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  مقدمه: 

ٸ ؾٗي زاضٶس ثٽشطيٵ ٲطا٢جز ٸ سٛصيٻ ضا ټؿشٷس ٲبزض ثب قيط  ذٹز يٻ ٞطظٶساٴشسٙ ټٳٻ ٲبزضاٴ ثٻ َٹض َجيٗي ٸٚطيعي ٖال٢ٳٷس ثٻ

اٲب قيطزټي ٸ سٛصيٻ قيطذٹاض ثب قيطٲبزض ٞطآيٷسي اؾز ٦ٻ ٶيبظ ثٻ آٲٹذشٵ ٸ ٦ؿت ٲٽبضر ټبي الظٰ . ثطاي آٶبٴ ٞطاټٱ ٶٳبيٷس

 . زاضز ٦ٻ ثب ٸخٹز اٶ٫يعٺ ٸ ٖال٢ٳٷسي ٲبزضاٴ ٸ حٳبيز اَطاٞيبٴ سؿٽي٭ ٲي ٪طزز

ٲبزضاٴ ٶيبظ زاضٶس ٦ٻ ٸيٗيز نحيح زض آٚٹـ ٪طٞشٵ ٸ ثٻ دؿشبٴ ٪صاقشٵ قيطذٹاض، ضٸـ ٲُٯٹة سٛصيٻ ثب قيطٲبزض،زٸقيسٴ 

ضا ثساٶٷس، سٳطيٵ ٸ ٦ؿت سدطثٻ ٦ٷٷس، ٲٹضز حٳبيز ..... قيط ،ضاٺ ټبي حّٟ سساٸٰ ٸ اٞعايف قيطٲبزض، ٲ٣بثٯٻ ثب ٲك٧الر دؿشبٶي

٦بض٦ٷبٴ ثٽساقشي زضٲبٶي ٶيبظ زاضٶس ٦ٻ ٲبزضاٴ ضا . ٢طاض ٪يطٶس ٸ ثٻ ٶ٫طاٶي ټب ٸ ؾؤاالر آٶبٴ دبؾد ٦بضثطزي ٸ نحيح زازٺ قٹز

زض زٸضاٴ ثبضزاضي آٲبزٺ ٶٳٹزٺ ٸ اظ اٸٮيٵ ثبٶيٻ ټبي دؽ اظ سٹٮس ثطاي سٳبؼ دٹؾشي ٸ قيط زازٴ ثٻ ٶٹظاز ٦ٳ٥ ٶٳٹزٺ ،آٲٹظـ 

زازٺ، ثٻ آٶبٴ اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ زازٺ ٸ آٴ ټب ضا ثطاي ديك٫يطي ٸ ح٭ ٲك٧الر قيطزټي ٦ٳ٥ ٶٳٹزٺ ٸ سب ٲٹ٣ٞيز ٦بٲ٭ دي٫يطي 

اظ ؾٹي زي٫ط حًٹض ٲؤثط، ٞٗب٬ ٸ حبٲي اَطاٞيبٴ ٸ ٶعزي٧بٴ ٲبزض زض ٦ٷبض ٸي اظ اض٦بٴ ٲٽٱ ٲٹ٣ٞيز ٲبزض زض اٲط . ٶٳبيٷس

 .  قيطزټي اؾز

ايٵ ٦شبثچٻ ٦ٻ ثٻ دطؾف ټبي ضايح ٲبزضاٴ دبؾد ٲي زټس، ٲي سٹاٶس ٲٹضز اؾشٟبزٺ ټط ؾٻ ٪طٸٺ ٞٹ٠ ٢طاض ٪يطز ٸ اٲيس اؾز زض 

 .سٛصيٻ ٲٹ١ٞ قيطذٹاضاٴ ثب قيطٲبزض ٲؤثط ثبقس

 

   سؤاالت رايج در مورد  اهميت شيزمادر و روش ها 

 

 صحیح تغصیِ ضیطذَاض چگًَِ است؟هغلَب ٍ ضٍش  -1

ثط٢طاضي سٳبؼ دٹؾشي ثب ٶٹظاز ثالٞبنٯٻ دؽ اظ سٹٮس ٸ قطٸٔ سٛصيٻ ٶٹظاز ثب آٚٹظ ْطٜ ؾبٖز اٸ٬ سٹٮس، سٛصيٻ اٶحهبضي 

ٲٷٓٹض اظ سٛصيٻ .  ٲبٺ اٸ٬ ٖٳط سٹنيٻ ٲي قٹز6قيطذٹاض ثب قيطٲبزض ثُٹض ٲ٧طض ٸ زض قت ٸ ضٸظ ٸ زض ټط ٸٖسٺ ٶبٲحسٸز ثطاي 

ٲهطٜ ٸيشبٲيٵ ٸ ٲٹاز ).  ٲبٺ اٸ٬ ٶيبظ ثٻ آة، ٲبيٗبر يب ٚصاټبي زي٫ط ٶساضز6اٶحهبضي ثب قيطٲبزض آٴ اؾز ٦ٻ قيطذٹاض زض 

 ٲبټ٫ي ثبيس ٚصاټبي ٦ٳ٧ي ثٻ قيطذٹاض زازٺ قٹز ٸ سٷٹٔ ٚصاټب ٸ ٲ٣ساض آٴ ثشسضيح اٞعايف يبٞشٻ ٸ 6دؽ اظ دبيبٴ  (.ٲٗسٶي ٲدبظ اؾز

زض ؾب٬ زٸٰ اؾشٟبزٺ اظ ٚصاټبي ذبٶٹازٺ . يٳٷب اؾشٟبزٺ اظ قيكٻ ٸ دؿشبٶ٥ ٲٷٕ ٲي قٹز. سٛصيٻ قيطذٹاض ثب قيطٲبزض ازاٲٻ يبثس

 .ټٳطاٺ ثب ازاٲٻ سٛصيٻ ثبقيطٲبزض زض سبٲيٵ ٶيبظټبي سٛصيٻ اي قيطذٹاض حبئع اټٳيز اؾز

 

 چطا تغصیِ تا ضیطهازض تَصیِ هی ضَز ؟ -2

 

.  ثٽشطيٵ اٮ٫ٹي ضقس ٸ س٧بٲ٭ ٲُٯٹة ٦ٹز٦بٴ ضا ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس سبٲيٵ ٶٳٹزٺ ٸ  سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ٶيبظټبي سٛصيٻ اي قيطذٹاضاٴ ضا

قيطٲبزض ي٥ ٲبيٕ ثي ٶٓيط ٸ ظٶسٺ حبٸي ٖٹاٲ٭ يس ٖٟٹٶز اؾز ٦ٻ قيطذٹاض ضا زض ٲ٣بث٭ ثؿيبضي اظ ثيٳبضي ټب ٸ ٖٟٹٶز ټب 

ٲحبٞٓز ٲي ٦ٷس ٸ ٲط٨ ٸ ٲيط ٶبقي اظ  (....ٖٟٹٶز ٪ٹـ، آؾٱ ٸ ا٪عٲب ٸ آٮطغي ٲث٭ اؾٽب٬ ٸ  ٖٟٹٶز ټبي ٪ٹاضقي ٸ سٷٟؿي،)

ثيٳبضي ټبي ٢ٯجي ٖطٸ٢ي، دطٞكبضي ذٹٴ، : ايٵ ثيٳبضي ټب ضا ٦بټف ٲي زټس ٸ ټٳچٷيٵ احشٳب٬ چب٢ي ٸ ثيٳبضي ټبي ٲعٲٵ اظ خٳٯٻ

 . ؾطَبٴ ټب ٸ زيبثز ضا زض ثعض٪ؿبٮي ٦بټف ٲي زټس
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قيط ټط ٲبزضي ثطاي ٞطظٶس ذٹزـ ثٽشطيٵ اؾز ٸ سط٦يت آٴ ثطاؾبؼ سٛييط ٶيبظټبي اٸ ثطحؿت ؾٵ قيطذٹاض ٸ حشي زض 

قيط ضٸظټبي اٸ٬ يب آٚٹظ حبٸي ٖٹاٲ٭ يس ٖٟٹٶز ثؿيبضي  ثطاي ٲحبٞٓز ٶٹظاز زض ثطاثط ثيٳبضي ټبؾز . ټطٸٖسٺ سٛييط ٲي ٦ٷس

 .٦ٻ ټٷٹظ ؾيؿشٱ ايٳٷي اٸ س٧بٲ٭ ٶيبٞشٻ اؾز

اٲ٧بٴ س٧ٯٱ ثٽشط، ټٹـ ثبالسط . سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ثٻ ضقس ٸ س٧بٲ٭ ٥ٞ ٸ نٹضر ٦ٳ٥ ٦طزٺ ٸ اظ دٹؾيس٪ي زٶساٴ ديك٫يطي ٲي ٦ٷس

 .ٸ ٦ؿت ٲٽبضسٽبي س٧بٲٯي ٸسحهيٯي ثٽشط ضا زض آيٷسٺ ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس

سٛصيٻ ثب قيطٲبزض سبٲيٵ ٦ٷٷسٺ ٪طٲب، نٳيٳيز، ٶعزي٧ي ٸ سٳبؼ ٲبزض ٸ٦ٹز٤ اؾز ٦ٻ ٶشيدٻ آٴ اضس٣بء س٧بٲ٭ خؿٳي ٸ ٖبَٟي 

. ثٗالٸٺ قيطٲبزض ټٳيكٻ ٸ ټٳٻ خب زض زؾشطؼ اؾز ٸ ٶيبظي ثٻ ذطيسٴ، آٲبزٺ ٦طزٴ، سدٽيعار ٸ شذيطٺ ؾبظي ٶساضز. ٦ٹز٤ اؾز

چٷبٶچٻ قيطذٹاض ثب قيطٲبزض سٛصيٻ ٶكٹز اثشالء ثيكشط اٸ ثٻ ثيٳبضي ټب ٲٹخت نطٜ ټعيٷٻ ټبي زضٲبٴ ٸ ٲطا٢جز ٦ٹز٤ ٸٚيجز 

 .ٸاٮسيٵ اظ ٦بض ٲي ٪طزز

ديك٫يطي اظ ٦ٱ ذٹٶي، ؾطَبٴ دؿشبٴ، ق٧ؿش٫ي ٪طزٴ اؾشرٹاٴ ضاٴ زض ؾٷيٵ : ٶيع ٲعايبي ٞطاٸاٶي زاضز  ٲبزضاٴ قيطزټي ثطاي

٦ٽٹٮز ٸ سبذيط زض قطٸٔ ٢بٖس٪ي ٸ ثبضزاضي ٲدسز دؽ اظ ظايٳبٴ اظ ٲعايبي قيطزټي ثطاي ٲبزضاٴ اؾز ٸ ٶيع ٸظٴ ايبٞي زٸضاٴ 

 . ثبضزاضي ضا ظٸزسط اظ زؾز ٲي زټٷس

 

 هی گَیٌس تطویة ضیط هازض تغییط هی وٌس، ایي چِ اّویتی زاضز؟  -3

سط٦يت قيط ٲبزض ټٳطاٺ ثب ضقس قيط ذٹاض، زض َٹ٬ ټط ٸٖسٺ  سٛصيٻ قيطذٹاض ، ثيٵ زٞٗبر ٲرشٯٝ قيطزټي ٸ ٶيع زض َٹ٬ ضٸظ 

ٲٹاز ايٳٷي ثرف آٚٹظ ثطاي حٟبْز ٶٹظاز زض ثطاثط .  زض ضٸظټب ي اٸ٬ دؽ اظ ظايٳبٴ دؿشبٴ ټب آٚٹظ سٹٮيس ٲي ٦ٷٷس.سٛييط ٲي ٦ٷس

.  ٸؾذؽ قيط ضؾيسٺ سطقح ٲي قٹز ټٟش٫ي2 سب  ضٸظ دؽ اظ سٹٮس10 اٮي 7دؽ اظ آٚٹظ، قيطاٶش٣بٮي اظ . ٖٟٹ ٶز ټب حيبسي اؾز

ٲ٧يسٴ ټبي ٲ٧طض قيطذٹاض . دطٸسئيٵ ٦ٳشط، اٲب ٸيشبٲيٵ ټبي ٲحٯٹ٬ زض آة ،ال٦شٹظ ٸ چطثي ثيكشطي ٸخٹز زاضزقيط ضؾيسٺ زض

 .ٲ٣ساض قيط ٲبزض ضا اٞعايف ٲي زټس

قيطي - قيط ديكيٵ: ثيكشط ٲي قٹز"ؾذؽ ٲيعاٴ آٴ  سسضيدب. ثٗالٸٺ زض قطٸٔ ټط ٸٖسٺ قيط زټي چطثي قيط ٲبزض ٦ٳشط اؾز

٦ٻ زض اثشساي ټط ٸٖسٺ قيطزټي اظ دؿشبٴ ټب ذبضج ٲي قٹز، ض٢ي١ سط ثٹزٺ ٸ آة ٲٹضز ٶيبظ قيطذٹاض ضا سبٲيٵ ٲي ٦ٷس ٸ حبٸي 

 قيط دؿيٵ ٦ٻ زض اٶشٽبي ټط ٸٖسٺ قيطزټي اظ دؿشبٴ ټب ذبضج . ٲ٣بزيط ٞطاٸاٴ دطٸسئيٵ، ال٦شٹظ ٸ ؾبيط ٲٹاز ٲٛصي اؾز

  ضا زض ټط ٸٖسٺثٻ ټٳيٵ زٮي٭ سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض. چطثي ثٹزٺ ٸ اٶطغي ٲٹضز ٶيبظ قيطذٹاض ضا سبٲيٵ ٲي ٦ٷس ؾطقبض اظ ٲي قٹز،

 ٶجبيس ثٻ ؾطٖز ذبسٳٻ زاز ٸ قيطذٹاض ضا اظ دؿشبٴ خسا ٦طز ، ثٯ٧ٻ ثبيس اخبظٺ زاز سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض سب ظٲبٶي ٦ٻ ٦ٹز٤ 

