ٝث ٝاػنبی ٔخشّف ثذٖ ثٚ ٝیض ٜؽىٓ ٘ ٍِٗ ٚیبس ث ٝثزرعی دارد.
ًكتِ  :7در فٛرر ٚػٛد ؽىبیز ؽبیغٛ٘ ،ع ؽىبیز را در خب٘ٔ ٝزثٛه طجز ٔ ٚشٙبعت ثب ٞز ؽىبیز ثٔ ٝبدر سٛفی ٝوٙیدذ .سٛفدیٞ ٝدبی داد ٜؽدذ ٜرا در «ثخدؼ
دغخٛرا٘ذٔ /زالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7طجز وٙیذ .ثزای ارای ٝسٛفیٞ ٝبی ؽىبیز ؽبیغ ،اس رإٙٞبی سغذی ٝدٚراٖ ثبرداری  ٚؽیزدٞی ٘یش اعشفبد ٜوٙیذ.
 ؽىبیز ٞبی ؽبیغ در ًيوِ اٍل ؽبُٔ درد٘بن  ٚحغبط ؽذٖ دغدشبٟ٘ب ،سىدزر ادرار ،خغدشٍی ،سٟدٛع  ٚاعدشفزاؽ فدجحٍبٞی ،افدشایؼ ثدشاق دٞدبٖ ،افدشایؼسزؽحبر ٟٔجّی ،سغییز خّك  ٚخ ٚ ٛرفشبر ،عٛسػ عزدَ ٚ ٚیبر  ٚدر ًيوِ دٍم ؽبُٔ دزرً٘ ؽذٖ دٛعز ٘مبىی اس ثذٖ ٔب٘ٙذ ٞبِ ٝدغشبٟ٘ب ٘ ٚبف ،یجٛعز٘ ،فدخ،
افشایؼ سزؽحبر ٟٔجّی ،وٕزدرد  ٚسىزر ادرار اعز.
ًكتِ  :8در ٞز ٔاللبرٔ ،قزف ٔٙظٓ ٔىُٕ ٞبی دارٚیی ٔ ٚقزف رٚسا٘ٔ ٝمبدیز وبفی ٔ ٚشٛٙع اس ٌزٞ ٜٚبی افّی غذایی را عئٛاَ وٙیدذ  ٚدر فدٛرر ٔقدزف
ٞز وذاْ در خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔز  ٚ درفٛرر دبعخ ٔٙفی ،ػالٔز خو سیز )-( ٜثٍذاریذ .ثب سٛػ ٝث ٝػبدار غذایی  ٚر٘ٚذ ٚسٖ ٌیزی ٔدبدر ،ثدٔ ٝقدزف رٚسا٘دٝ
ٌزٞ ٜ ٚبی افّی غذایی ثخقٛؿ ٔقزف رٚسا٘ ٝاس ٌز ٜٚؽیز ِ ٚجٙیبر ٌ ٚزٔ ٜٚی ٚ ٜٛعجشی سأویذ وٙیذ.
 قسوت ( 5اًذاسُ گيزي كٌيذ) :در ایٗ لغٕز سه سه ٔٛارد را ا٘ذاسٌ ٜیزی ٘ ٚشیؼ ٝآٖ را در خب٘ٔ ٝزثٛه طجز وٙیذ.
ًكتِ  :1افشایؼ ٚسٖ ٔبدر ثٔ ٝیشاٖ یه ویٌّٛزْ یب ثیؾشز در ٔذر یه ٞفش ،ٝافشایؼ ٚسٖ ٘بٌٟب٘ی اعز.
ًكتِ  :2ثزای ا٘ذاسٌ ٜیزی ػالئٓ حیبسی ثٛٔ ٝارد سیز سٛػ ٝوٙیذ:


در ىدد َٛثددبرداری ،فؾددبرخ ٖٛرا در یدده ٚمددؼیز طبثددز (٘ؾغددش ٝیددب خٛاثیددذ ٚ )ٜاس یدده دعددز طبثددز (راعددز یددب چددخ) ا٘ددذاسٌ ٜیددزی وٙیددذ.
فؾبرخٔ140/90ٖٛیّیٕشز ػی ٚ ٜٛثبالسز «فؾبرخ ٖٛثبال» اعز.



درػ ٝحزارر ثذٖ را اس را ٜدٞبٖ ا٘ذاسٌ ٜیزی وٙیذ .دٔبی ثذٖ ثٔ ٝیشاٖ  38درػ ٝعب٘شیٍزاد یب ثبالسز«ست» اعز.



سؼذاد ٘جل را ثٔ ٝذر یه دلیم ٝوبُٔ ا٘ذاسٌ ٜیزی وٙیذ .سؼذاد ىجیؼی ٘جل 60،سب  100ثبر در دلیم ٝاعز.



سؼذاد سٙفظ را ثٔ ٝذر یه دلیم ٝوبُٔ ا٘ذاسٌ ٜیزی وٙیذ .سؼذاد ىجیؼی سٙفظ 16 ،سب  20ثبر در دلیم ٝاعز.