 .  قيط چطة اٶشٽبيي ضا زضيبٞز ٦ٷس سبٲي ذٹاټس ، ازاٲٻ يبثس 

 آغَظ چیست ٍ چطا تغصیِ ًَظاز تا آغَظ تاویس هی ضَز ؟ -4

  قيطي ٦ٻ دؿشبٴ ټب زض زٸ ؾٻ ضٸظ اٸ٬ دؽ اظ ظايٳبٴ سٹٮيس ٲي ٦ٷٷس، آٚٹظ يب ٲب٤ يب ٦ٯؿشطٸٰ ٶبٲيسٺ ٲي قٹز ٦ٻ ٚٯيّ ٸ ظضز 

ضٶ٩ ٸ يب ثٻ ضٶ٩ ضٸقٵ ٸ ؾطقبض اظ ٲٹاز ايٳٷي ثرف اؾز ٸ ٶٹظاز ضا زض ثطاثط ٖٟٹ ٶز ټب ٲحبٞٓز ٲي ٦ٷس ثٻ حسي ٦ٻ آٴ ضا 

زاضاي ٲ٣ساض ثيكشطي دطٸسئيٵ ٸ ٸيشبٲيٵ ټبي  زض ٲ٣بيؿٻ ثب قيطي ٦ٻ دؽ اظ آٴ سٹٮيس ٲي قٹز،. اٸٮيٵ ٸا٦ؿٵ ٶٹظاز ٲي ٶبٲٷس

٪طچٻ حدٱ  آٚٹظ . ٲحٯٹ٬ زض چطثي ٸ ثطذي ٲٹاز ٲٗسٶي ٲث٭ ؾسيٱ ٸ ٲ٣ساض ٦ٳشطي چطثي ٸ ٸيشبٲيٵ ټبي ٲحٯٹ٬ زض آة اؾز
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اٲب ٶيبظ  ٶٹظاز  ٲحسٸز اؾز ٸ زض ټط ٶٹثز قيط زټي ٲٳ٧ٵ اؾز حشي ثيف اظ ي٥ يب زٸ ٢بق١ ٲطثب ذٹضي زض ټط دؿشبٴ ٶجبقس،

  .خطيبٴ قيط اظ ضٸظ ؾٹٰ سب قكٱ ثٗس اظ ظايٳبٴ ثط٢طاض ٲي قٹز. ټٱ زض ټٳيٵ حس اؾز

 چِ هضطاتی زاضز ؟ (ضیطذطه )تغصیِ تا ضیط هصٌَػی -5

ټٹضٲٹٴ ټب،آٶعيٱ ټب، اٶٹأ اٲالح ٸ ٶحٹٺ خصة آٴ ټب ٸ . سط٦يت قيط ٲهٷٹٖي ي٧ؿبٴ اؾز ٸ ٲبٶٷس قيط ٲبزض سٛييط ٶٳي ٦ٷس

٦ٹز٦بٴ اظ ٞٹايس قيط ٲبزض زض اضس٣بء ثٽطٺ ثٗالٸٺ . نسټب ٞب٦شٹض ايٳٷي ثرف ٲٹخٹز زض قيطٲبزض، زض قيطٲهٷٹٖي ٸخٹز ٶساضز

 اظ ٞٹايس ٖبَٟي سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض ٸ اٲٷيز ضٸاٶي ٶبقي اظ آٴ زض زٸضاٴ ثٯٹ٘ ٲحطٸٰ ٲي قٹٶس ٸ ايٵ اٲط ثط  ٸ ټٳچٷيٵټٹقي

. س٧بٲ٭ ضٸاٶي اخشٳبٖي ٦ٹز٤ زض آيٷسٺ اثط ٲي ٪صاضز

ثيٳبضي ٸ َطظ سٽيٻ ٶبزضؾز يٗٷي ض٢ي١ يب ٚٯيّ زضؾز ٦طزٴ قيط ٲهٷٹٖي ٦ٹز٤ ضا ثب احشٳب٬ آٮٹزٺ قسٴ ټٷ٫بٰ سٽيٻ ٸ 

. ٲٹاخٻ ٲي ٦ٷس ....ثي٣طاضي  زضيبٞز ٶب٦بٞي يب ظيبز ٲٹاز ٲٛصي ٸ زض ٶشيدٻ ٦بټف ضقس ، اق٧ب٬ زي٫ط ؾٹءسٛصيٻ، ٪طؾٷ٫ي ٸ

اؾٽب٬ ٸاؾشٟطا٘،ز٬ ٲث٭ ) ټب ثيٳبضيثؿيبضي اظ ثٻ قيطذٹاض اثشالء : ثطذي زي٫ط اظ ذُطار سٛصيٻ ثب قيط ٲهٷٹٖي ٖجبضسٷس اظ

ټبي ٢ٯجي ٸ ٖطٸ٢ي ٸ  احشٳب٬ اثشالء ثٻ چب٢ي، ثيٳبضي،(.....ٲٷٷػيز، ا٪عٲب،آؾٱ ازضاضي ، ٸ  ٪ٹـ ټبيٖٟٹٶز زضزټبي ٢ٹٮٷدي،

ټعيٷٻ ذطيس قيط ٲهٷٹٖي .  ٲحطٸٰ ٲي قٹزاظ ٞٹايس قيط زټيټٱ ٲبزض  يٳٷب .زض ثعض٪ؿبٮي ثيكشط ٲي قٹزٶيع ثيٳبضي ٢ٷس 

 .ثيٳبض قسٴ ٦ٹز٤ ثٻ ذبٶٹازٺ سحٳي٭ ٲي قٹزثيكشط ثٗالٸٺ ټعيٷٻ  چٷسيٵ ثطاثط ټعيٷٻ ٲٹضز ٶيبظ ثطاي سٛصيٻ نحيح ٲبزض اؾز،

 

 تسّن؟ (گَل ظًه  )آیا هی تَاًن تِ ضیطذَاضم  پستاًه  -6

قيط ذٹاض  .يع َجيٗي ٦ٹز٤ اؾزاٚط ٶيبظټب ٸ اظ ٲ٧يسٴ .ضاٺ آضاٰ ٦طزٴ قيطذٹاض زازٴ دؿشبٶ٥ ثٻ اٸؾز ٸ ثسسطيٵ ضايح سطيٵ

. اؾزثٻ دؿشبٶ٥ اظ ٸاثؿشٻ قسٴ ثٳ٧س ذيٯي ثٽشط  ضاـاٶ٫كشبٴ زؾز ٸ ا٪ط ثب ٲ٧يسٴ دؿشبٴ ٲبزض اضيب ٲي ٦ٷسٶيبظ ذٹز ضا ايٵ 

ثٯٷس ٲسر ثٻ  زض، يسٖٟٹٶي ٦طزٴ آٴ ؾبزٺ ٶيؿز سٳيع ٦طزٴ ٸ، قيطذٹاض ضا ثيٳبض ٲي ٦ٷس  ثٻ ؾٽٹٮز آٮٹزٺ ٲي قٹز ٸدؿشبٶ٥

ؾطزض ٪ٳي :  ثطذي اظ ٖٹاضو دؿشبٶ٥ ٸ ؾطقيكٻ ٖجبضسٷس اظ  .زٴظٲي زٶساٴ ټبي ٦ٹز٤ ٮُٳٻ  حبٮز ٥ٞ ٸزټبٴ ٸ ق٧٭ ٸ

قيطذٹاض زض ٲ٧يسٴ ٸ اٲشٷبٔ اٸ اظ ٪طٞشٵ دؿشبٴ ٲبزض، ثس ٮي٭ ٖسٰ سٳبي٭ ثٻ ٲ٧يسٴ ٸ سحطي٥  دؿشبٴ ٸ ٦بټف ثطزاقز قيط ؾجت 

٦ٹسبٺ  قسٴ َٹ٬ ٲسر ٲ٧يسٴ زض قجبٶٻ ضٸظ، ٲسر سٛصيٻ اٶحهبضي ثب قيط ٲبزض ٸ ٦٭ ٲسر سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض ٸ ٢ُٕ قيطزټي 

ٲي ٪طزز، اٞعايف احشٳب٬ حبٲٯ٫ي ظٸز ضؼ ٲبزض  ٸ اٞعايف احشٳب٬ ٲبؾشيز ٸآثؿٻ دؿشبٴ زض ثطذي ٲبزضاٴ، ٖٟٹٶز ٪ٹـ 

، ٖٟٹٶز ٢بضچي زټبٴ ٸ ثط٥ٞ ٸ دٹؾيس٪ي زٶساٴ ٸ ضقس زٶساٶي ٶبٲٷبؾت قيطذٹاضاٴ ٦ٻ ثطذي اظ ايٵ  اثطار (٪ٹـ زضز)ٲيبٶي

٦بټف زٞٗبر سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ٸ . ٶبٲُٯٹة زائٳي اؾز ٸ انالح ديبٲسټبي آٴ زض ٲطاح٭ ثٗسي ظٶس٪ي ثي ٶٽبيز ٲك٧٭ اؾز

٦ٷسي اٞعايف ٸظٴ قيط ذٹاض، اثط ؾٹء ثط ټٹـ ٦ٹز٤،آثبض ظيبٶجبض ثط س٧بٲ٭ ضٸاٶي اخشٳبٖي ٸ س٧ٯٱ ٦ٹز٤، اثط ؾٹء ثط سٳبي٭ 

 . ٦ٹز٤ ثطاي  س٣ٯيس نساټب ٸ ټٹقٳٷسي اٸ ٸ ثبٖث ٸاثؿش٫ي ٲساٸٰ ٲي قٹز

 

 چِ تیواضستاًی ضا  زٍستساض وَزن هی گَیٌس؟ -7

الظٰ . ا٢ساٲبر ؾبزٺ ٸ ٲٽٳي ثكطح شي٭ زض ثيٳبضؾشبٴ ټبي زٸؾشساض ٦ٹز٤ اٶدبٰ ٲي قٹز سب  ٲبزضاٴ قيطزټي ٲٹ٣ٞي زاقشٻ ثبقٷس

زض زٸضاٴ ثبضزاضي اَالٖبسي زض ٲٹضز قيطٲبزض اظ ٦بض٦ٷبٴ . اؾز قٳب ٲبزض ٪طاٲي ثب ٦بض٦ٷبٴ ثٽساقشي زضٲبٶي ټٳ٧بضي ٦ٷيس

 . ثٽساقشي ٦ؿت ٶٳٹزٺ، زض ٦الؼ ټبي آٲٹظقي قط٦ز ٦ٷيس ٸ ثطاي قيطزټي ٖعٰ سبٴ ضا خعٰ ٦طزٺ ٸ آٲبزٺ قٹيس
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ٲ٫ط ايٷ٧ٻ اظ ٮحبِ دعق٧ي . زض ايٵ ثيٳبضؾشبٴ ټب سب حس اٲ٧بٴ اظ اٶدبٰ ؾعاضيٵ، سدٹيع ٲؿ٧ٵ ٸآضاٰ ثرف اخشٷبة ٲي ٦ٷٷس-

 . دؽ ذٹزسبٴ زاٸَٯت ؾعاضيٵ ٶجبقيس. يطٸضر زاقشٻ ثبقس

ذٹزسبٴ ٶيع ټٳ٧بضي ٦طزٺ ٸ س٣بيبي ايٵ سٳبؼ . سٳبؼ دٹؾز ثب دٹؾز ضا ثالٞبنٯٻ ثٗساظ ظايٳبٴ ثيٵ ٲبزض ٸ ٶٹظاز ٞطاټٱ ٲي ٦ٷٷس-

سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ضا . چٹٴ ايٵ سٳبؼ ٲٹخت ٪طٰ ٶ٫ٽساقشٵ ٶٹظاز ٸ قطٸٔ ظٸزضؼ سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ٲي قٹز. ضا زاقشٻ ثبقيس

 .ْطٜ ؾبٖز اٸ٬ سٹٮس قطٸٔ ٦ٷيس

 .ٶٹظاز ضا زض سٳبٰ قجبٶطٸظ زض ٦ٷبض قٳب ٢طاض ٲي زټٷس  ٦ٻ ثشٹاٶس ثٻ ضاحشي ٸ ثب اَٳيٷبٴ ٸاٲٷيز ثب قيطٲبزض سٛصيٻ قٹز-

سٛصيٻ اٶحهبضي ثبقيطٲبزض ضا سكٹي١ ٲي ٦ٷٷس يٗٷي اظ زازٴ ټط ٶٹٔ ٲبزٺ ٚصايي ٲث٭ آة،آة ٢ٷس ٸ قيط٦ٳ٧ي ثٻ قيطذٹاض - 

 . ٲبټ٫ي ثبيس ازاٲٻ زټيس6ايٵ سٛصيٻ اٶحهبضي ضا سب دبيبٴ . ذٹززاضي ٲي ٦ٷٷس ٲ٫ط ايٷ٧ٻ يطٸضر دعق٧ي زاقشٻ ثبقس

ثطاي ٶٹظازاٶي ٦ٻ ثٻ زاليٯي اٲ٧بٴ سٛصيٻ ٲؿش٣يٱ اظ دؿشبٴ ضا ٶساضٶس، قيط زٸقيسٺ قسٺ ٲبزض ضا ثط حؿت ٸيٗيز ٲ٧يسٴ ٸ - 

 .اظ قيكٻ ٸ دؿشبٶ٥ اؾشٟبزٺ ٶٳي ٦ٷٷس. ثٯٗيسٴ اٸ يب ثب ٮٹٮٻ ٲٗسي، يب ثب ؾطٶ٩ ،٢بق١ ٸ ٞٷدبٴ ثٻ قيطذٹاض ٲي زټٷس

ثٻ قٳب سٹنيٻ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ ٖالئٱ ٪طؾٷ٫ي قيطذٹاض ثٻ ٲٹ٢ٕ سٹخٻ زاقشٻ ثبقيس ٸ اٸ ضا ثطاؾبؼ ٲي٭ ٸ س٣بيبيف ثُٹض ٲ٧طض - 

 .سٛصيٻ ٦ٷيس سب سٹٮيس قيطسبٴ ظيبز قٹز (ٶٻ ثطحؿت ؾبٖز )

 . ضٸـ زض آٚٹـ ٪طٞشٵ ٸ ثٻ دؿشبٴ ٪صاقشٵ نحيح قيطذٹاض ضا ثٻ قٳب آٲٹظـ ٲي زټٷس ٦ٻ ثبيس ثرٹثي ضٖبيز ٦ٷيس- 

آٶبٴ ثطاي حٳبيز اظ سٛصيٻ قيطذٹاض ثب . دؽ اظ سطذيم زض نٹضر ثطٸظ ٲك٧ٯي زض قيطزټي ثب ٦بض٦ٷبٴ ثيٳبضؾشبٴ سٳبؼ ث٫يطيس- 

 .قيطٲبزض ٸ ح٭ ٲك٧الر قيطزټي ٦ٳ٥ ذٹاټٷس ٦طز

 

 

  تطای اٍلیي تاض اظ چِ ظهاًی تایس تا ًَظازم  تواس زاضتِ تاضن ٍ تغصیِ تا ضیط هازض ضا ضطٍع وٌن؟ -8

دؽ اظ سٹٮس الظٰ اؾز ٦ٻ ٦بض٦ٷبٴ ثيٳبضؾشبٴ ٶٹظاز ضا ذك٥ ٦طزٺ ٸ ثالٞبنٯٻ ٮرز ضٸي ؾيٷٻ ٲبزض ٸ زض سٳبؼ دٹؾز ثب 

ٸ ٲبزض ٸ ٶٹظاز ضا ثب ټٱ ثذٹقبٶٷس ٸ حسا٢٭ ثطاي ٲسر ي٥ ؾبٖز ايٵ سٳبؼ ضا ازاٲٻ زټٷس ٸ اظ ټطزٸ دٹؾز ثب ٲبزض ٢طاض زټٷس 

زض .  ٸ ٲبزض ْطٜ ي٥ ؾبٖز دؽ اظ ظايٳبٴ اٸٮيٵ قيط زټي ضا قطٸٔ ٦ٷس سب اٸٮيٵ ٚصاي ٶٹظاز آٚٹظ ثبقسٲطا٢جز ثٗٳ٭ آٸضٶس

ٲبزضاٶي ٦ٻ ؾعاضيٵ قسٺ اٲب ټكيبضٶس ٶيع ټٳيٵ ا٢ساٲبر نٹضر ٲي ٪يطز اٲب ا٪ط ٲبزض ثب ثيٽٹقي ٖٳٹٲي ؾعاضيٵ  قسٺ ثبقس، 

 .ثالٞبنٯٻ ثٗس اظ ثٽٹـ آٲسٴ  ٲبزض ايٵ سٳبؼ ثط٢طاض ٲي قٹز ٸ قيطزټي ضا ٲي سٹاٶٷس قطٸٔ ٦ٷس

   تاویس هی ضَز؟تالفاصلِ تؼس اظ ظایواىهازض ٍ ًَظاز تواس پَست تا پَست چطا  -9

ديٹٶس ٖبَٟي ٲبزضٸ ، ؾجت آضاٲف ٲبزضٸ ٶٹظاز ٲي قٹز، ٶٹظاز ضا ٪طٰ ٲي ٦ٷس ٸ زضخٻ حطاضر ثسٶف ؾ٣ٹٌ ٶٳي ٦ٷسچٹٴ 

. اثطار ٲٟيس آٴ ثطس٧بٲ٭ قرهيز ٸ سٗبز٬ ضٸاٶي  زض ؾب٬ ټبي ثٗسي ظٶس٪ي ثب٢ي ٲي ٲبٶس  ٸٲي ٦ٷس  ٦ٹز٤ ضا سؿطيٕ ٸ سؿٽي٭

ثربَط ، ضا ٲٷٓٱ ٲي ٦ٷسٶٹظاز سٷٟؽ ٸ يطثبٴ ٢ٯت ،  ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷسٸ ثط٢طاضي خطيبٴ قيط ثٻ قطٸٔ سٛصيٻ اظ دؿشبٴ ثٗالٸٺ 

، ٪طيٻ ٶٹظاز ٦ٳشطٸ اؾشطؼ ٸ نطٜ اٶطغي ٦بټف ٲي يبثس، ټبي ثسٴ ٲبزض، زٞبٔ ثسٴ اٸ ثٽشط ٲي قٹز آقٷبيي ٶٹظاز ثب ٲي٧طٸة

 .ثٻ سٛصيٻ ٶٳبيسٸ ذٹزـ  قطٸٔ  ثٻ ٶٹظاز اخبظٺ ٲي زټس دؿشبٴ ضا ديسا ٦ٷس ٸ آٶطا ث٫يطز

 

 چطا  لثل اظ ضطٍع ضیط هازض ًثایس هَاز زیگطی تِ ًَظاز زازُ ضَز؟ -10
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ثطذي ٲبزضاٴ يب ٲبزض ثعض٨ ټب ٢ج٭ اظ قطٸٔ سٛصيٻ ٶٹظاز ثب آٚٹظ، ٲٹازي ٲث٭ قيطذكز ، سطٶدجيٵ، آة ٢ٷس، ٦طٺ يب ٶٹقيسٶي 

سٛصيٻ ثب ايٵ ٲٹاز ذُطٶب٤ اؾز چٹٴ خبٶكيٵ سٛصيٻ ٶٹظاز ثب آٚٹظ ثٗٷٹاٴ اٸٮيٵ سٛصيٻ اٸ ٲي قٹز، . ټبي زي٫ط ثٻ ٶٹظاز ٲي زټٷس

احشٳب٬ اثشال ٦ٹز٤ ضا ثٻ ٖٟٹٶز ټبيي ٶٓيط اؾٽب٬، ؾذشي ؾٳي ٸ ٲٷٷػيز  ٸ احشٳب٬ ثطٸظ حؿبؾيز ٸ ا٪عٲب ضا اٞعايف ٲي زټس، 

. ثب ٲ٧يسٴ ٶٹظاز سساذ٭ ديسا ٲي ٦ٷس، ثبٖث اضيب احؿبؼ ٪طؾٷ٫ي ٦ٹز٤ ٸ سٳبي٭ ٦ٳشط اٸ ثٻ ٲ٧يسٴ دؿشبٴ ٲبزض ذٹاټس زاقز

ثٗالٸٺ ا٪ط ثٻ ٶٹظاز قيط ٲهٷٹٖي ثٹؾيٯٻ ثُطي ٸ ؾطقيكٻ ثسټٷس،  ثٻ زٮي٭ ٲشٟبٸر ثٹزٴ  ٶحٹٺ ٲ٧يسٴ دؿشبٴ ثب ثُطي ثٻ 

ټٷ٫بٰ دؿشبٴ ٪طٞشٵ زچبض ؾط زض ٪ٳي زض ٲ٧يسٴ ٸ  ٪طٞشٵ دؿشبٴ ذٹاټس قس، ثب ٦ٱ قسٴ ٲسر ٲ٧يسٴ دؿشبٴ، سٹٮيس قيط ٦ٳشط 

ا٪ط  ٦ٹز٦ي حشي ي٧ي زٸ ثبض  ثب ٲٹاز ي ٚيط اظ قيط ٲبزض سٛصيٻ قٹز ، ٲبزض ثب ٲك٧الر . قسٺ ٸ زيطسط ٶيع خطيبٴ ٲي يبثس

ثيكشطي ٶٓيط احش٣بٴ دؿشبٴ ټب ضٸثطٸ ٲي قٹز ٸ احشٳب٬ ٢ُٕ سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض  زض ايٵ ٦ٹز٦بٴ ٶؿجز ثٻ قيط ذٹاضاٶي ٦ٻ 

 .ثُٹض اٶحهبضي ثب قيط ٲبزض سٛصيٻ ٲي قٹٶس ، ثيكشط اؾز 

 آیا ضیطذَاض زض عَل ضة ّن ًیاظ  تِ ضیطهازض زاضز ؟ -11

سحطي٥ دؿشبٴ اظ َطي١ سٛصيٻ . ثٯي، قيطذٹاضاٴ ثٻ زالي٭ ٲرشٯٝ قت ټب ثيساض ٲي قٹٶس ٸ  ثٻ آٚٹـ ٸ قيط قٳب ٶيبظ زاضٶس

ثٷبثطايٵ ثب سٛصيٻ قجبٶٻ قيطذٹاض، . ٲيعاٴ سطقح ټٹضٲٹٴ زضقت  ثبالسط اؾز. قجبٶٻ قيطذٹاض ثطاي حّٟ سٹٮيس قيط الظٰ اؾز

زض ايٵ .دؽ ث٣سض ٦بٞي اؾشطاحز ٦ٷيس ٸ ٦ٹز٤ ضا ٶعزي٥ ذٹز ثرٹاثبٶيس. ٖالٸٺ ثط ضٕٞ ٶيبظ اٸ، قيط ثيكشطي سٹٮيس ٲي قٹز

چٷبٶچٻ اظ ٦ٽٷٻ ثيكشط ٸ يب يريٱ سط ثطاي ٦ٹز٤ اؾشٟبزٺ  . نٹضر ٲي سٹاٶيس زض حب٬ ذٹاة ٸ ثيساضي قيط ثسټيس ٸ چطر ثعٶيس

 ٦ٷيس ٲدجٹض ٶيؿشيس دؽ اظ ټط ثبض قيطزازٴ ٦ٽٷٻ اٸ ضا ٖٹو ٦ٷيس ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ٮجبؼ ټبي اٸ ذيؽ قسٺ ثبقس

 چطا هازض ٍ ًَظاز تایس ّن اتاق تاضٌس ؟ -12

ثٗس اظ سٹٮس زض اسب٠ ٲرهٹل ٶٹظازاٴ ضا . ي٧ي اظ ا٢ساٲبر اؾبؾي ثيٳبضؾشبٴ ټبي زٸؾشساض ٦ٹز٤ ټٱ اسب٢ي ٲبزض ٸ ٶٹظاز اؾز

ثٻ ايٵ سطسيت ثٻ ديٹٶس ٖبَٟي ثيٵ ٲبزض ٸ ٶٹظاز ٸ سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ٦ٳ٥ ٲي قٹز ٸ ٲبزض . ٸ خسا اظ ٲبزض ٶ٫ٽساضي ٶٳي ٦ٷٷس

ٶؿجز ثٻ ٶيبظټبي قيطذٹاض ټط ظٲبٴ ٦ٻ ٪طؾٷٻ ثبقس، دبؾد زازٺ ٸ اٸ ضا قيط ٲي زټس، ٦ٹز٤ ٦ٳشط ٪طيٻ ٲي ٦ٷس ثٷبثط ايٵ سٳبي٭ 

٦ٳشطي ثطاي  سٛصيٻ اٸ ثب ثُطي ٸخٹز زاضز، ٲبزضاٴ اٖشٳبز ثٻ ٶٟؽ ثيكشطي ثطاي قيطزټي ديسا ٲي ٦ٷٷس، دؽ اظ سطذيم اظ  

 .ثيٳبضؾشبٴ ٶيع قيطذٹاض ضا زض ٦ٷبض ذٹز ثرٹاثبٶيس سب ثشٹاٶيس ثٻ ٲٹ٢ٕ ثٻ ٶيبظټبي اٸ دبؾد زټيس

 

 تغصیِ اًحصاضی تا ضیط هازض تِ چِ هؼٌاست؟ -13

 ٲبټ٫ي  ٣ٍٞ ثب قيط ٲبزض سٛصيٻ قٹز ٸ ټيچ ٶٹٔ ٲبزٺ ٚصايي ٸ آقبٲيسٶي زي٫طي حشي آة ثٻ اٸ زازٺ 6يٗٷي قيط ذٹاض سب دبيبٴ 

. زازٴ زاضٸ زض نٹضر ٮعٸٰ ٸ ٢ُطٺ ټب ي ٲٹٮشي ٸيشبٲيٵ يب ٲٹاز ٲٗسٶي ٸ سٛصيٻ ثب قيط زٸقيسٺ قسٺ ٲبزض اق٧بٮي ٶساضز. ٶكٹز

اؾشٟبزٺ ٦ٷس، سٛصيٻ ٲ٧طض زض ضٸظ ٸقت الظٰ اؾز ٪ٹ٬ ظٶ٩ ، ٶجبيس ٶٹقيسٶي يب ٚصايي ٚيطاظ قيطٲبزض زضيبٞز ٦ٷسٶجبيس قيطذٹاض 

ا٪ط ټط ي٥ اظ ايٵ ٶ٧بر ضٖبيز ٶكٹز، زي٫ط سٛصيٻ اٶحهبضي ثب قيطٲبزض ٲحؿٹة . دؽ زٞٗبر ٸ ٲسر ٲ٧يسٴ اٸ ٶجبيس ٲحسٸز قٹز

  .ٶٳي قٹز ٸ قيطذٹاض اظ ٲعايبي ٦بٲ٭ ايٵ ضٸـ سٛصيٻ ثٽطٺ ٲٷس ٶٳي قٹز
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 چٌس تاض زض ضثاًطٍظ ٍ تِ چِ هست ضیطذَاض ًیاظ تِ  ضیط ذَضزى زاضز ؟ -14

ٸ٢شي خطيبٴ . سٛصيٻ قيطذٹاض ٶجبيس ثطحؿت ؾبٖز سٷٓيٱ قٹز ثٯ٧ٻ ثبيس ثط حؿت ٲي٭ ٸ س٣بيبيف ثٻ دؿشبٴ ٪صاقشٻ قٹز

ٺ ي٦ٻ قبٲ٭ سٛص ثبض زض قجبٶٻ ضٸظ ٸ ثًٗي ضٸظټب ثيكشط، ٶيبظ ثٻ قيطذٹضزٴ زاضز 8-12قيط ثط٢طاض قس، ٲٗٳٹالً قيط ذٹاض 

زض ايٵ نٹضر سٹٮيس . زض سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض زٞٗبر سٛصيٻ ٸ ٲسر ٲ٧يسٴ زض ټط ٸٖسٺ ٶجبيس ٲحسٸز قٹز .قٹز قجبٶٻ ټٱ ٲي

اخبظٺ ثسټيس سب ټط ٲسسي ٦ٻ ٦ٹز٤ سٳبي٭ زاضز،  ثٻ ٲ٧يسٴ دؿشبٴ ازاٲٻ زټس ٲكطٸٌ ثط آٴ ٦ٻ دؿشبٴ .  قيط ټٱ ثيكشط ٲي قٹز

 سب 5ثُٹضي٧ٻ ٲ٧يسٴ ثيٵ . قيطذٹاضاٴ اظ ٮحبِ ٲسر سٛصيٻ اظ دؿشبٴ زض ټط ٸٖسٺ ثؿيبض ٲشٟبٸر ټؿشٷس. ضا ذٹة ٪طٞشٻ ثبقس