ًكتِ  :3اس ٞفش 16 ٝثبرداری ث ٝثؼذ در ٞز ٔاللبر ،ارسفبع رحٓ را ا٘ذاسٌ ٜیزی وٙیذ (ٔظب٘ ٝثبیذ خبِی ثبؽذ)  ٚثب عٗ ثبرداری ٔيبثمز دٞیذ .در ٞفش 16 ٝثدبرداری،
رحٓ در فبفّ ٝثیٗ ثزػغشٍی ػب٘٘ ٚ ٝبف  ٚدر ٞفش 20 ٝثبرداری ،در حذٚد ٘بف لزار دارد .اس ٞفش 18 ٝسب  32ثبرداری ثب اعشفبد ٜاس ٘ٛار ٔشزی ،ارسفبع رحدٓ (فبفدّٝ
ثزػغشٍی ػب٘ ٝسب لّ ٝرحٓ) ثزحغت عب٘شیٕشز سمزیجبً ثب عٗ ثبرداری ثز حغت ٞفشٔ ٝيبثمز دارد .در ٞفش 32 ٝسب  36ثبرداری ،رحدٓ ثد ٝاعدشخٛاٖ ػٙدبؽ ٘شدیده ٔدی
ؽٛد  ٚدر ٞفشٞ ٝبی  36سب 40در سیز اعشخٛاٖ ػٙبؽ ِٕظ ٔی ؽٛد.
ًكتِ  :4سؼذاد ىجیؼی مزثبٖ لّت ػٙیٗ  110سب  160ثبر در دلیم ٝاعز .در ٞفش 20 ٝثبرداری٘ ،ؾٙیذٖ فذای لّت ػٙیٗ ثب ٌٛؽی ٔبٔبیی ثٔ ٝؼٙبی ٘جدٛد فدذای لّدت
٘یغز .اعشفبد ٜاس ع٘ٛی ویز ث ٝؽٙیذٖ فذای لّت ػٙیٗ در ایٗ سٔبٖ وٕه ٔی وٙذ.
 قسوت ( 6هعايٌِ كٌيذ) :در ایٗ لغٕز ،اػنبی ثذٖ ٔبدر را ٔؼبی ٝٙوٙیذ  ٚدرفٛرر ٚػٛد ػبرم٘ ٝبٔجزد ٜدر ػذ ،َٚدر خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔزٚ 
درفٛرر ٘جٛد ػبرم ،ٝػالٔز خو سیز )-( ٜثٍذاریذ .در فٛرر ٚػٛد ػبرم ،ٝثب رػٛع ث ٝثخؼ «ٔزالجز ٚیض ٜثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز
ٔبدراٖ الذاْ ٘ ٚشیؼ ٝالذأبر را در «ثخؼ دغخٛرا٘ذٔ /زالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7طجز وٙیذ.
ًكتِ  :1وٓ رً٘ ثٛدٖ ٔخبه ّٔشحٕ ٝثٕٞ ٝزا ٜوٓ رً٘ ثٛدٖ سثبٖ ،ثغشز ٘بخٟٙب  ٚیب وف دعز« ،رً٘ دزیذٌی ؽذیذ» اعز.
ًكتِ  :2ظٟٛر ثظٛرار دٛعشی ٕٔىٗ اعز ثب ست  ٚخغشٍی  ٚآثزیشػ اس ثیٙی ٕٞزا ٜثبؽذ .ثظٛرار دٛعز ػجبرر اعز اس دا٘ٞ ٝبی لزٔش رً٘ فبف یب ثزػغدشٚ ٝ
یب مبیؼبر سبِٚی دارای ٔبیغ ؽفبف یب چزوی
ًكتِ  :3ثزای ٔؼبیٔ ٝٙؼٕ َٛدٞبٖ  ٚد٘ذاٖ ،چٟبر ردیف در ٔاللبسٟبی ٔؼٕ َٛا ٚ َٚد ْٚدر ٘ظز ٌزفش ٝؽذ ٜاعز:
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 )1در ردیف ا ،َٚد٘ذاٟ٘بی ٔبدر را اس ٘ظز دٛعیذٌی ٔؼبی ٝٙوٙیذ .در فٛرر ٚػٛد دٛعیذٌی در خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔز  ثٍذاریذ ٔ ٚبدر را ث ٝثٟذاؽز وبر
دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ  ٚیب د٘ذاٖ دشؽه ارػبع غیز فٛری دٞیذ.
 )2در ردیف د ،ْٚد٘ذاٟ٘بی ٔبدر را اس ٘ظز ػزْ ٔؼبی ٝٙوٙیذ .در فٛرر ٚػٛد ػزْ در خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔز  ثٍذاریذ ٔ ٚبدر را ث ٝثٟذاؽز وبر دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ
 ٚیب د٘ذاٖ دشؽه ارػبع غیز فٛری دٞیذ.
 )3در ردیف ع ،ْٛدٞبٖ ٔبدر را اس ٘ظز ٚػٛد اِشٟبة ِظٔ ٝؼبی ٝٙوٙیذ .در فٛرر ٚػٛد اِشٟبة ِظ ٝدر خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔز  ثٍذاریذ ٔ ٚبدر را ث ٝثٟذاؽز وبر
دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ  ٚیب د٘ذاٖ دشؽه ارػبع غیز فٛری دٞیذ.
 )4در ردیف چٟبرْٚ ،ػٛد ػف٘ٛز د٘ذا٘ی  ٚآثغ ٝرا ثزرعی وٙیذ .در فٛرر ٚػٛد ػف٘ٛز  ٚآثغ ٝدر خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔز  ثٍذاریذ ٔ ٚبدر را در اٍليي
فزصت ث ٝثٟذاؽز وبر دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ  ٚیب د٘ذاٖ دشؽه ارػبع دٞیذ.
در فٛرسی ؤ ٝبدر ٞیچ ػالٔشی ٘ذارد ،در خب٘ٞ ٝبی ٔزثٛه ػالٔز خو سیز )-( ٜثٍذاریذ.
ً تيدِ ارسياتي در ّز هالقات :ثب سٛػ ٝث ٝارسیبثی لغٕشٟبی ٘ 6 ،5 ،4 ،2شیؼ ٝرا ث ٝفٛرر سیز ػالٔز ٌذاری وٙیذ:
الف) در فٛرر ٘جٛد ٞیچٍ ٝ٘ٛػبرم ٚ ٝىجیؼی ثٛدٖ ٛٔ ٕٝٞارد ،در لغٕز « ٛٔ ٕٝٞارد ىجیؼی اعز» در خب٘ٔ ٝزثٛه ػالٔز  ثٍذاریذ.
ب) در فٛرر ٚػٛد ػبرم ،ٝث ٝثخؼ «ٔزالجز ٚیض ٜثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز ٔبدراٖ رػٛع وٙیذ .الذاْ ٔٛرد ٘یبس  ٚرً٘ ٔزثٛه ث ٝآٖ را
ٔؾخـ وٙیذ .ثب سٛػ ٝث ٝرً٘ «الذاْ» در خب٘ ٝرٍ٘ی ٔزثٛه در لغٕز «ارایٔ ٝزالجز ٚیض »ٜػالٔز  ثٍذاریذ  ٚالذأبر ا٘ؼبْ ؽذ ٜرا در «ثخؼ دغخٛرا٘ذ/
ٔزالجز ٚیض(ٜثخؼ  »)7طجز وٙیذ.
هثال :در ٔزالجز ٞفش 26 ٝسب  30ثبرداریٔ ،بدر ٔی ٌٛیذ و ٝخبرػ دٛعز  ٚیجٛعز دارد .ثز اعبط «ٔزالجز ٚیض ٜثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز
ٔبدراٖ ،خب٘ ٝالذاْ ٔزثٛه ث ٝخبرػ «سرد رً٘»  ٚخب٘ ٝالذاْ ٔزثٛه ث ٝیجٛعز (ؽىبیز ؽبیغ) «عجش رً٘» اعز ،ثٙبثزایٗ در لغٕز سرد  ٚعجش در لغٕز «ارایٝ
ٔزالجز ٚیض »ٜػالٔز  ثٍذاریذ  ٚالذأبر ا٘ؼبْ ؽذ ٜثزای ٔبدر را در ثخؼ  7ثٛٙیغیذ.
ًكتِ :اٌز ٔبدر در یه سٔبٖ ٘یبسٔٙذ ٞز حبِشی اس ارػبع (فٛری  ٚغیزفٛری  ٚدر اِٚیٗ فزفز) ثبؽذ ،اِٛٚیز ثب ارػبع فٛری اعز.
 قسوت ( 7آهَسش ٍ تَصيِ ّا) :در ایٗ ثخؼ ،آٔٛسػ یب سٛفیٞ ٝبیی و ٝثز حغت سٔبٖ ٔاللبر ثٔ ٝبدر ارایٔ ٝی ؽٛد در ردیف ٞبی ػذاٌب٘ ٝآٔذٜ
اعز .در ٞز ثبر ٔاللبر ،ثب سٛػ ٝث ٝػٙبٚیٗ ثٔ ٝبدر آٔٛسػ دٞیذ  ٚدر خب٘ٔ ٝزثٛه ،ػالٔز  ثٍذاریذ.
ث٘ ٝىبر سیز در ٞز ػٛٙاٖ آٔٛسؽی دلز وٙیذ:
 تْذاضت فزدي :در ٔٛرد اعشحٕبْٔ ،غبفزرِ ،جبطٔ ،قزف دارٞٚب ،رٚاثو ػٙغی ،وبر  ٚفؼبِیز ،اعشزاحزٚ ،رسػ آٔٛسػ دٞیذ؛ تْذاضت رٍاى :سغییزار رٚحی  ٚرٚا٘ی ٔبدر ٕٞ ٚغزػ در دٚراٖ ثبرداری  ٚآٔبدٌی ٞبی السْ ثزای ٚاِذیٗ ؽذٖ را آٔٛسػ دٞیذٕٞ .چٙیٗ ثٔ ٝبدر ٕٚٞغزػ در ٔٛرد ػالئٓ «ا٘ذ ٜٚدظ اس سایٕبٖ»  ٚمزٚرر حٕبیز ٞبی ػبىفی ٕٞغز ،ػالئٓ افغزدٌی دظ اس سایٕبٖ ،اطزار ٘بٔيّٛة آٖ ثز ٔبدر  ٚر٘ٚذ ٔزالجز
اس وٛدن ،سأطیز ٔخزة ثز رٚاثو س٘بؽٛیی  ٚمزٚرر ٔزاػؼ ٝث ٝرٚاٖ دشؽه آٔٛسػ داد ٜؽٛد .اٌز فبوشٛرٞبی خيز ثزٚس عبیىٛس دظ اس سایٕبٖ ٚػٛد دارد،
در ٔٛرد سٔبٖ ثزٚس ػالئٓٛ٘ ،ع ػالئٓ  ٚمزٚرر ٔزاػؼ ٝعزیغ ثٔ ٝشخقـ ث ٝسٚػیٗ آٔٛسػ دٞیذٕٞ .چٙیٗ اس «ٔش ٖٛعالٔز رٚاٖ وبرثزدی ثزای دشؽىبٖ»
ثزای آٔٛسػ ٔبدر وٕه ثٍیزیذ.
 تْذاضت خٌسي :در فٛرر ٚػٛد رفشبرٞبی دز خيز در ٔبدر  ٚیب ٕٞغزػ ،ث ٝمزٚرر سٛػ ٝث ٝػالئٓ ثزٚس ثیٕبری ٔمبرثشیٔ ،زاػؼ ٝدر فٛرر ثزٚسػالئٓ ،سذا ْٚدرٔبٖ در فٛرر اثشال ث ٝثیٕبری  ٚدریبفز خذٔبر ٔؾبٚر ٜاس ٔزوش ٔؾبٚر ٜثیٕبری ٞبی رفشبری سأویذ وٙیذ.
 تْذاضت دّاى ٍ دًذاى :در ٔاللبسٟبی ثبرداری ٘ىبر ثٟذاؽشی دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ را ث ٝؽزح سیز ثٔ ٝبدر آٔٛسػ دٞیذ: آٔٛسػ اعشفبد ٜاس ٔغٛان٘ ،خ د٘ذاٖ  ٚسٛفیٞ ٝبی خبؿ ثبرداری در ٞفش 6 ٝسب  10ثبرداری آٔٛسػ آؽٙبیی ثب إٞیز د٘ذاٟ٘ب ِ ٚظ ٝدر ٞفش 16 ٝسب  20ثبرداری آٔٛسػ راٟٞبی ایؼبد دٛعیذٌی د٘ذاٖ ٔ ٚؾىالر ِظ ٝای در ٞفش 26 ٝسب  30ثبرداری آٔٛسػ ٘مؼ سغذی ٝدر عالٔز د٘ذاٟ٘ب در ٞفش 31 ٝسب  34ثبرداری سىزار آٔٛسؽٟبی لجّی در ٞفش 35 ٝسب  37ثبرداری آٔٛسػ ٔزالجز اس دٞبٖ ٘ٛساد در ٞفش38 ٝ آٔٛسػ ٔزالجز اس دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ وٛدن در ٞفش 39 ٝسب  40ثبرداری تغذيِ :راػغ ث ٝإٞیز سغذی ٚ ٝهصزف هكول ّاي دارٍيي ٌ ،زٟٞٚبی غذایی  ٚعٞ ٟٓز یه در رصیٓ غذایی ٔبدرٔ ،شٛٙع ٔ ٚشؼبدَ ثٛدٖ رصیٓ غذایی(ىجك رإٙٞبی وؾٛری سغذی ٝدٚراٖ ثبرداری  ٚؽیزدٞی) را آٔٛسػ دٞیذ؛
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 عالئن خغز تارداري ؽبُٔ خ٘ٛزیشی یب ِى ٝثیٙی -وبٞؼ یب ٘ذاؽشٗ حزوز ػٙیٗ -آثزیشػ یب خیظ ؽذٖ ٘بٌٟب٘ی -درد ٚ ٚرْ یه ىزف ٝعبق  ٚراٖ -دردؽىٓ  ٚدّٟٞٛب  ٚیب درد عز دَ -عٛسػ یب درد ٍٙٞبْ ادرار وزدٖ -اعشفزاؽ ؽذیذ ٔ ٚذا ْٚیب خ٘ٛی -ست ِ ٚزس -سٍٙی ٘فظ  ٚسذؼ لّتٚ -رْ دعشٟب  ٚفٛرر
یب سٕبْ ثذٖ -عزدرد  ٚسبری دیذ -افشایؼ ٚسٖ ٘بٌٟب٘ی ،ػف٘ٛز ،آثغ ٚ ٝدرد ؽذیذ د٘ذاٖ را آٔٛسػ دٞیذ ٔ ٚيٕئٗ ؽٛیذ ؤ ٝبدر ایٗ ػالئٓ را فزاٌزفش ٝاعز.
سٛفیٞ ٝبی ٔزثٛه ثٞ ٝز ؽىبیز ؽبیغ را ارای ٝدٞیذ؛
 مزٚرر سزن اعتياد ،عذم هصزف سيگار ٍ يا دخاًيات ٍ الكل در دٚراٖ ثبرداری را ثٔ ٝبدر سأویذ وٙیذ؛ إٞیز  ٚفَايذ سايواى عثيعئ ،حُ ٔٙبعت سایٕبٖ  ٚمزٚرر آٔبدٌی دیؼ اس سایٕبٖ( ؽزوز در والط ٞبی آٔبدٌی ثزای سایٕبٖ) را آٔٛسػ دٞیذ؛ ضيزدّي :إٞیز سغذیٛ٘ ٝساد ثب ؽیز ٔبدر را سأویذ وٙیذ؛ هطاٍرُ تٌظين خاًَادُ را در ٔاللبر ٞفش 35 ٝتا  37تارداري ثز اعبط «ثخؼ رإٙٞبی ٔؾبٚر ٚ ٜسٛفیٞ ٝبی سٙظیٓ خب٘ٛاد »ٜوشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفشٝعالٔز ٔبدراٖ ا٘ؼبْ دٞیذ؛
 هزاقثت اس ًَساد را ٔی سٛا٘یذ ثزاعبط ػٙبٚیٗ آٖ در «ثخؼ ٔزالجز اس ٘ٛساد» وشبثچٔ ٝزالجشٟبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز ٔبدراٖ  ٚعالئن خغز در ًَساد ؽبُٔسردی در  24عبػز ا -َٚسٛوؾیذ ٜؽذٖ لفغ ٝعی٘ -ٝٙبِ ٝوزدٖ -رً٘ دزیذٌی ؽذیذ یب وجٛدی ا٘ذأٟب -اعشفزاؽ ٔىزر ؽیز -ثی لزاری  ٚسحزیه دذیزی-
سزؽحبر چزوی ٘بف  ٚیب لزٔشی اىزاف ٘بف -لزٔشی اىزاف چؾٓ -خزٚع سزؽحبر چزوی اس چؾٓ  ٚسٛرْ دّىٟب -خٛة ؽیز ٘خٛردٖ -ست یب عزد ؽذٖ
ا٘ذأٟب  ٚثذٖ -سحزن وٕشز اس حذ ٔؼٕ ٚ َٛثی حبِی -ػذْ دفغ ٔذفٛع  ٚادرار در رٚسٞبی اٚ ٚ َٚػٛد ػٛؽٟبی چزوی ٔٙشؾز در دٛعز را آٔٛسػ دٞیذ ٚ
ٔيٕئٗ ؽٛیذ ؤ ٝبدر ایٗ ػالئٓ را فزاٌزفش ٝاعز.
 قسوت ( 8تدَيش هكولْاي دارٍيي) :در ٞز ٔاللبرٔ ،مذار ٔٛرد ٘یبس اس ٔىُٕ ٞبی غذایی را ىجك دعشٛراِؼُٕ آٖ در وشبثچٔ ٝزالجز ٞبی ادغبْ یبفشٝ
عالٔز ٔبدراٖ ثٔ ٝبدر ثذٞیذ ٔ ٚمذار سحٛیُ داد ٜؽذ ٜاس ٞز یه را در خب٘ٔ ٝزثٛه طجز وٙیذ.
 قسوت ( 9تعييي تاريخ هزاخعِ تعذي) :در ایٗ لغٕز ،در ٞز ٔاللبر ،سبریخ ٔزاػؼ ٝثؼذی هالقات هعوَل ٍ يا ٍيژُ را سؼییٗ  ٚطجز وٙیذ .سبریخ
ٔزاػؼ ٝثؼذی هعوَل را ث ٝؽزح سیز سؼییٗ وٙیذ:
در ٞفشٞ ٝبی  6سب  10ثبرداریٔ ،اللبر ثؼذی را ث ٝفبفّ 70 ٝرٚس ثؼذ (ٞ 10فش ٝثؼذ) سؼییٗ وٙیذ؛
در ٞفشٞ ٝبی  16سب  20ثبرداریٔ ،اللبر ثؼذی را ث ٝفبفّ 70 ٝرٚس ثؼذ (ٞ 10فش ٝثؼذ) سؼییٗ وٙیذ؛
در ٞفشٞ ٝبی  29 ،28 ،27 ،26ثبرداریٔ ،اللبر ثؼذی را ث ٝفبفّ 35 ٝرٚس ثؼذ (ٞ 5فش ٝثؼذ) سؼییٗ وٙیذ؛
در ٞفشٞ ٝبی  33 ،32 ،31 ،30ثبرداریٔ ،اللبر ثؼذی را ث ٝفبفّ 28 ٝرٚس ثؼذ (ٞ 4فش ٝثؼذ) سؼییٗ وٙیذ؛
در ٞفشٞ ٝبی  35 ،34ثبرداریٔ ،اللبر ثؼذی را ث ٝفبفّ 21 ٝرٚس ثؼذ (ٞ 3فش ٝثؼذ) سؼییٗ وٙیذ؛
در ٞفش 36 ٝثبرداریٔ ،اللبر ثؼذی را ث ٝفبفّ 14 ٝرٚس ثؼذ (ٞ 2فش ٝثؼذ) سؼییٗ وٙیذ؛
در ٞفشٞ ٝبی  39 ،38 ،37ثبرداریٔ ،اللبر ثؼذی را ث ٝفبفّ 7 ٝرٚس ثؼذ (ٞ 1فش ٝثؼذ) سؼییٗ وٙیذ.
تاريخ هالقات ٍيژُ را ثز حغت سٔبٖ ٔٙبعت ٛٔ ٚرد ٘یبس ثزای ٔزاػؼٔ ٝبدر سؼییٗ  ٚطجز وٙیذ.
ث ٝچٙذ ٔظبَ سیز سٛػ ٝوٙیذ:
هثالٔ :1بدری در ٞفش 9 ٝثبرداری در سبریخ ٔ 81/4/5زاػؼ ٝوزد ٜاعز ،سبریخ ٔزاػؼ ٝثؼذی چیغز؟
ثب سٛػ ٝث ٝایٙىٞ ٝفش ٝثبرداری ٔبدر ثیٗ ٞفشٞ ٝبی  6سب  10ثبرداری لزاردارد ،ثزای سؼییٗ سبریخ ٔاللبر ثؼذی 70 ،رٚس ث ٝسبریخ ٔزاػؼ ٝامبفٔ ٝی ؽٛد ،ثٙبثزایٗ
سبریخ ٔزاػؼ ٝثؼذی ا 81/6/15 ٚاعز.
هثالٔ :2بدری در ٞفش 29 ٝثبرداری در سبریخ ٔ 81/6/31زاػؼ ٝوزد ٜاعز ،سبریخ ٔزاػؼ ٝثؼذی چیغز؟
ثب سٛػ ٝثٞ ٝفش ٝثبرداری ٔبدر ،ثزای سؼییٗ سبریخ ٔاللبر ثؼذی35 ،رٚس ث ٝسبریخ ٔزاػؼ ٝامبفٔ ٝی ؽٛد ،ثٙبثزایٗ سبریخ ٔزاػؼ ٝثؼذی ا 81/8/5 ٚاعز.
هثالٔ :3بدری در ٞفش 35 ٝثبرداری در سبریخ ٔ 81/8/2زاػؼ ٝوزد ٜاعز ،سبریخ ٔزاػؼ ٝثؼذی چیغز؟
ثب سٛػ ٝثٞ ٝفش ٝثبرداری ٔبدر ،ثزای سؼییٗ سبریخ ٔاللبر ثؼذی21 ،رٚس ث ٝسبریخ ٔزاػؼ ٝامبفٔ ٝی ؽٛد ،ثٙبثزایٗ سبریخ ٔزاػؼ ٝثؼذی ا 81/8/23 ٚاعز.
 قسوت ً(10ام ٍ اهضاء هعايٌِ كٌٌذُ)٘ :بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی  ٚأنبء ٔؼبی ٝٙوٙٙذ ٜدر ٞز ٔاللبر در خب٘ٔ ٝزثٛه طجز ٔی ؽٛد.