ا٪ط سٛصيٻ قيطذٹاض ٲطسجب ثيف اظ ايٵ َٹ٬ ٲي ٦كس، ٲٳ٧ٵ اؾز ٶكبٴ زټٷسٺ ٸيٗيز ٶبزضؾز دؿشبٴ )ز٢ي٣ٻ ٲٗٳٹ٬ اؾز 40

 .(ايٵ ٸيٗيز ضا ثب ٦ٳ٥ ٦بض٦ٷبٴ ثٽساقشي ٦ٷشط٬ ٦ٷيس. ٪طٞشٵ اٸ ثبقس

 آیا زض ّط ٍػسُ تغصیِ تایس اظ ّط زٍ پستاى ضیط زاز ؟ -15

زض ټٟشٻ ټبي ثٗس ثط . زض ټٟشٻ ټبي اٸ٬،  زض ټط ٸٖسٺ ثبيس اظ ټط زٸ دؿشبٴ ثٻ قيط ذٹاض قيط زاز سب ؾجت سحطي٥ سٹٮيس قيط قٹز

زض ايٵ نٹضر ثبيس زض قيط زازٴ ثٻ سٷبٸة اظ دؿشبٴ .حؿت ٲي٭ ٸ ٶيبظ قيط ذٹاض ٲي سٹاٴ اظ ي٥ يب ټط زٸ دؿشبٴ اؾشٟبزٺ ٦طز

اثشسا .اظ دؿشبٴ چخ قطٸٔ ٦طزٺ،  زض ٸٖسٺ ثٗسي ثبيس اظ دؿشبٴ ضاؾز قطٸٔ ٦ٷس ٲثالً ا٪ط قيطذٹاض زض ي٥ ٸٖسٺ،. ټب اؾشٟبزٺ قٹز

ثٻ قيط ذٹاض ٞطنز زټيس ثٻ ٲسر زٮرٹاٺ ثٻ سٛصيٻ اظ ي٥ دؿشبٴ ازاٲٻ زټس سب ٢ؿٳز آذط قيط ضا  ٦ٻ ؾطقبض اظ چطثي اؾز، 

قيطذٹاض ثب ضټب ٦طزٴ دؿشبٴ، ثٻ ذٹاة ضٞشٵ ٸ يب سٹ٢ٝ ٲ٧يسٴ ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ سٛصيٻ اظ دؿشبٴ اٸ٬ ضا سٳبٰ ٦طزٺ . زضيبٞز ٦ٷس

ٲي . ا٪ط ٲبي٭ ثٻ ٪طٞشٵ آٴ ٶيؿز،ٶ٫طاٴ ٶجبقيس. ؾذؽ زض نٹضر سٳبي٭ ٦ٹز٤، ٲي سٹاٶيس دؿشبٴ زٸٰ ضا ثٻ اٸ ٖطيٻ ٦ٷيس. اؾز

 .ثٻ ايٵ سطسيت ټط زٸ دؿشبٴ ټب ثٻ ي٥ اٶساظٺ سحطي٥ ذٹاټٷس قس. سٹاٶيس زض ٶٹثز ثٗسي اثشسا اظ آٴ دؿشبٴ قيط ثسټيس

 

 چطا ضیطذَاض ضا تایس هىطض تغصیِ وطز؟ -16

ثب سٛصيٻ ٲ٧طض، خطيبٴ قيط ٲبزض ظٸزسط ٸ ضاحز سط ثط٢طاض ٲي قٹز، ٦ٹز٤ ؾطيٕ سط اٞعايف ٸظٴ ديسا ٲي ٦ٷس، ٲك٧الر ٦ٳشطي 

ټب ثط  ٲٽٳشطيٵ ٖبٲ٭ زض اٞعايف قيط ٲبزض ، ٲ٧يسٴ ٲ٧طض ٸ سرٯيٻ ٲطست دؿشبٴ. ٶٓيط احش٣بٴ دؿشبٴ ټب ثطاي ٲبزض ثٹخٹز ٲي آيس

يٗٷي ټط چ٣سض . قيط ٲبزض ثط اؾبؼ ٖطيٻ ٸ س٣بيب سٹٮيس ٲي قٹز .ثبقس زض قت ٸ ضٸظ ٲي حؿت ٲي٭ ٸ س٣بيبي قيط ذٹاض

ا٪ط ٲبزضي زٸ ٢ٯٹ زاقشٻ ثبقس ٸ ټطزٸ ٢٭ .  ٲبزض سٹٮيس ٲي قٹزيټب ټب ضا ثيكشط ثٳ٧س، قيط ثيكشطي زض دؿشبٴ قيط ذٹاض دؿشبٴ

  .ضا ثطاي ٲ٧يسٴ ثٻ دؿشبٴ ث٫صاضز دؿشبٴ ټب قيط ثيكشطي سٹٮيس ٲي ٦ٷٷس

 

 

 تؼساز زفؼات ضیطذَضزى وَزون ضا چگًَِ تٌظین وٌن ٍ چغَض هتَجِ  سیطی ٍ گطسٌگی اٍ ضَم؟ -17
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 ٲٗٳٹال قيطذٹاضاٴ. قيطذٹاض ضا ثبيس ثطحؿت س٣بيبيف ٸ ثُٹض ٲ٧طض قيط ثسټيس ٸ اظ سٷٓيٱ ثط حؿت ؾبٖز دطټيع ٶٳبييس

ٶكبٴ ٲي زټٷس ٦ٻ ثيساض  حط٦بسيٸ ثب  ز٢ي٣ٻ ضا نطٜ ٖالئٳي ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ ٶكبٴ ٲي زټٷس آٲبزٺ قيط ذٹضزٴ ټؿشٷس 30-20 

ثٻ زټبٴ ٲي يب زؾز ٸ يب ټطچيعي ضا  اٶ٫كز ٸ زټبٴحط٦ز ، ټبدٯ٥ حط٦ز ٦طٺ چكٱ، ثٽٱ ظزٴ : ايٵ ٖالئٱ ٖجبضسٷس اظ . ټؿشٷس

 ز ٪طيٻ ٦ٷس ٸ ثطاٞطٸذشٻ قٹزټيزٴٸ٢شي قيطذٹاض  ايٵ ٖالئٱ ضا  ٶكبٴ ٲي زټس، اخبظٺ . ثطٶس

چٷبٶچٻ . ٪طيٻ، خيٙ ظزٴ ٸ ٦ٳبٶٻ ظزٴ ٖالٲز زيطضؼ ٪طؾٷ٫ي اؾز ٸ ٶجبيس اخبظٺ زاز ٪طؾٷ٫ي قيطذٹاض ثٻ ايٵ ٲطحٯٻ ثطؾس

زض ٚيط ايٵ .٪صاقز سب ثشٹاٶس آٴ ضا زضؾز ث٫يطز ٸ ؾذؽ ثٻ دؿشبٴ ٺ اٸ ضا آضاٰ ٦طز ثبيس اثشسا،قٹزآقٟشٻ قيطذٹاض ٪طيٻ ٦ٷس ٸ 

 .نٹضر ٲٳ٧ٵ اؾز ظثبٴ ثدبي آٴ ٦ٻ زض ٦ٝ زټبٴ ٢طاض ٪يطز، ثبال ثطٸز ٸ قيطذٹاض ٶشٹاٶس دؿشبٴ ضا زضؾز ث٫يطز

سٹ٢ٝ نساي ثٯٕ، سٹ٢ٝ ثيكشط ثيٵ زٞٗبر ٲ٧يسٴ،ضٕٞ ٖالئٱ ٪طؾٷ٫ي،اٞعايف ٲ٧يسٴ ټبي ٚيط سٛصيٻ اي، : ٖالئٱ ؾيطي ٖجبضسٷس اظ 

 .ٸ ثٻ ذٹاة ضٞشٵ (ق٭ قسٴ)ضټب ٦طزٴ دؿشبٴ ٸ ضيال٦ؽ 

 

 

  تغل وطزى ٍ پستاى گطفتي ضیطذَاض اّویت زاضز؟ٍضؼیت صحیحچطا  -18

 

ا٪ط . زيزض ي٧ي زٸ ټٟشٻ اٸ٬ قيطزټي، سٹخٻ ذبني زاقشٻ ثبـثٹيػٺ ثبيس ثٻ ٶحٹٺ زض آٚٹـ ٪طٞشٵ قيطذٹاض ٸ دؿشبٴ ٪طٞشٵ اٸ 

٦ٹز٤ نحيح ٶحٹٺ زض آٚٹـ ٪طٞشٵ قيطذٹاض ٸ دؿشبٴ ٪طٞشٵ اٸ ٲُٯٹة ثبقس ٲبٶٕ ظذٱ قسٴ ٶٹ٤ دؿشبٶٽب ٲيكٹز ٸ ٲ٧يسٴ 

ٲبزضاٶي ٦ٻ ثٻ َٹض ٲساٸٰ زچبض ظذٱ ٶٹ٤ دؿشبٴ يب ٲبؾشيز ٲيكٹٶس يب قيطذٹاض ثٻ ٦ٷسي ٸظٴ . ٶيع سٹٮيس قيط ضا ثيكشط ٲي٧ٷس

. ايبٞٻ ٲي٧ٷس ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ زٮي٭ ٶحٹٺ ٶبزضؾز زض آٚٹـ ٪طٞشٵ ٸ قيطزازٴ ثبقس

 

 اگط ضیطذَاض پستاى ضا زضست ًگطفتِ تاضس، چِ تایس وطز؟ -19

زض ايٵ ٪ٹٶٻ ٲٹاضز، ثبيس اثشسا ٞكبض ٲ٧يسٴ قيطذٹاض ضا . ثبيس اٸ ضا اظ دؿشبٴ خسا ٦طزٺ ٸ ٦ٳ٥ ٦ٷيس سب دؿشبٴ ضا زضؾز ث٫يطز 

دؽ ي٥ اٶ٫كز سٳيع ذٹز ضا ٸاضز ٪ٹقٻ زټبٴ قيطذٹاض . ذٷثي ٦طزٺ ٸ ثٗس اٸ ضا خسا ٦ٷيس سب آؾيجي ثٻ ثبٞز دؿشبٴ ٸاضز ٶكٹز

٦ٷيس يب ضٸي ٢ؿٳشي اظ دؿشبٴ ٦ٻ ٶعزي٥ زټبٴ قيطذٹاض اؾز، ٞكبض ثيبٸضيس ٸ يب چبٶٻ قيطذٹاض ضا دبييٵ ث٧كيس سب دؿشبٴ ضا ضټب 

 .  ٦ٷس

 

  اٍ چگًَِ است؟پستاى گطفتيٍضؼیت صحیح زض آغَش گطفتي ضیطذَاض ٍ ًحَُ زضست  -20

٢ٹضر  )زض آٚٹـ ٲبزض ٢طاض ٪يطز سٹاٶبئي خؿشدٹي دؿشبٴ،  ٲ٧يسٴ ٸ ثٯٗيسٴ قيط ،  ٦ٻ ثٻ ٲٹ٢ٕ ٲشٹٮس قسٺيٶٹظاز ؾبٮٱا٪ط 

 .سٳطيٵ ٦ٷيسثب قيطذٹاض دؽ ثبيس ذٹز ثيبٲٹظيس ٸ . چ٫ٹٶٻ دؿشبٴ ضا زض زټبٴ ث٫يطز ٦ٻ ثيبٲٹظيسضا زاضز ٸٮي ثبيس ثٻ اٸ  (زازٴ 

٢طاض زاضٶس ٴ ظيط آ٦ٻ ٲربظٴ قيطي زض ٶٹ٤ دؿشبٴ اَطاٜ ٢ٽٹٺ اي ٢ؿٳز ثيكشط ټبٮٻ ، ٶٹ٤ دؿشبٴ ٖالٸٺ ثط ثبيس قيطذٹاض 

اٸ ٲي سٹاٶس ثب آضٸاضٺ ټبيف ثط ٲربظٴ قيط ٞكبض ٶٹ٤ ثٯٷسي زض زټبٶف ايدبز ٲي قٹز ٸ  زض ايٵ نٹضر .ضا زض زټبٴ ث٫يطز

اٞز آٴ ة ٢بثٯيز ٦ككي   ٲؿئٯٻ ٲٽٱ زض زضؾز ثٻ زټبٴ ٪طٞشٵ دؿشبٴ،. ٸ قيط ضا زض زټبٴ ذٹز زٸقيسٺ ٸ ثجٯٗسٸاضز ٶٳبيس

ٌ آٶ٧ٻ ض ثٯٷس يب ٞطٸ ضٞشٻ ٶ٣ف چٷساٶي زض ٸييٗز قيط ذٹضزٴ ٶساضز ثٻ ـ ٸ ق٧٭ ٶٹ٤ دؿشبٴ اٖٱ اظ نبٜ، ٦ٹسبٺ،اؾز 

 :  زض ٸيٗيز نحيح قطايٍ ظيط ثط٢طاض اؾز.٢ؿٳز ثيكشطي اظ ټبٮٻ زض زټبٴ قيطذٹاض ٢طاض ٪طٞشٻ ثبقس
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  . ضٸثطٸي ٲبزض ٸ زض سٳبؼ ٶعزي٥ ثب ثسٴ اٸ اؾزقيطذٹاضثسٴ  -

 .ؾط ٸ ثسٶف زض ي٥ اٲشساز ٢طاض زاضٶس -

 .نٹضسف ضٸثطٸي دؿشبٴ ٲبزض ٸ چبٶٻ اـ ثٻ دؿشبٴ چؿجيسٺ اؾز -

ٮت سحشبٶي اٸ ٦بٲال ثٻ َطٜ ذبضج ثط٪كشٻ ٸ ٢ؿٳز ٦ٳي اظ ټبٮٻ دؿشبٴ زض ثبالي ٮت ٞٹ٢بٶي اٸ ٲكبټسٺ زټبٴ ٦بٲال ثبظ ٸ  -

٣ٍٞ زض نٹضر ثعض٨ ثٹزٴ ټبٮٻ ٢ؿٳشي اظ آٴ ).ٲي قٹز ٸ قبيس زض ظيط ٮت سحشبٶي ٶكبٶٻ اي اظ ټبٮٻ دؿشبٴ زيسٺ ٶكٹز