تخص  :5ايوي ساسي
ٍ -1اكسي تَأم :ایٕٗ عبسی ثب ٚاوغٗ سٛأْ را ث ٝؽزح سیز ا٘ؼبْ  ٚطجز وٙیذ:
الف) در فٛرسی وٚ ٝاوغیٙبعی ٖٛسٛأْ ٔبدر ىجك دعشٛراِؼُٕ وؾٛری وبُٔ اعز ،در خب٘« ٝوبُٔ» ػالٔز  ثٍذاریذ.
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ب) در فٛرسی وٚ ٝاوغیٙبعی ٖٛسٛأْ ٔبدر ىجك دعشٛراِؼُٕ وؾٛری وبُٔ ٘یغز ٔ ٚبدر ٘یبس ث ٝسشریك دٛ٘ ٚثز ٚاوغٗ را داردٚ ،اوغٗ سٛأْ را ىجك دعشٛراِؼُٕ
وؾٛری ( حذاوظز سب ٞ 4فش ٝلجُ اس سایٕبٖ) سشریك  ٚسبریخ آٖ را در لغٕز «سبریخ سشریك ٘ٛثز ا« ٚ »َٚسبریخ سشریك ٘ٛثز د »ْٚطجز وٙیذ .در فٛرسی و ٝسٔبٖ
سشریك «٘ٛثز دٚ »ْٚاوغٗ سٛأْ ثب ثبرداری ٕٞشٔبٖ ؽذ ٜاعز ،در لغٕز «سبریخ سشریك ٘ٛثز ا »َٚػجبرر «سشریك ٚاوغٗ در سٔبٖ دیؼ اس ثبرداری»  ٚدر لغٕز
«سبریخ سشریك ٘ٛثز د ،»ْٚسبریخ سشریك ٘ٛثز د ْٚرا ثٛٙیغیذ.
ج) در فٛرر ٕٞشٔبٖ ثٛدٖ ثبرداری ثب سٔبٖ سشریك ٚاوغٗ «یبدآٚر»  ٚیب «ٞز ؽزایو دیٍزی و٘ ٝیبس ث ٝسشریك ٚاوغٗ سٛأْ اعز»ٛٔ ،رد را ٘ٛؽش ٚ ٝدر فٛرر
سشریك ،سبریخ آٖ را در لغٕز «سبریخ سشریك» ثٛٙیغیذ.
ًكتِ :در فٛرر ٚلٛع سقظ غيز تْذاضتي ،ایٕٗ عبسی را ث ٝؽزح سیز ا٘ؼبْ دٞیذ:
 در فٛرسی وٚ ٝمؼیز ایٕٗ عبسی ٔبدر ثب ٚاوغٗ سٛأْ كاهل ٘یغز ،حشٕبً یه دٚس ٚاوغٗ سٛأْ ثالفبفّ ٝدظ اس عمو غیز ایٕٗ سشریك وٙیذ.
 در فٛرسی وٚ ٝمؼیز ایٕٗ عبسی ٔبدر ثب ٚاوغٗ سٛأْ هطخص ٘یغز  ٚاحشٕبَ دارد ٔبدر فبلذ ایٕٙی ػّی ٝوشاس ثبؽذ ،ثالفبفّ ٝدظ اس عمو غیز ایٕدٗ 1500
ٚاحذ عزْ وشاس ث ٝفٛرر ػنال٘ی ٞ 4 ٚفش ٝثؼذ یه ٘ٛثز ٚاوغٗ سٛأْ سشریك وٙیذ .الذأبر ا٘ؼبْ ؽذ ٜرا در ثخؼ  7طجز وٙیذ.
 -2آهپَل رگام :درفٛرر دبعخ ٔٙفی آسٔبیؾٟبی ؤٛجظ غیزٔغشمیٓ (حغبط ٘ؾذٖ عیغشٓ ایٕٙی ٔبدر) ،در ٞفش 28 ٝثبرداری در فٛرر سٕبیُ ٔبدر ارٞبػ
ٔٙفی ثب ٕٞغز ارٞبػ ٔظجز ثزای سٟی ٝدار ،ٚآٔذ َٛرٌبْ را سشریك وٙیذ .در فٛرر سشریك آٔذ ،َٛسبریخ سشریك را ثٛٙیغیذ  ٚدر فٛرر ػذْ سشریك ػالٔدز خدو
سیز ) -( ٜثٍذاریذ.
ًكتِ :ث ٝخبىز ثغذبریذ در ٔبدر ارٞبػ ٔٙفی ثب ٕٞغز ارٞبػ ٔظجز ،در فٛرر خشٓ ثدبرداری ثدٞ ٝدز دِیّدی ددیؼ اس سدبریخ سمزیجدی سایٕدبٖ (عدمو،َٛٔ ،سایٕدبٖ
سٚدرط ،حبٍّٔی ٘بثؼب  ،)....ٚآٔذ َٛرٌبْ سشریك ؽٛد.

تخص  :6خذٍل ٍسى گيزي
ػذٚ َٚسٖ ٌیزی ثٙٔ ٝظٛر ثزرعی ر٘ٚذ ٚسٖ ٌیزی سٖ ثبردار سٟی ٝؽذ ٜاعز .ثزای ا٘ذاسٌ ٜیزی ٚسٖ ،السْ اعز سٖ ثدبردار ِجدبط عدجىی ثد ٝسدٗ داؽدش ٝثبؽدذ ٚ
وفؼ خٛد را درآٚردٔ .ؾخقبر ػذ٘ ٚ َٚح ٜٛطجز ٚسٖ ٌیزی ث ٝؽزح سیز اعز:
ػذٚ َٚسٖ ٌیزی اس دٔ ٚحٛر  ٚخيٛه ػٕٛدی  ٚافمی سؾىیُ ؽذ ٜاعزٔ .حٛر ػٕٛدی (ٔحٛرٞ yب) ٚسٖ ٌیزی ٔ ٚحٛر افمی (ٔحدٛرٞ xدب) ٞفشد ٝثدبرداری را
٘ؾبٖ ٔی دٞذ .ثٙبثزایٗ خيٛه ػٕٛدی و ٝاس ٔحٛر افمی ٔٙؾؼت ٔی ؽٛد٘ ،ؾبٖ دٙٞذّ ٜفتِ تارداري  ٚخيٛه افمی و ٝاس ٔحدٛر ػٕدٛدی ٔٙؾدؼت ٔدی ؽدٛد،
٘ؾبٖ دٙٞذٔ ٜیشاٖ ٍسى گيزي تزحسة كيلَگزم اعز .رٚی خو ػٕٛدی ،ػذد ففز ثٔ ٝؼٙبی ٔجذأ ؽزٚع ٞفش ٝثبرداری اعز .رٚی خو افمی ،ػذد فدفز ثدٝ
ٔؼٙبی ؽزٚع ٚسٖ ٌیزی در اثشذای ثبرداری اعز .خيٛه ثبالی سزاس ٔحٛر افمی ففز ثب اػذاد ٔظجزٔ ،یشاٖ «ٚسٖ ٌیزی» را ٘ؾبٖ ٔدی دٞدذ  ٚخيدٛه ددبییٗ سدزاس
ٔحٛر افمی ففز ثب اػذاد ٔٙفیٔ ،یشاٖ «وبٞؼ ٚسٖ» را ٔؾخـ ٔی وٙذ .در ٚعو ػذ ،َٚخيٛه ٔبیّی اعز و ٝفبفّ ٝثیٗ آٟ٘ب ٔحدذٚدٚ ٜمدؼیز ثدذ٘ی ٔدبدر
ثزاعبط ٕ٘بی ٝسٛد ٜثذ٘ی را ٔؾخـ ٔی وٙذ.
ٔ حذٚد ٜای و ٝحذ فبفُ ٚسٖ ٌیزی  12/5 -18ویٌّ ٛزْ لزار ٌزفش ٚ ٝثب خيٛه ث ٝرً٘ سرد ٔؾخـ ؽذ٘ ،ٜؾب٘ٚ ٝمؼیز ثذ٘ی سٖ ثبردار الغز ثدب ٕ٘بیدٝ
سٛد ٜثذ٘ی وٕشز اس  19/8اعز.
ٔ حذٚد ٜای و ٝحذ فبفُ ٚسٖ ٌیزی  11/5 -16ویٌّٛزْ لزار ٌزفش ٚ ٝثب خيٛه ث ٝرً٘ عجش ٔؾخـ ؽذ٘ ،ٜؾب٘ٚ ٝمؼیز ثذ٘ی سٖ ثبردار عثيعي ثب ٕ٘بیٝ
سٛد ٜثذ٘ی  19/8سب  26اعز.
ٔ حذٚد ٜای و ٝحذ فبفُ ٚسٖ ٌیزی  7 -11/5ویٌّٛزْ لزار ٌزفش ٚ ٝثب خيٛه ث ٝرً٘ ٘بر٘ؼی ٔؾخـ ؽذ٘ ،ٜؾدب٘ٚ ٝمدؼیز ثدذ٘ی سٖ ثدبردار ثدب اضاافِ
ٍسى ثب ٕ٘بی ٝسٛد ٜثذ٘ی ثیؼ اس ( 26ث ٝىٛر ٔظبَ  )....،26/2 ،26/1سب  29اعز.
ٔ حذٚد ٜای و ٝحذ فبفُ د ٚخو چیٗ ٚسٖ ٌیزی  6 -9ویٌّٛزْ لزار ٌزفش ٚ ٝثب خيٛه ث ٝرً٘ لزٔش ٔؾخـ ؽذ٘ ،ٜؾب٘ٚ ٝمؼیز ثذ٘ی سٖ ثبردار چاا
ثب ٕ٘بی ٝسٛد ٜثذ٘ی ثیؼ اس  29اعز.
در دبییٗ ػذٚ َٚسٖ ٌیزی ،خذٍل ثثت هيشاى ٍسى گيزي ٔؾبٞذٔ ٜی ؽٛد و ٝدر آٖ عٗ ثبرداری ٔ ٚیدشاٖ ٚسٖ ٌیدزی ٔدبدر ثدب سٛػد ٝثد ٝسٔدبٖ ٔزاػؼدٝ
٘ٛؽشٔ ٝی ؽٛد .السْ اعز در ٞز ٔاللبر ٚسٖ ٔبدر را ا٘ذاسٌ ٜیزی  ٚثب ٚسٖ لجّی ٔمبیغ ٝوٙیذ (ٚسٖ ا٘ذاسٌ ٜیزی ؽذ ٜدر لغٕز ٔزثٛه در ػذ َٚثخؼ ارسیدبثی
ٕٞیٗ فزْ طجز ؽذ ٜاعز)ٔ .یشاٖ افشایؼ ٚسٖ را ثب سٛػ ٝث ٝعٗ ثبرداری در لغٕز « ٔیشاٖ