 (.٢بث٭ ٲكبټسٺ ذٹاټس ثٹز

 .ٲ٧يسٴ ټب ٦ٷس ٸٮي ٖٳي١ اؾز  -

 .نساي ثٯٗيسٴ قيط ثٻ ذٹثي قٷيسٺ ٲي قٹز -

 .ذٹزـ دؿشبٴ ضا ضټب ٲي ٦ٷس  دؽ اظ احؿبؼ ضيبيز ٸ ؾيط قسٴ، قيطذٹاض  -

 .ٲبزض ټٷ٫بٰ قيط زازٴ احؿبؼ زضز ٸ ٶبضاحشي ٶٳي ٦ٷس -

 .دؿشبٴ ٲبزض ثب ؾٹضاخ ټبي ثيٷي قيطذٹاض ٞبنٯٻ زاضز ٸ ضاٺ سٷٟؽ اٸ ضا ٶٳي ثٷسز -

ٶٳبي ثيطٸٶي ٸيٗيز ٶبزضؾز     ٸ     ٸيٗيز زضؾز

 
 

 

 

 

                                      

 

 

 

  چگًَِ تایس تاضس ؟هازض ٌّگام ضیطزازى ٍضؼیت -21

ز ثٻ ضاحشي قيطذٹاض ضا زض آٚٹـ ٪طٞشٻ ٸ ثٻ يز ٦ٻ ثشٹاٴيَٹضي اٶشربة ٦ٵي، ٲٷبؾتضاحز ٸ خبي زض ٸيٕ ٸ حبٮز ذٹز ضا 

 ٸ قيط ٺزيزضاظ ٦فټؿشيس ز يب ضٸي سرز ٸ يب ټط ٸيٗيشي ٦ٻ ضاحز يز ضٸي نٷسٮي يب ٲج٭ ثٷكيٵيٲيشٹاٴ. زيدؿشبٴ ثچؿجبٴ

. زيثسٺ

 س٧يٻ ٪بټي زاقشٻ  ذٹزثبظٸ، دكز ٸ ظيطدبي ظيط ز ٸيضاؾز ثٷكيٵ ضٸي نٷسٮي ضاحشي زض ٸيٗيز ٶكؿشٻ، زض نٹضسي ٦ٻ

ز، ديكٷٽبز ٲيكٹز ثبٮف ؾٟشي زض دكز ٸ يز زض ضذشرٹاة قيط ثسٺيذٹاٺ ٸٮي ا٪ط ٲي. ز، ٲٗٳٹالً ضاحششطيٵ ٸيٗيز اؾزيثبـ

. زيثبٮف زي٫طي ظيط ظاٶٹي ذٹز ٢طاض زٺ

 ٶٳبي زضٸٶي ٸيٗيز ٶبزضؾز     ٸ      ٸيٗيز زضؾز
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ؾط قيطذٹاض زض ذٱ .  ي٧ي اظ ٲطؾٹٲشطيٵ َط٠ ٶ٫ٽساقشٵ ٦ٹز٤ ثطاي قيطزټي اؾز(ٲٗٳٹٮي يب ؾٷشي )  گَْاضُ ایٍضؼیت

 .آضٶح ٲبزض ٢طاض ٲي ٪يطز ٸ ثسٶف ثب ؾبٖس ٲبزض حٳبيز ٲي قٹز

 

 

اؾشٟبزٺ اظ ايٵ ضٸـ زض  .ضٸقي ٲٟيس ثطاي قيطذٹاضاٶي اؾز ٦ٻ زض دؿشبٴ ٪طٞشٵ ٲك٧٭ زاضٶس  :ٍضؼیت گَْاضُ ای هتماعغ

ا٪ط  .ثٽشطيٵ ضٸـ قيطزازٴ ٲيجبقسقبٴ آظضزٺ قسٺ  ٶٹ٤ دؿشبٴ ي ٦ٻ ٲبزضاٴٶٹظازاٴ ٶبضؼ ٸ ٦ٹچ٥ ٦ٻ ًٖالر ق٭ زاضٶس ٸ 

 ضا ٶ٫ٻ  قيطذٹاض٪طزٴ زؾز ٲبزض ؾطٸ. ز ٸ ثبٮ٧ٗؽيز، اٸ ضا ثب زؾز ضاؾز ٶ٫ٽساضيزٺةز ٦ٹز٤ ضا قيط يذٹاٺ اظ دؿشبٴ چخ ٲي

 ثطاي ٶ٫ٽساضي دؿشبٴ ،اظ زؾز َطٜ دؿشبٴ ٲٹضز اؾشٟبزٺ .٪يطز ٲبزض ٢طاض ٲيؾبٖس زاضز ٸ ثسٴ قيطذٹاض زض اٲشساز َٹ٬  ٲي

زټبٴ قيطذٹاض زض ؾُح ٶٹ٤ دؿشبٴ يب ٲرشهطي دبييٷشط ٢طاض .زاضز اؾشٟبزٺ ٲيكٹز يٗٷي ٲثالً زؾز چخ دؿشبٴ چخ ضا ٶ٫ٻ ٲي

. ٪يطز ٸ ثسٴ اٸ ثٻ دٽٯٹ ضٸ ثٻ ٲبزضاؾز ٲي

 
 :  غلیٍضؼیت ظیط ب

ثبؾٵ ٦ٹز٤ . ٪يطز ٶكيٷس ٸ ؾط ٶٹظاز ثٻ َطٜ دؿشبٴ ٸ ثسٶف ظيط ثٛ٭ ٲبزض زض دٽٯٹي ٸي ٢طاض ٲي زض ايٵ ٸيٗيز، ٲبزض ٲي

 دكز قبٶٽٽبي ي ثيكشط،ثطاي ضاحز زض ايٵ ٸيٗيز .ضٸي ثبٮكي ٶعزي٥ آضٶح ٲبزض اؾز سب ٶٹظاز ضا ثٻ ؾُح دؿشبٴ ثطؾبٶس

.  زي س٧يٻ زٺٴ قيطذٹاض،ثٗس اظ دؿشبٴ ٪طٞز ٸ زي ټٱ ثبٮف ث٫صاضسبٴذٹز

ٲبزض زيس ثٽشطي ثط  چٹٴ زض قطايٍ ذبل ٲث٭ ثعض٨ ثٹزٴ دؿشبٶٽب يب ٶٹ٤ دؿشبٴ نبٜ يب ٞطٸضٞشٻ، ايٵ ٸيٗيز اضخح اؾز

زض ٲٹاضزي ٦ٻ ثچٻ ، ٸايٵ ٸيٗيز ثطاي ٲبزضاٶي ٦ٻ سحز ٖٳ٭ ؾعاضيٵ ٢طاض ٪طٞشٽبٶس. قيطذٹاض ٸ ٦ٷشط٬ ثيكشطي ثط ؾط اٸ زاضز

ذٹاة آٮٹز اؾز يب زض يبز٪يطي سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ٲك٧٭ زاضز، ټٳچٷيٵ ثطاي ٦ٹز٦بٴ ٶبضؼ ٸ زٸ ٢ٯٹ ٸ ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ٲ٧يسٴ 

.  ٲٟيس ٲيجبقسزاضٶس،يٗيٝ 
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ذَاتیسُ تِ پْلَ ٍضؼیت 

ز چٷس ثبٮف ظيط ؾط، دكز ٸ ظيط ظاٶٹيي ٦ٻ ثٻ َطٜ ثباليٲيشٹاٴ. زض ايٵ ٸيٗيز ٲبزض ٸ ٦ٹز٤ ثٻ دٽٯٹ ضٸثطٸي ټٱ ٲيرٹاثٷس

قٳب س٧يٻ زاضز ٸ ظاٶٹټبيف ثٻ َطٜ سبٴ ٪يطز ٦ٻ دكشف ثط ثبظٸي  َٹضي ٢طاض ٲيقٳب ثچٻ ثٻ دٽٯٹ ٸ ضٸثطٸي . زياؾز ث٫صاض

زض . ٲٳ٧ٵ اؾز الظٰ ثبقس ٦ٻ ي٥ ثبٮف ٦ٹچ٥، دشٹ يب حٹٮٻ سب قسٺ زض دكز قيطذٹاض ټٱ ٪صاقشٻ قٹز .٦كيسٺ قسٺ اؾز

ٲبزضاٶي ٦ٻ ؾعاضيٵ قسټبٶس ٪بټي الظٰ اؾز ثطاي ٲحبٞٓز ثريٽٽب، ثيٵ ٲبزض ٸ قيطذٹاض ي٥ ثبٮف ٦ٹچ٥ يب ي٥ حٹٮٻ سب قسٺ 

  .٦ٹچ٧ي ٢طاض ث٫يطز

 

 

ذَاتیسُ تِ پطت ٍضؼیت 

ز، ؾذؽ ثٻ دٽٯٹي زي٫ط ٚٯُيسٺ ٸ اظ دؿشبٴ يزٺة ٸ اظ ي٥ دؿشبٴ قيط ٚٯُيسٺز ثٻ ي٥ دٽٯٹ يٲيشٹاٴثٻ دكز زض ٸيٗيز ذٹاثيسٺ 

ز، ي ديسا ٦ٵ سبٴسٹنيٻ ٲيكٹز ضاټٽبي ٲرشٯٝ ضا سدطثٻ ٦طزٺ ٸآؾبٶشطيٵ ٸيٗيز ضا ثطاي ذٹز ٸ ٦ٹز٤. زيزٸٰ قيط ثسٺ

ثًٗي اظ ٲبزضاٴ سطخيح ٲيسټٷس چٷسيٵ ثبٮف يب ٦ٹؾٵ ضا ظيط ثبالسٷٻ ٸ ؾط ذٹز . اؾزالظٰ ٪صاقشٵ ي٥ ثبٮف ظيط ؾط ٲٗٳٹالً 

 .  ي٥ ثبٮف ظيط ضاٴ ٶيع ضاحشي ثيكشطي ضا ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس.ث٫صاضٶس سب ايٵ ٢ؿٳز اظ ثسٴ آٶٽب ثبالسط ثبقس
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 چغَض تطریص زّن وِ ضیطم  وافی است؟ -22

 

اظ دعق٥ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٲط٦ع . ثٽشطيٵ ضاٺ ثطاي سكريم ٦ٟبيز قيطٲبزض، اٞعايف ٸظٴ قيطذٹاض ٸ سطؾيٱ ٲٷحٷي ضقس اٸ ٲي ثبقس

. ثٽساقشي زضٲبٶي ثرٹاټيس ٦ٻ زض ټط ثبض ٲطاخٗٻ ٲٷحٷي ضقس ٞطظٶسسبٴ ضا ضٸي ٦بضر ضقس اٸ ضؾٱ ٦طزٺ ٸ ثٻ قٳب سٹييح زټٷس

 زضنس ٸظٴ سٹٮسقبٴ ضا اظ زؾز ٲي زټٷس ا٪ط ايٵ اٲط زض ثطضؾي ٦ٻ دعق٥ 7-10ٲٗٳٹال ٶٹظازاٴ زض ضٸظټبي اٸ٬ سٹٮس ثٻ ٲ٣ساض

زض زٸ ٸ )اٶدبٰ ٲي زټس، ثسٸٴ ٖالئٱ ٦ٱ آثي ٸ ثيٳبضي ٶٹظاز ثبقس، َجيٗي اؾز ٸ دؽ اظ چٷس ضٸظ ٦ٻ ثيٵ ٶٹظازاٴ ٲشٟبٸر اؾز 

اٲب ٸظٴ . اٞعايف ٸظٴ زض ٲبٺ ٲُٯٹة اؾز  (يب ثيكشط) ٪ط500ٰؾذؽ حسٸز .  ثٻ ٸظٴ سٹٮس ذٹز ٲي ضؾٷس (حسا٦ثط ؾٻ ټٟش٫ي

 ٪طٰ زض ٲبٺ اٞعايف 500٪يطي ثطذي قيطذٹاضاٴ آټؿشٻ سط اظ ث٣يٻ اؾز ٸ احشٳب٬ زاضز ثب ٸخٹز سٛصيٻ ذٹة، ٸظٴ قبٴ ٦ٳشط اظ 

 ٪طٰ زض  نٹضر سٛصيٻ اٶحهبضي ثب قيطٲبزض ٲُٯٹة 100-200 ٲبٺ اٸ٬ سٹٮس ټط ټٟشٻ ثٻ ٲيعاٴ6اٞعايف ٸظٴ قيطذٹاض زض . يبثس

اٲب ٪بټي ٲٳ٧ٵ اؾز ٸظٴ قيطذٹاضي زضَٹ٬ ي٥ ټٟشٻ ثسٸٴ ثيٳبضي ذيٯي ٦ٱ ايبٞٻ قٹز، اٲب زض ټٟشٻ ټبي ثٗس ايٵ ٦ٳجٹز . اؾز

ؾطيٕ سطيٵ ٸظٴ ٪يطي . ايٵ سٟبٸر ټب زض ٸظٴ ٪يطي ټٟش٫ي ٦بٲال َجيٗي اؾز اٲب ٸظٴ ٪يطي ٲبټبٶٻ ثبثز اؾز. ضا خجطاٴ ٶٳبيس

 . زض ؾٻ ٲبٺ اٸ٬ ٖٳط ٸخٹز زاضز ٸ دؽ اظ آٴ آټؿشٻ سطٲي قٹز

ضاٺ ټبي زي٫ط سكريم ٦ٟبيز قيطٲبزض زض قيطذٹاضاٶي ٦ٻ ٣ٍٞ قيطٲبزض ٲي ذٹضٶس ٸ سب ظٲبٶي ٦ٻ ثُٹض اٶحهبضي ثب قيطٲبزض 

 :سٛصيٻ ٲي قٹٶس، ٖجبضسٷس اظ 

  ؾبٖز ثب ازضاض ٦ٳطٶ٩ اظ ضٸظ چٽبضٰ سٹٮس ثٻ ثٗس،24 ٦ٽٷٻ ٲطَٹة يب ثيكشط زض 6سٗساز  -

ثٗساظ ي٥ ٲبټ٫ي ٲٳ٧ٵ اؾز ايٵ زٞٗبر ٦بټف يبثس ٸحشي ټطچٷس ضٸظ ي٥ ثبض، ) ؾبٖز 24 ثبض زض 3-8اخبثز ٲعاج  -