ٚسٖ ٌیزی» ایٗ ػذ َٚطجز وٙیذ .در فٛرسی ؤ ٝبدر وبٞؼ ٚسٖ

داؽش ٝاعزٔ ،یشاٖ سفبٚر ٚسٖ ٔبدر را ثب ػالٔز ٟٔٙب ( ث ٝىٛر ٔظبَ  -5ویٌّٛزْ) در لغٕز «ٔیشاٖ ٚسٖ ٌیزی» ایٗ ػذ َٚطجز وٙیذ .عٗ ثبرداری ٔدبدر را ثدب
سٛػ ٝث ٝسٔبٖ ٔاللبر اس ػذ َٚثخؼ ارسیبثی ٕٞیٗ فزْ ث ٝلغٕز « عٗ ثبرداری» ایٗ ػذٙٔ َٚشمُ وٙیذ.
ثزای سزعیٓ ٚمؼیز ٚسٖ ٌیزی ٔبدر ث ٝؽزح سیز الذاْ وٙیذ:
 -1در صَرتي كِ ٍسى قثل اس تارداري هادر هطخص است:
ٚسٖ لجُ اس ثبرداری ٔبدر را در وٙبر ػذد ففز (ٔزثٛه ثٔ ٝحٛر ٚسٖ ٌیزی) طجز  ٚرٚی ٘مي ٝففز (ٔحُ ساللی دٔ ٚحٛر ػٕٛدی  ٚافمی) ػالٔز مزثذر (ٚ ) 
یب ٘مي ).( ٝثٍذاریذ .ػالٔز مزثذر یب ٘مي ٝثذیٗ ٔؼٙبعز ؤ ٝیشاٖ ٚسٖ ٌیزی در ؽزٚع ثبرداری ففز ثٛد ٜاعز .ىی ٞز ٔاللبر ثبرداری دظ اس سدٛسیٗ ٔدبدر ٚ
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ٔمبیغٚ ٝسٖ ا٘ذاسٌ ٜیزی ؽذ ٜثب ٚسٖ لجّیٔ ،مذار افشایؼ ٚسٖ را ٔحبعج ٚ ٝدر ػذ َٚدبییٗ ثٛٙیغیذ .ػذد ٚسٖ (ا٘ذاسٌ ٜیزی ؽذ )ٜرا ٘یش در وٙبر ػذد ٚسٖ ٌیدزی
ٔزثٛه رٚی ٔحٛر افمی در ػذٚ َٚسٖ ٌیزی طجز وٙیذ .عذظ ٔحُ ساللی ٚسٖ ٌیزی ٞ ٚفش ٝثبرداری ٔبدر را در ػذٚ َٚسٖ ٌیزی دیذا وٙیذ  ٚػالٔز مزثذر
( ٚ ) یب ٘مي ).( ٝثٍذاریذ .ثٕٞ ٝیٗ سزسیت سب دبیبٖ ٔاللبسٟبی ثبرداری ػُٕ وٙیذ  ٚدر ٞز ٔاللبر٘ ،مبىی و ٝثب مزثذر یب ٘مئ ٝؾخـ ؽذ ٜاعز را ثٚ ٓٞ ٝفدُ
وٙیذ.
ًكتِ :در فٛرسی ؤ ٝیشاٖ ٚسٖ ٌیزی ٔبدر ػذد فحیح ٘جبؽذ ،ػذد فحیح ثشرٌشز اس آٖ را در ٘ظز ثٍیزیذٔ .ظالً  3/700ویٌّٛزْ

ٚسٖ ٌیزی را  4ویٌّٛزْ

در ٘ظز ثٍیزیذ  ٚیب  3/200ویٌّٛزْ ٚسٖ ٌیزی را  3/5ویٌّٛزْ در ٘ظز ثٍیزیذ.
ٔظبَٚ :سٖ لجُ اس ثبرداری ٔبدر  60ویٌّٛزْٚ ،سٖ در ٞفش 20 ٝثبرداری  62ویٌّٛزْ  ٚدر ٞفش 27 ٝثبرداری  64/700ویٌّٛزْ اعز.
ًحَُ ثثت :ثب سٛػ ٝث ٝایٙىٚ ٝسٖ دیؼ اس ثبرداری  60ویٌّٛزْ ثٛد ٜاعز ،در وٙبر ػذد ففز ٔحٛر ٚسٖ ٌیزی ػذد ٛ٘ 60ؽشٔ ٝی ؽٛد.
در ٞفش 20 ٝثبرداریٚ ،سٖ ٔبدر ثٔ ٝیشاٖ  2ویٌّٛزْ افشٚد ٜؽذ ٜاعز و ٝدر وٙبر ػذد ٔ 2حٛر ٚسٖ ٌیزی ػذد ٛ٘ 62ؽشٔ ٝی ؽٛد  ٚدر ٔحُ ساللی ػذد ٔ 2حدٛر
ٚسٖ ٌیزی  ٚػذد ٔ 20حٛر ٞفش ٝثبرداری ػالٔز مزثذر یب ٘ميٌ ٝذاؽشٔ ٝی ؽٛد .سب ٞفش 27 ٝثبرداریٚ ،سٖ ثٔ ٝیشاٖ  4/700ویٌّٛزْ افشٚد ٜؽذ ٜاعز ؤ ٝیشاٖ
ٚسٖ ٌیزی ٔشثٛر را  5ویٌّٛزْ در ٘ظز ٌزفش ٚ ٝدر وٙبر ػذدٔ 5حٛر ٚسٖ ٌیزی ػذد ٛ٘ 64/700ؽشٔ ٝی ؽٛد  ٚدر ٔحُ ساللی ػذد ٔ 5حدٛر ٚسٖ ٌیدزی  ٚػدذد
ٔ 27حٛر ٞفش ٝثبرداری ػالٔز مزثذر یب ٘ميٌ ٝذاؽشٔ ٝی ؽٛد .ایٗ ٘مبه ثٚ ٓٞ ٝفُ ٔی ؽٛد ٕٛ٘ ٚدار ٚسٖ ٌیزی ٔبدر رٚی ػذ َٚث ٝؽىُ سیدز رعدٓ خٛاٞدذ
ؽذ:
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ّفتِ تارداري
 -2در صَرتي كِ ٍسى قثل اس تارداري هادر هطخص ًيست:
اٌز ٔبدر ثؼذ اس ٞ 12فش ٝا َٚثبرداری ٔزاػؼ ٝوزد ٜاعز ٚ ٚسٖ لجُ اس ثبرداری أ ٚؾخـ ٘یغز ،در اِٚیٗ ٔزاػؼٞ ،ٝفش ٝثبرداری ٔبدر را دیذا وٙیذ ٔ ٚحُ ساللی

آٖ را ثب دبییٗ سزیٗ خو ٔحذٚدٚ ٜسٖ ٌیزی ثب ٕ٘بی ٝسٛد ٜثدذ٘ی ىجیؼدی یؼٙدی خدو  11/5ویّدٌ ٛدزْ ،ػالٔدز مدزثذر ( ) یدب ٘ميد ).(ٝثٍذاریدذ .اس رٚی ٔحدُ
ساللی(ٔحُ مزثذر یب ٘مي ،)ٝخو افمی ٔزثٛه ثٚ ٝسٖ ٌیزی را دیذا  ٚث ٝعٕز چخ ػذ َٚحزوز وٙیذ  ٚرٚی خو ٚسٖ ٌیزی در وٙبر ػذد ٔزثٛهٔ ،یشاٖ ٚسٖ
ٔبدر را ثٛٙیغیذ .ایٗ مزثذر یب ٘مئ ٝحُ ؽزٚع سزعیٓ خو ٚسٖ ٌیزی ٔبدر خٛاٞذ ثٛد  ٚاس ایٗ سٔبٖ ث ٝثؼذ در ٞز ٔاللبر ٔيبثك آ٘چ ٝدر لغٕز ثبال ٌفشد ٝؽدذ،
الذاْ وٙیذ.
ٔظبَ :در ٞفش 20 ٝثبرداریٔ ،بدر ثزای اِٚیٗ ثبر ٔزاػؼ ٝوزد ٜاعز ٚ ٚسٖ دیؼ اس ثبرداری اػ را ٕ٘ی دا٘ذٚ .سٖ فؼّی ٔبدر  62ویٌّٛزْ اعز.
ًحَُ ثثت :خو ػٕٛدی ٔزثٛه ثٞ ٝفش 20 ٝثبرداری را ث ٝىزف خو ( 11/5خو عجش) أشذاد دٞیذ سب ایٗ خو را ليغ وٙذ .در ٔحُ ساللی ػالٔز مزثذر یب ٘ميٝ
ثٍذاریذ .عذظ اس ٔحُ مزثذر یب ٘مي ٝرٚی خو افمی ث ٝعٕز چخ حزوز وٙیذ سب ػذد ٚسٖ ٌیدزی ٔؾدخـ ؽدٛد (در ایدٗ ٔظدبَ ػدذد ٚسٖ ٌیدزی ٔدبدر 3/5
ویٌّٛزْ اعز) .در وٙبر ػذد ٔٛرد ٘ظزٔ ،مذار ٚسٖ ٔبدر را ثٛٙیغیذٕ٘ .بیؼ ٚسٖ ٌیزی ٔبدر رٚی ػذ َٚث ٝؽىُ سیز اعز:
5