 (.ي٥ اخبثز ٲعاج ٶطٰ ٸ حديٱ زاقشٻ ثبقس ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ثيٳبض ثبقس

 .ټكيبض ثٹزٴ، ٢سضر ًٖالٶي ٲٷبؾت ٸ دٹؾز قبزاة -

 

 ؟تایس ضیطذَاض تا ضیطزٍضیسُ ضسُ تغصیِ ضَز زض چِ هَالؼی  -23

   :اظ خٳٯٻ. زيؾطٶ٩ ٸ يب حشي ٮٹٮٻ ثٻ ٦ٹز٤ ثرٹضاٴ ٢بق١، ٢ُطٺ چ٧بٴ،  ٞٷدبٴ، اؾش٧بٴ، ثب ز ٸ يضا ثسٸـسبٴ قيط٪بٺ الظٰ اؾز 

، ثطاي ٞٷدبٴ ٸ ٚيطٺ سٛصيٻ ٲي قٹز ؾطٶ٩ ، زض ٲٹضز ٶٹظاز ٶبضؼ ٸ يب ثيٳبضي ٦ٻ زض ثيٳبضؾشبٴ ثؿشطي اؾز ٸ اظ َطي١ ٮٹٮٻ ،

 ٲبزضي ٦ٻ زض ذبضج اظ ٲٷع٬ ، قيطذٹاضاٶي ٦ٻ ثٻ زٮي٭ ٶ٣بيم خؿٳي ٮت ٸ زټبٴ ٸ اٲثب٬ آٴ ٢بزض ثٻ ٲ٧يسٴ ٶيؿشٷسسٛصيٻ 

 ثطاي خٯٹ٪يطي اظ احش٣بٴ دؿشبٴ يب زض ،اقشٛب٬ زاقشٻ ٸ ثٻ ټيچ ٸخٻ اٲ٧بٴ سٛصيٻ ٲؿش٣يٱ زض ؾبٖز ٦بض ثطاي اٸ ٸخٹز ٶساضز

قطايٍ ٸ ٲٹاضز ذبل ٸ ٲٗسٸزي ٦ٻ ثٻ زٮي٭ ثيٳبضي ٲبزض ٸ يب ٦ٹز٤ ٸ يب ټط ٖٯز زي٫طي ٲ٧يسٴ ٸ سرٯيٻ دؿشبٴ سٹؾٍ 

 .٦ٹز٤ ثطاي ٲسسي ٲ٣سٸض ٶجبقس

 زض زٍضیسى ضیط هَفك ًیستن، چِ وٌن؟  -24

ثطاي زٸقيسٴ قيط ضا ظٲبٶي اظ ضٸظ . ٢ج٭ اظ زٸقيسٴ قيط، ثبيس ذٹز ضا آٲبزٺ ٦ٷيس ٸ ثبظسبة خطيبٴ قيطسبٴ ضا سحطي٥ ٦ٷيس

  اظ ضٸظ يزض ثيكشط ٲبزضاٴ نجح ټب دؿشبٴ ټب دطسط اؾز ٸٮي ٖٳال زض ټط ٲٹ٢ٕ.  ٦ٻ دؿشبٴ دط اظ قيط ثبقسٶيساٶشربة ٤

 ثٽشط  .ذيطٺ ٶٳٹزشقيط ايبٞي ضا زٸقيس ٸ  ثطاي ٲثب٬ ٲي سٹاٴ ثٗس اظ ټط ٸٖسٺ سٛصيٻ قيطذٹاض، . ٲي سٹاٴ دؿشبٴ ټب ضا زٸقيس
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. زيي٥ ٮيٹاٴ قيط، آة ٲيٹٺ ، چبي ٦ٱ ضٶ٩ يب ؾٹح ثرٹض. زي ز٢ي٣ٻ ٢ج٭ اظ قطٸٔ زٸقيسٴ ٦ٳي اؾشطاحز ٦ٵ20 سب 10اؾز 

ز ٸ ا٪ط ٲٳ٧ٵ اؾز ،  يٲٹ٢ٕ زٸقيسٴ زض ٸيٗيز ضاحشي ثٷكيٵ. ٲبيٗبر ٪طٰ ثيكشط اظ ٲبيٗبر ؾطز ثٻ سطقح قيط ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷٷس

ٲحيٍ ٶيع ثبيس ؾب٦ز ٸ آضاٰ ثبقس ٸ ثٻ نسا زضآٲسٴ ظٶ٩ سٯٟٵ ٸ يب ظٶ٩ ٲٷع٬ ٸ ؾبيط اٲٹض ثبٖث . زيدبټب ضا ٦ٳي ثبال ث٫صاض

ز ٸ يب سهٹض قيط زازٴ ٸ زض آٚٹـ ٪طٞشٵ اٸ ضا زاقشٻ ي ٧ٞط ٦ٵسبٴثٻ ٦ٹز٤قيط  ا٪ط ټٷ٫بٰ زٸقيسٴ  .٢ُٕ زٸقيسٴ قيط ٶكٹز

 .  ثٻ سطقح ٸ خبضي قسٴ قيط ٦ٳ٥ ٲي قٹز ٸ يب ثٻ اٸ ٸ يب ٧ٖؽ اٸ ٶ٫بٺ ٦ٷيس،زيثبـ

ٶيس  حٳبٰ ٤يس،يب ز٢ي٣ٻ ضٸي دؿشبٴ ٸ ٶٹ٤ آٴ ٢طاض زٺ10 سب 5ثٻ ٲسر ضا قيط، ي٥ حٹٮٻ ٪طٰ ٸ ٲطَٹة ثٽشط ثطاي خطيبٴ يبٞشٵ 

ثب حط٦ز ي٥ يب ټط زٸ .  ثسيٵ سطسيت ٦ٻ ي٥ زؾز ظيط دؿشبٴ ٸ زؾز زي٫ط ثبالي آٴ ٢طاض ٪يطز .دؿشبٴ ټب ضا ٲبؾبغ زټيس يب ٸ

اضي قيط ٮٳؽ قسٺ ٸ قيط ثٻ َطٜ ٲربظٴ آٴ ٦ٻ زض ظيط ج ٰ،ٶٹ٤ دؿشبٴَطٜ زؾز ټٱ ظٲبٴ ثب ټٱ اظ َطٜ ٢ٟؿٻ ؾيٷٻ ثٻ 

 .خطيبٴ ديسا ٲي ٦ٷس ټبٮٻ دؿشبٴ ٢طاض زاضٶس، 

 

 

 چگًَِ تایس ضیطم ضا تسٍضن ؟ -25

ٸؾبيٯي ٦ٻ ثطاي زٸقيسٴ قيط ث٧بض ٲي ضٸٶس . زٸقيسٴ قيط ثب زؾز آؾبٴ اؾز ٸ ثب سٳطيٵ ٲي سٹاٶيس زض ايٵ ٦بض ٲٹ١ٞ قٹيس

ايٵ ٸؾبي٭ ثٗس اظ ټط ثبض . زٸقيسة ثب زؾز يب قيطزٸـ ټبي ٶٹٔ زؾشي ٸ يب ثط٢ي يسضا ٲي سٹاٴسبٴ قيط. ثبيس سٳيع ثبقٷس

ٲ٣سٸض ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٬قيط زٸـ ټبي زؾشي ذيٯي ٲٷبؾت ٶيؿشٷس ٸ ثٽشط اؾز حشي ا). اؾشٟبزٺ ثبيس ٞٹضا قؿشٻ قٹٶس

ٸ اظ ث٧بض ثطزٴ ټط ٪ٹٶٻ ٦طٰ، ٮٹؾيٹٴ، ضٸٚٵ ٸ ثكٹييس زؾز ټب ضا ثب آة ٸ نبثٹٴ،  ٸٮي دؿشبٴ ضا ٣ٍٞ ثب آة ؾبزٺ  (ٶ٫يطٶس

 .زٶيدطټيع ٤... 

اٶ٫كز ظيط دؿشبٴ ٸ زضؾز زض ٮجٻ سحشبٶي ټبٮٻ دؿشبٴ ٸ قؿز زض زٸ  زؾز ثبيس َٹضي ٢طاض ٪يطز ٦ٻ ،  ثطاي زٸقيسٴ قيط

ظيطا .  ثطاي ذطٸج قيط ثبيس ضٸي ايٵ ٢ؿٳز ٞكبض ٸاضز قٹز ٶٻ ثٻ ٶٹ٤ يب ذٹز دؿشبٴ.)ثبال ضٸي ٮجٻ ٞٹ٢بٶي ټبٮٻ ٸا٢ٕ قٹز

ؾٹظـ ٸ ٶبظ٤ قسٴ دٹؾز ٶٹ٤  ٞكبض زازٴ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٶٻ سٷٽب ؾجت خبضي قسٴ قيط ٶٳي قٹز،  ثٯ٧ٻ ٲٹخت سط٤ ذٹضز٪ي،

 (.دؿشبٴ ټٱ ٲي قٹز
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ٸ آٸضز سب قيط ثٻ آؾبٶي ٬ ٸ  اٸ٬ دؿشبٴ ضا ثٻ َطٜ ٢ٟؿٻ ؾيٷٻ ٸ ؾذؽ ثٻ جٺ آٴ ٪بٺ ثبيس زؾز ضا ثٻ ٢ٟؿٻ ؾيٷٻ س٧يٻ زاز

ثطاي خٳٕ آٸضي قيط اظ  . زي٫ط قيط ټٱ سرٯيٻ ٲي قٹٶس ثب ٢طاض زازٴ اٶ٫كشبٴ زض خٽبر ٲرشٯٝ ټبٮٻ ، ٲدبضي. ذبضج قٹز

زټيس يط دؿشبٴ زي٫ط ٢طاض ظ٪بټي الظٰ اؾز ٮيٹاٴ سٳيعي ټٱ . ز ٦ٷياؾشٟبزٺ  ( اٶسٺ ايسخٹـ  ٦ٻ ٢جال )ٮيٹاٴ يب ْطٜ زټبٴ ٪كبز 

. زٴخٳٕ آٸضي ٪طز زٴسب ٢ُطٺ ټبي قيطي ٦ٻ ټٱ ظٲبٴ ثب زٸقيسٴ اظ دؿشبٴ زٸٰ سطقح ٲي قٹ

٢بث٭ ٶيع ٲي سٹاٶيس اؾشٟبزٺ ٦ٷيس ٦ٻ  (خٽز زٸقيسٴ ټٳعٲبٴ دؿشبٴ ټب ) اظ قيطزٸـ ټبي ثط٢ي  ثٻ نٹضر س٧ي يب زٸ سبيي 

اؾز ٸ ثسٸٴ ټيچ٫ٹٶٻ زضز ٸ ٶبضاحشي ذٹة  ٢سضر ٲ٧ف آٶٽب   ٸثبَطي ٦بض ٲي ٦ٷٷسٸ اؾشطي٭ زضآة خٹـ ثٹزٺ ،  ثب ثط٠ 

زض ٶشيدٻ  ٲ٣ساض ثيكشطي قيط ضا زض ظٲبٴ ثؿيبض ٦ٳشطي اظ دؿشبٴ ټبي ٲبزض ٲي زٸقٷس ٸ ثٻ ټيچ ٖٷٹاٴ ثب زؾز سٳبؼ ٶساضٶس،

ايٵ قيط زٸـ ټب زض ٲٷع٬ ٸ يب ٲح٭ ٦بض ٲبزضاٴ قبٚ٭ ٢بث٭ . ٲيعاٴ آٮٹز٪ي ٶيع زض زٸقيسٴ قيط ثٻ حسا٢٭ ٲٳ٧ٵ ٲي ضؾس

 . اؾشٟبزٺ ټؿشٷس

؟  شذیطُ وطزهازض ضا ضیط زٍضیسُ ضسُ تا چِ هست ٍ چگًَِ هی تَاى   -26

ٮيٹاٴ ٸ ثُطي . اٸٮيٵ اٶشربة ٸ ْطٸٜ دالؾشي٧ي ؾرز قٟبٜ زٸٲيٵ اٶشربة ثطاي شذيطٺ ٦طزٴ قيط اؾزٜ قيكٻ اي ٸْط

 ټٳيكٻ ثبيس ٢جال خٹقبٶسٺ قٹٶس ٸ دؽ اظ ذٷ٥ قسٴ  ٦ٻ ثطاي زٸقيسٴ ٸ شذيطٺ ٦طزٴ قيط ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطٶس ،

قيط زٸقيسٺ قسٺ زض زضخٻ .  قسٺ ضا ثبيس ثالٞبنٯٻ زاذ٭ يرچب٬ ٸ يب ٞطيعض ٢طاض زاز  قيط زٸقيسٺ.  ٢طاض ٪يطٶس ٲٹضز اؾشٟبزٺ

 ؾبٖز ٢بث٭ اؾشٟبزٺ اؾز ٸٮي ثبيس 8  سب 6حسا٦ثط  ٪طٲبي چطا٘ ٸ يب قٹٞبغ ثبقس،  حطاضر اسب٠ ثٻ قطَي ٦ٻ زٸض اظ آٞشبة، 

قيط زٸقيسٺ قسٺ ضا ٲي سٹاٴ . قيطي ٦ٻ زض زضخٻ حطاضر اسب٠ ٶ٫ٽساضي قسٺ ثبقس زي٫ط ٢بث٭ ٞطيع ٦طزٴ ٶيؿز سٹخٻ زاقز،

قيط زٸقيسٺ قسٺ زض . ؾذؽ ٞطيع ٦طز ٸ  ز٢ي٣ٻ اٸ٬ زض يرچب٬ ٪صاقز30ٶ٫ٽساضي ٶٳٹز ٸ يب ْطٜ يرچب٬  ؾبٖز زض 48سب 

  زضخٻ 32 ظيط )ٞطيعضټبي نٷٗشي   ٲبٺ ٸ زض3سب  ( زضخٻ 18ظيط  ) ټٟشٻ ٸ زض ٞطيعضټبي ٲٗٳٹٮي٢2ؿٳز خبيري يرچب٬ سب 