11/5

4
62
3

9

وزن گیری

2

1
0
-1
0

20

ّفتِ تارداري
ًكتِ  :1در ٔبدری وٚ ٝسٖ لجُ اس ثبرداری أ ٚؾخـ ٘یغز (ثؼذ اس ٞ 12فش ٝا َٚثبرداری ٔزاػؼ ٝوزد ٜاعز) ،ثبیذ حذالُ ٛ٘ 3ثز

ٚسٖ ٌیزی اس سٔبٖ طجدز

اِٚیٗ ٚسٖ ٌیزی ا٘ؼبْ ؽٛد سب ثشٛاٖ ٔحذٚدٚ ٜسٖ ٌیزی ٔبدر را سؼییٗ وزد.
ًكتِ  :2در ٔٛرد ٔبدری و ٝدر ٞ 12فش ٝا َٚثبرداری ٔزاػؼ ٝوزد ٜاعز (حشی اٌز ٚسٖ دیؼ اس ثبرداری خٛد را ٕ٘ی دا٘ذ)ٔ ،ی سٛا٘یذ ٚسٖ ٔبدر سب دبیبٖ ٞفش12 ٝ
ثبرداری را ٔؼبدَ ٚسٖ دیؼ اس ثبرداری در ٘ظز ثٍیزیذ ٕ٘ ٚبی ٝسٛد ٜثذ٘ی را سؼییٗ وٙیذ.
 -3تفسيز :ثبیذ ٞز سٖ ثبردار در ٔحذٚدٚ ٜمؼیز ثذ٘ی خٛد (الغز ،ىجیؼی ،امبفٚ ٝسٖ ،چبق) ٚسٖ ٌیزی داؽش ٝثبؽذ .ثٙبثزایٗ:
 ثزای ٔبدر الغز ،سزعیٓ خو ٚسٖ ٌیزی در ٔحذٚد ٜسرد ىجیؼی اعز. ٔبدری وٚ ٝسٖ لجُ اس ثبرداری ٕ٘ ٚبی ٝسٛد ٜثذ٘ی ىجیؼی دارد ،سزعیٓ خو ٚسٖ ٌیزی در ٔحذٚد ٜسثش ىجیؼی اعز. ٔبدری و ٝامبفٚ ٝسٖ دارد ،سزعیٓ خو ٚسٖ ٌیزی در ٔحذٚدً ٜارًدي ىجیؼی اعز. ثزای ٔبدر چبق ،سزعیٓ خو ٚسٖ ٌیزی در ٔحذٚد ٜد ٚخو چیٗ قزهش ىجیؼی اعز.در فٛرر ٞز ٘ٛع ا٘حزاف در ر٘ٚذ ىجیؼی ٚسٖ ٌیزی ،ثز اعبط «رإٙٞبی وؾٛری سغذی ٝدر دٚراٖ ثبرداری  ٚؽیزدٞی» الذاْ  ٚسٛفی ٝوٙیدذ .در فدٛرر ػدذْ
رفغ ٔؾىُ ثب سٛفیٞ ٝبی داد ٜؽذٔ ،ٜبدر ث ٝوبرؽٙبط یب ٔشخقـ سغذی ٝارػبع ٔی ؽٛد.
تَخِ:
* وُ ٚسٖ ٌیزی ثزای ٔبدر ثبردار در ٔٛارد دٚلّٛیی  18 -21ویٌّٛزْ سٛفی ٝؽذ ٜاعز .اس ٔیشاٖ سٛفدی ٝؽدذٔ ،ٜدبدر ثبیدذ سدب ٞفشد 24 ٝحدذالُ  11ویّدٌٛزْ
افشایؼ ٚسٖ داؽش ٝثبؽذ.
* در ٔٛارد ع ٝلّٛییٔ ،یشاٖ ٚسٖ ٌیزی سٛفی ٝؽذ ٜثزای ٔبدر ثبردار  22/5-27ویٌّٛزْ ٔی ثبؽذ .اس ایٗ ٔیشاٖ ٔبدر ثبیذ سب ٞفش 24 ٝحذالُ  16ویٌّٛزْ افدشایؼ
ٚسٖ داؽش ٝثبؽذ.

تخص  :7پسخَراًذ /هزاقثت ٍيژُ
اِف) الذأبر یب ٔزالجز ٞبی ٚیضٛٔ ٜرد ٘یبس و ٝثبیذ ثزاعبط ٘شبیغ ؽزح حبَٔ ،ؼبی ٚ ٝٙآسٔبیؼ ٞب  ٚعٌٛ٘ٛزافی ایدٗ فدزْ(در ٔاللدبر ا ٚ ،)َٚیدب ثزاعدبط ٘شدبیغ
ارسیبثی ٔؼٕ ٚ َٛیب آسٔبیؼ ٞب  ٚعبیز ٔٛارد عٌٛ٘ٛزافی(در ٔاللبر د ْٚث ٝثؼذ) ثب رػٛع ث ٝثخدؼ « ٔزالجدز ٚیدض ٜثدبرداری» وشبثچدٔ ٝزالجدز ٞدبی ادغدبْ یبفشدٝ
عالٔز ٔبدراٖ ا٘ؼبْ ؽٛد ٕٞ ٚچٙیٗ الذأبر یب ٔزالجز ٞبی ٚیضٛٔ ٜرد ٘یبس و ٝثبیذ ثزاعبط دعشٛرار فزْ دغخٛرا٘ذ اس ٔمقذ ارػدبع ا٘ؼدبْ ؽدٛد ،را در عدش«ٖٛ
فْزست اقذاهات» ثٛٙیغیذ.
ة) الذأبر یب ٔزالجز ٞبی ٚیض ٜای و ٝثزای ٔبدر (در سٔبٖ ٔاللبسٟبی سؼییٗ ؽذ ٚ ٜیب خبرع اس سٔبٖ ٔاللبسٟبی سؼییٗ ؽدذ )ٜثدب رػدٛع ثد ٝثخدؼ « ٔزالجدز ٚیدضٜ
ثبرداری» وشبثچٔ ٝزالجز ٞبی ادغبْ یبفش ٝعالٔز ٔبدراٖ  ٚیب ثزاعبط دعشٛرار فزْ دغخٛرا٘ذ ا٘ؼبْ داد ٜایذ ،را در عش« ٖٛاقذاهات اًدام ضذُ» ثٛٙیغیذ.
تَخِ داضتِ تاضيذ:
در فٛرر ٔزاػؼٔ ٝبدر ثب ٞز ؽىبیشی ،اس ٔبدر در ٔٛرد خ٘ٛزیشی ،آثزیشػ  ٚدرد ؽىٓ عئٛاَ وٙیذ  ٚدر فٛرر ٚػٛد ٞز یه اس ػالئٓٛ٘ ،ع ػبرم ٝرا ثٛٙیغیذ.
ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ فؾبرخ ٚ ٖٛسؼذاد مزثبٖ لّت ػٙیٗ را ا٘ذاسٌ ٜیزی  ٚطجز وٙیذ.
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