ْطٞي ٦ٻ ثطاي ٞطيعض ٦طزٴ ثٻ ٦بض ٲي ضٸز ثبيس ٣ٍٞ سب ؾٻ چٽبضٰ اظ قيط . اؾشٟبزٺ اؾزٶ٫ٽساضي ٸ  ٲبٺ ٢بث٭ 6سب  (ؾبٶشي ٪طاز

ز سب زض ټط ثبض اؾشٟبزٺ، اٸ٬ قيطټبي ٦ٷيضٸي ْطٜ ثجز ضا قيط   سبضيد زٸقيسٴ. دط قٹز سب خبي يد ظزٴ ٶيع زاقشٻ ثبقس

 . ٢سيٳي سط ٲهطٜ ٪طزز

؟ وطزُ ٍ تِ ضیطذَاض تسّن  ضا چگًَِ تایس شٍب  زٍضیسُ ضسُ هٌجوس ضیط -27

ٲسر ثٻ  ايٵ قيط ضا . ٶسټيسټط٪ع ْطٜ ٲحشٹي قيط ضا ٲؿش٣يٱ ضٸي اخب٠ ٢طاض   قيط زٸقيسٺ قسٺ ٲٷدٳس،  شٸة ٦طزٴ ثطاي
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. زټيحطاضر ٲٷبؾت ضا سكريم ز  ثب چ٧بٶسٴ ي٥ ٢ُطٺ قيط ضٸي ؾبٖس،  ٸ زيضؾبٴةثٻ زضخٻ حطاضر ثسٴ ثبيس ٶيٱ سب ي٥ ؾبٖز 

 يب زض ٢بثٯٳٻ اي  ٸزٸ سب ٦ٱ ٦ٱ يد آٴ ثبظ ـټيس٦بٴ زرٸٮطٰ ٪صاقشٻ ٸ   ضا زض ْطٜ آةٲٷدٳس ْطٜ ٲحشٹي قيط ثسيٵ ٲٷٓٹض 

 ْطٜ ٶيٱ سب ي٥ ؾبٖز ثبيس  ضاٲٷدٳس قسٺ اي ٦ٻ شٸة ٸ ٪طٰ قسٺقيط. ٢طاض زاضز، ث٫صاضيسضٸي اخب٠ ٦ٻ ٲ٣ساضي آة حبٸي 

 .ز ٲٷدٳس ٶ٧ٷيز ٸ ټط٪ع زٸثبض ٦ٷيٲهطٜ 

 اظ چِ ظهاًی  هی تَاى غصاّای ووىی ضا  تطای وَزن ضطٍع وطز؟   -28

زؾش٫بٺ ٪ٹاضـ .  ثطاي سبٲيٵ ٶيبظټبي سٛصيٻ اي ثٻ ؾبيط ٚصاټب ٶيبظ زاضز ٲبټ٫ي ٖالٸٺ ثط قيط ٲب زض6قيطذٹاض ثٗس اظ دبيبٴ 

 ٲبټ٫ي ٶيبظي ثٻ 6 ٦ٹز٦بٴ ٢ج٭ اظ  ا٦ثط.ثٻ اٶساظٺ اي س٧بٲ٭ يبٞشٻ اؾز ٦ٻ ثشٹاٶس ثًٗي ٚصاټب ضا ټًٱ ٦ٷسزض ايٵ ؾٵ ٦ٹز٤ 

 6- 12زض زٸضٺ . ثٻ سٷٽبيي ٦بٞي ٶيؿشٷس ٸ سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ضا س٧ٳي٭ ٲي ٦ٷٷس ٚصاټب ٸ ٲبيٗبر ايبٞي. سٛصيٻ س٧ٳيٯي ٶساضٶس 

چٹٴ قيطٲبزض ټٳچٷبٴ ٲبټ٫ي ايٵ ٚصاټب ثبيس اظ ٶٓط سٷٹٔ ٸ ٲ٣ساض ثشسضيح ٲ٧ٳ٭ قيطٲبزض قٹٶس ٶٻ آٶ٧ٻ خبٶكيٵ آٴ ٪طزٶس 

زض ايٵ زٸضاٴ قيطذٹاض ثؿيبض آؾيت . ثٗٷٹاٴ ٲٷجٕ ٲٽٱ سٛصيٻ ثيف اظ ٶيٳي اظ ٶيبظټبي سٛصيٻ اي قيطذٹاض ضا سبٲيٵ ٲي ٦ٷس

زض تغصیِ . اٸ ٶحٹٺ ذٹضزٴ ٚصاټبي خبٲس ٸ ٶيٳٻ خبٲس ضا ٲي آٲٹظز ٸ ثبيس ثُٹض ٲ٧طض ٸ ثب حٹنٯٻ سٛصيٻ قٹز.دصيط اؾز

 :تغصیِ تىویلی تایس . تىویلی ضیطذَاضاى تایس تِ چْاض ًىتِ اساسی تَجِ وٌیس

ثٻ ٲٹ٢ٕ ،يٗٷي ظٲبٶي قطٸٔ قٹز ٦ٻ اٶطغي ٸ ٲٹاز ٚصائي ٲٹضز ٶيبظ ٦ٹز٤ ثيف اظ ٲ٣ساضي اؾز ٦ٻ سٹؾٍ سٛصيٻ  -

ايٵ ظٲبٴ ثطاي ا٦ثط . ٲ٧طض ٸ اٶحهبضي ثب قيط ٲبزض سبٲيٵ قٹز ٸ زؾش٫بٺ ٪ٹاضـ اٸ آٲبز٪ي الظٰ ضا زاقشٻ ثبقس

 . ٲبټ٫ي اؾز6قيطذٹاضاٴ دبيبٴ 

 .٦بٞي ٸ ٲشٷٹٔ ثبقس، يٗٷي ٶيبظټبي سٛصيٻ اي ٦ٹز٤ ثطاي ضقس ضا سبٲيٵ ٦ٷس -

ؾبٮٱ ٸ ايٳٵ ثبقس، يٗٷي ثهٹضر ثٽساقشي ٸ ثب زؾز ټبي سٳيع سٽيٻ ٸ ٶ٫ٽساضي قسٺ ثبقس ٸ ثٻ خبي ثُطي ٸ  -

 .ؾطقيكٻ اظ ْطٸٜ سٳيع اؾشٟبزٺ قٹز

ثٻ َٹض نحيح، يٗٷي ثب سٹخٻ ثٻ ٖالئٱ ٪طؾٷ٫ي ثٻ قيطذٹاض زازٺ قٹز ٸ زٞٗبر ٸ ضٸـ سٛصيٻ ټٱ ٲٷبؾت ؾٵ  -

 .٦ٹز٤ ثبقس 

 

 چِ ذغطاتی زاضز؟  ( هاّگی6لثل اظ ) ضطٍع ظٍزضس غصاّای ووىی  -29

حطيطٺ ٸ ؾٹح آث٧ي ٸ ز، ا٪ط اظ ٦ٵٲي خبي سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ضا ٪طٞشٻ ٸ زض سبٲيٵ ٶيبظټبي سٛصيٻ اي ٦ٹز٤ ٲك٧السي ايدبز 

 قيطٲبزض ، احشٳب٬ اثشال ٖٹاٲ٭ حٟبْشيثٻ زٮي٭ زضيبٞز ٦ٳشط ، ٲٛصي ذٹاټس قسٲٹاز اٶس٤ زضيبٞز ض٢ي١ اؾشٟبزٺ قٹز ٲٷدط ثٻ 

زٮي٭ ايٷ٧ٻ ٚصاټبي س٧ٳيٯي ثٻ اٶساظٺ قيطٲبزض دب٦يعٺ ٶجٹزٺ ٸ ؾٽ٭ اٮٽًٱ ٶيؿشٷس احشٳب٬ اثشال ٺ ة، ثٻ ثيٳبضي ټب اٞعايف ٲي يبثس

 ٚيط اٶؿبٶي ضا ثٻ ذٹثي ٶساضز احشٳب٬  اظ آٶدب ٦ٻ ٦ٹز٤ ټٷٹظ سٹاٶبئي ټًٱ ٸ خصة دطٸسئيٵ، ثٻ اؾٽب٬ ٶيع اٞعايف ٲي يبثس

ا٪ط سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ثٻ زٞٗبر ٦ٳشطي نٹضر ٪يطز ذُط حبٲٯ٫ي ٲبزض اٞعايف ٲي ، ايدبز حبٮز ټبي آٮطغي٥ اٞعايف ٲي يبثس 

. يبثس 

 

  ضطٍع زیطتط اظ هَػس غصاّای ووىی چِ ذغطاتی زاضز؟  -30

ضقس ٸ س٧بٲ٭ ٦ٹز٤ آټؿشٻ سط ،ضقسـ ضا زضيبٞز ٶرٹاټس ٦طززض حب٬ سبٲيٵ ٶيبظټبي ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ٦ٹ٤ ٚصاټبي ايبٞي 
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 ضا زضيبٞز ٶ٧ٷسآټٵ ٦ٱ ذٹٶي ٣ٞط اذشالالسي  ٲث٭  ٸ ؾٹء سٛصيٻ الظٰ ثطاي ديك٫يطي اظ ٲٹاز ٲٛصي ٦ٹز٤ ٲٳ٧ٵ اؾز ،ٲي قٹز

 

 آیا زض سال زٍم ظًسگی ّن تغصیِ تا ضیطهازض ضطٍضی است؟ - 31

، زضؾب٬ زٸٰ ٖٳط ٶيع سب ي٥ ؾٹٰ ٶيبظټبي اؾبؾي سٛصيٻ ثبقيط ٲبزض ٦ٻ زض ؾب٬ اٸ٬ ظٶس٪ي، ٚصاي انٯي قيطذٹاض اؾز

ثٷبثطايٵ ثٗٷٹاٴ ي٥ ٚصاي الظٰ ثطاي ضقس . قيطذٹاض ٸ ٲٹازي ضا ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض ٚصاټبي ذبٶٹازٺ ٶجبقس، سبٲيٵ ٲي ٦ٷس

 .٦ٹز٤ ٸ ټٳچٷيٵ ديك٫يطي اظ ثيٳبضي ټب زض ؾب٬ زٸٰ ظٶس٪ي يب دؽ اظ آٴ ٶيع ثبيس ازاٲٻ يبثس

 

 زض چِ هَالؼی تغصیِ تا فٌجاى الظم است؟ -32

زض چٷيٵ قطايُي سٛصيٻ ثب ٞٷدبٴ ثٽشطيٵ ٸ ايٳٵ سطيٵ ضٸـ خبي٫عيٵ ثطاي سٛصيٻ . ٪بټي سٛصيٻ ٲؿش٣يٱ اظ دؿشبٴ ٲٳ٧ٵ ٶيؿز

حشي قيطذٹاضاٴ ٶبضؼ ٲي سٹاٶٷس . ټط قيطذٹاضي ٦ٻ ٢بزض ثٻ ٲ٧يسٴ ثبقس، ٲي سٹاٶس قيط ضا اظ ٞٷدبٴ ثٷٹقس. اظ دؿشبٴ اؾز

 ذيٯي ظٸزسط اظ آٶ٧ٻ ٢بزض ثٻ سٛصيٻ ثب ثُطي ثبقٷس ثب ٞٷدبٴ سٛصيٻ قٹٶس ٸ ټط ظٲبٴ ٦ٻ يطٸضي ثبقس حشي دؽ اظ سٹٮس 

دؽ ټط٪بٺ ٶيبظ ثبقس قيطذٹاض ضا ثب قيطزٸقيسٺ قسٺ ٲبزض ثٹؾيٯٻ ٞٷدبٴ سٛصيٻ ٲي . ٲي سٹاٴ اؾشٟبزٺ اظ ٞٷدبٴ ضا  قطٸٔ ٦طز

ثسيٵ سطسيت قيطذٹاض اظ ٲعايبي قيطٲبزض ثٽطٺ ٲٷس ٲي قٹز ٸ ٸ٢شي قيطٲبزض زض زؾشطؼ ٶجبقس، ؾبيط قيطټب ضا ٶيع . ٦ٷٷس

 . ثبيس ثب ٞٷدبٴ ثٻ قيطذٹاض ثسټٷس

 چطا تغصیِ تا فٌجاى تْتط اظ تغطی است؟ -33

سٛصيٻ ثب ٞٷدبٴ ثط ذالٜ ثُطي ، سساذٯي ثب ٲ٧يسٴ دؿشبٴ ايدبز ٶٳي ٦ٷس ٸ قيطذٹاض ٲي سٹاٶس ثٻ ذٹثي دؿشبٴ ضا ٪طٞشٻ ٸ 

ٞٷدبٴ ٦ٳشط اظ ثُطي ٲٳ٧ٵ اؾز ، سٳيع ٦طزٴ ٞٷدبٴ ثب آة ٸ نبثٹٴ زض نٹضسي ٦ٻ اٲ٧بٴ خٹقبٶسٴ ٶجبقس، آؾبٴ اؾز ثٳ٧س،

، سٛصيٻ ثب ٞٷدبٴ ثب احشٳب٬ ٦ٳشطي ٦ٹز٤ ضا زض س٧ثيط ثسټسضقس ٸ ټب ٞطنز  ثطاي ٲسر َٹالٶي ټٳٻ خب حٳ٭ قٹز ٸ ثٻ ثب٦شطي

٦ٹز٤ ضټب ٶٳي قٹز سب ذٹز اٸ اظ آٴ سٛصيٻ ٦ٷبض ٞٷدبٴ ٲٗطو اثشال ثٻ اؾٽب٬ ، ٖٟٹٶز ټب ٸ سبذيط ضقس زٶساٶي ٢طاض ٲي زټس، 

 ٶيبظټبي حؿي ٸ ٖبَٟي  اظ٢سضي  ثٻ اٸ ٶ٫بٺ ٲي ٦ٷس ٸ،ضا ثب ٞٷدبٴ سٛصيٻ ٲي ٦ٷس اٸ ضا ٶ٫ٻ ٲي زاضز قيطذٹاض٦ؿي ٦ٻ  ٸ ٦ٷس

 .، ٦ٹز٤ ثب ٞٷدبٴ ٲي سٹاٶس ٲيعاٴ قيط زضيبٞشي ذٹز ضا ٦ٷشط٬ ٶٳبيس ٦ٷس اٸ ضا اضيبء ٲي

 

 چگًَِ  ضیطذَاضم ضا  تا فٌجاى  تغصیِ وٌن ؟ -34

 . زؾز ټبيشبٴ ضا ثكٹئيس -

.  ٶ٫ٻ زاضيس يب ٶيٳٻ ٶكؿشٻ ضٸي زاٲٵ ذٹز (نبٜ  )ٺ حبٮز ٶكؿشٻ قيطذٹاض ضا ة -

o ٞٷدبٴ ضا ي٥ ثط٦ٷيس سب قيط ثٻ ٮت ټبي .ټبي قيطذٹاض ٶ٫ٻ زاضيس ي٥ ٞٷدبٴ ٦ٹچ٥ قيط ضا خٯٹي ٮت

ٞٷدبٴ ضا   ٦ٷس ٲي٦ٻ ٮجٻ ٞٷدبٴ ٢ؿٳز ذبضخي ٮت ثبالي قيطذٹاض ضا ٮٳؽي زض حب٬، ؾذؽ قيطذٹاض ثطؾس

   .ثٻ آضاٲي ضٸي ٮت دبئيٵ قيطذٹاض ٢طاض زټيس

o قيط ضا ثب ظثبٴ ثٻ زاذ٭ ٦ٱ ٸظٴ،ٶٹظاز . قيطذٹاض ټكيبض قسٺ ٸ زټبٴ ٸ چكٱ ټبي ذٹز ضا ثبظ ٲي ٦ٷس 
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.  يب ثعض٪شط قيط ضا ٲي ٲ٧س ٸ ٲ٣ساضي اظ آٴ ضا ٲي ضيعز (  ٞٹ٬ سطٰ) ضؾيسٺ  ٶٹظاز ٸ زټبٶف ٲي ٦كس

. ٣ٍٞ ٞٷدبٴ ضا ضٸي ٮجف ٶ٫ٻ زاضيس ٸ ث٫صاضيس ذٹز اٸ آٴ ضا ث٫يطز. قيط ضا زاذ٭ زټبٴ ٦ٹز٤ ٶطيعيس -

ا٪ط اٸ ثٻ ٲيعاٴ ٲٹضز اٶشٓبض قيط .  قيط ٶٳي ذٹضززي٫طٸ٢شي ٶٹظاز ثٻ ٢سض ٦بٞي قيطذٹضز، زټبٶف ضا ٲي ثٷسز ٸ  -

 .يب الظٰ اؾز ٦ٻ زٞٗبر ثيكشطي اٸ ضا سٛصيٻ ٦ٷيسٸ  ٲ٣ساض ثيكشطي ٲي ذٹضز ثٗسيٶرٹضز، حشٳبً ٶٹثز 

 .٪يطي ٦ٷيس ؾبٖز اٶساظٺ 24زض ثٯ٧ٻ  ٸٖسٺ قيطزټي قيط زضيبٞشي اٸ ضا ٶٻ ٣ٍٞ زض ټط اٴٲيع -

 

 چگًَِ وَزون ضا اظ ضیط تگیطم؟ -35

ٲٷٕ ٶيع ؾب٬  زٸ ؾب٬ اؾز اٲب ثيف اظزٸ سٹنيٻ ٢طاٴ ٦طيٱ . سساٸٰ سٛصيٻ ثب قيطٲبزض سب دبيبٴ زٸ ؾبٮ٫ي سٹنيٻ ٲي قٹز

. سهٳيٱ زض ٲٹضز اظ قيط ٪طٞشٵ ثؿش٫ي ثٻ قطايٍ خؿٳي ضٸاٶي ٲبزض ٸ ٦ٹز٤ ٸ ٸيػ٪ي ټبي ذبٶٹازٺ زاضز. اؾزقسٺ ٴ

 ؾب٬ زٸثٷبثطايٵ ثٗس اظ . زض َي چٷس ٲبٺ اسٟب٠ اٞشسٸ ثٽشطيٵ ضٸـ اظ قيط ٪طٞشٵ، سسضيدي اؾز ٦ٻ ټٳطاٺ ثب ٖك١ ٸ ٖال٢ٻ 

ٚصا ٲي ذٹضز ٸ ٲبيٗبر  ( ٲيبٴ ٸٖسٺ 2 ٸٖسٺ ٚصاي انٯي ٸ 3) ٸٖسٺ زض ضٸظ ٦5بٲ٭ ٦ٻ ٦ٹز٤ اظ قيط ٲبزض ثٽطٺ ٲٷس قسٺ ٸ 

ٞٷدبٴ   ثب ٮيٹاٴ يب ٦ٻ ثبيس ٸٖسٺ قيط دبؾشٹضيعٺ يب آة ٲيٹٺ ضا خبي٫عيٵ قيط ٲبزض ٶٳٹز1-2ضا ټٱ ثب ٮيٹاٴ ٲي ٶٹقس ٲي سٹاٴ 

 ديكٷٽبز سبٴ زض ايٵ ظٲبٴ ذٹز.٦ٷيسحصٜ ضا ثيف اظ ي٥ ٸٖسٺ قيطزټي ٶجبيس  ، ضٸظ ي٥ ثبض2-3 ټط .ثٻ قيطذٹاض زازٺ قٹز

 ٦ٹز٤ ٦ٻ ٣ٍٞ ټٷ٫بٰ ثيٳبضيز ٸ ا٪ط ظٲبٶي ټٱ ٦ٹز٤ سٳبي٭ ثٻ قيط ذٹضزٴ زاقز اظ اٸ زضيٙ ٶٷٳبيس، ثٻ ٸيػٺ يقيط زازٴ ٶ٧ٵ

زض ايٵ . زض ظٲبٴ ثيٳبضي ٸ اؾشطؼ ثبقسٶجبيس اظ قيط ٪طٞشٵ . اقشٽب ثٻ ذٹضزٴ قيط زاضز ٸ ٚصاي زي٫طي ضا سحٳ٭ ٶٳي ٦ٷس

ضٸـ چٹٴ اظ قيط ٪طٞشٵ آضاٰ آضاٰ اؾز ٲك٧الر ٖهجي ضٸاٶي ٸ سٛييطار ټٹضٲٹٶي ٲبزض ٦ٻ زض ي٧جبضٺ اظ قيط ٪طٞشٵ اسٟب٠ 

ثٻ ايٵ سطسيت ٦ٹز٤ ٦ٱ ٦ٱ ٖال٢ٻ ثٻ قيط ذٹضزٴ ضا اظ . ٸ ٦ٹز٤ ٶيع زچبض يطثٻ ضٸاٶي ٶٳي قٹز ٲي اٞشس ثٻ ٸخٹز ٶٳي آيس

 ووه وٌٌسُ است تَصیِ ّا ٌّگام اظ ضیط گطفتيضػایت ایي . زؾز ٲي زټس ٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ذٹزـ ي٥ ثبضٺ آٴ ضا ٦ٷبض ث٫صاضز

 :

ا٪ط ٦ٹز٤ انطاض زاضز ٲٹ٢ٕ ذٹاة قيط ثرٹضز ثٻ اٸ ثسټيس سب ٸ٢شي ٦ٻ ٦ٹز٤ . ٶؿجز ثٻ اظ قيط ٪طٞشٵ اٶُٗبٜ دصيط ثبقيس .1

ثٻ سسضيح ٸٖسٺ ټبي  .٢ج٭ اظ ذٹاة ٸ نجح ټٷ٫بٰ ثيساض قسٴ قيط ذٹزسبٴ ضا ثٻ ٦ٹز٤ ثسټيس .آٲبزٺ اظ قيط ٪طٞشٵ قٹز

يٗٷي ٞبنٯٻ قيط زازٴ ټب ضا ثيكشط ٶٳبييس سب ذٹز ثٻ ذٹز ي٥ ٸٖسٺ قيطزټي حصٜ . قيط ٢ج٭ ٸ ثٗس اظ ْٽط ضا ٦ٱ ٦ٷيس

زض ٲٹضز .  ؾب٬ ٲٹثط اؾز2 ايٵ ٦بض زض ٦ٹز٦بٴ ثبالي ،َٹ٬ ٲسر قيطذٹضزٴ زض ي٥ ٸٖسٺ ضا ٲي سٹاٶيس ٦ٹسبٺ ٦ٷيس. قٹز

 ايٵ ٦بض ثطاي ٦ٹز٦ي ٦ٻ ثُٹض ٶبٲٷٓٱ قيط  ٸ٦ٹز٦بٶي ٦ٻ ؾٵ ثيكشطي زاضٶس ثٻ سٗٹي١ اٶساذشٵ قيطزټي ضاحز سط اؾز

ٸ ثبالذطٺ ٸٖسٺ ټبي قيط ذٹضزٴ زض ؾبٖبر قت ضا ثٻ سطسيت ي٥ قت زض ٲيبٴ ٸ زٸ قت زض . ٲي ذٹضز ٲٷبؾت سط اؾز
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 .ٲيبٴ ٦ٷيس سب ذٹز ٦ٹز٤ زي٫ط س٣بيبي قيط ٶ٧ٷس

 

ا٪ط زض نٷسٮي يب ٲح٭ ٲرهٹني ثٻ ٦ٹز٤ قيط ٲي زازيس زي٫ط اظ ايٵ ٲح٭ اؾشٟبزٺ ٶ٧ٷيس سب ٦ٹز٤ ثٻ يبز قيط ذٹضزٴ  .2

 ا٪ط اٸ ضا اظ ٲٽس ٦ٹز٤ ثط ٲي زاضيس ثٻ خبي "ٲثال. ثطٶبٲٻ ټٳيك٫ي ضٸظاٶٻ ضا ٖٹو ٦ٷيس .ٶيبٞشس ٸ س٣بيبي قيط ذٹضزٴ ٶ٧ٷس

ؾط٪طٲي ټبي خسيس ثطايف . ايٷ٧ٻ ٲٷع٬ ثيبييس، ثٻ ٞطٸق٫بٺ يب دبض٤ ثطٸيس سب ٦ٹز٤ ؾط٪طٰ قٹز ٸ ټٹؼ قيط ذٹضزٴ ٶ٧ٷس

ٸ حٹاؼ اٸ ضا دطر  (ذٹاٶسٴ ٦شبة يب ٢هٻ ٪ٟشٵ، اؾجبة ثبظي خسيس، ضاٺ ثطزٴ، ؾٹاضي، ٲكبټسٺ ؾبيط ٦ٹز٦بٴٲث٭ )ٶيسديسا ٤

ٲي . ظٲبٴ قيط ذٹضزٴ اٸ ضا ديف ثيٷي ٦ٷيس ٸ ي٥ ٲيبٴ ٸٖسٺ يب ي٥ ٶٹقيسٶي ٲٹضز ٖال٢ٻ اٸ ضا ثٻ ټٳطاٺ زاقشٻ ثبقيس. ٦ٷيس

. سٹاٶيس اٸ ضا ثٻ ٲح٭ ٲٹضز ٖال٢ٻ اـ ثجطيس  سب قيط ذٹضزٴ ضا ٞطاٲٹـ ٦ٷس

ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٲي ذٹاټيس قيط زازٴ ٸٖسٺ نجح ضا ٢ُٕ ٦ٷيس ؾٗي ٦ٷيس . زض نٹضر اٲ٧بٴ اظ ؾبيط اٞطاز ذبٶٹازٺ ٦ٳ٥ ث٫يطيس .3

ظٸزسط اظ اٸ اظ ذٹاة ثيساض قٹيس سب ټٷ٫بٰ ثيساض قسٴ ٦ٹز٤، ټٳؿطسبٴ يب ي٧ي زي٫ط اظ اًٖبي آقٷبي ذبٶٹازٺ زض ٦ٷبضـ 

ثجطز ٸ ٚصاي ٲٹضز ټٳطاٺ ذٹز ا٪ط ٦ٹز٤ ٲٹ٢ٕ ثيساض قسٴ قيط ٲي ذٹاټس دسضـ ٦ٳ٥ ٦ٷس ٸ ٸ اٸ ضا ثطاي نجحبٶٻ .ثبقس

 .ٚصاټبيي ٦ٻ ثٻ ٦ٹز٤ ٲي زټيس ؾبٮٱ ٸ اظ ٶٓط اضظـ ٚصايي ٦بٲ٭ ثبقس. ثسټسثٻ اٸ ٖال٢ٻ اـ ضا 

. اخبظٺ ٶسټيس ٦ٹز٤ قٳب ضا ثسٸٴ ٮجبؼ ثجيٷس ٸ ټٹؼ قيط ذٹضٴ ٦ٷس .4

ض ٦ٹز٤ آقٟشٻ اؾز ، ٪طيٻ ٲي ٦ٷس ٸ قيط ٲي ذٹاټس ٸ ٲبزض ٶٳي سٹاٶس اٸ ضا ثٻ ټيچ َطي٣ي آضاٰ ٦ٷس اظ قيط ٪طٞشٵ ا٨ .5

.  ؾطيٕ ثٹزٺ ٸ يب ضٸـ زي٫طي ثبيس ث٧بض ث٫يطيس

 

 :سؤاالت رايج در مورد  مشكالت شيزدهي و پستاني

 

 ًگطاى ًاوافی تَزى ضیطم ّستن، چِ وٌن؟  -36

 

٪بټي زض حبٮي ٦ٻ ٲبزض قيط٦بٞي سٹٮيس ٲي ٦ٷس ٸ ٲي سٹاٶس حشي ټٱ ظٲبٴ زٸ قيطذٹاض ضا ؾيط ٶٳبيس، ثٻ زٮي٭ ٖسٰ اٖشٳبز 

 .٧ٞط ٲي ٦ٷس قيط ٦بٞي ٶساضز... ، ثيٳبضي يب ٲهطٜ زاضٸټب(...ٲث٭ ٪طيٻ ظيبز يب ٲ٧طض قيطذٹضزٴ)ثٷٟؽ، ضٞشبضټبي قيطذٹاض

دؽ ا٪ط ٣ٍٞ ايٵ احؿبؼ ضا زاضيس اٲب قيطذٹاض ٸظٴ ٪يطي ذٹثي ثط اؾبؼ ٲٷحٷي ضقسـ زاضز ٸ قبزاة ٸ ؾطحب٬ اؾز، 

ثبيس ز٢ز ٦ٷيس ٦ٻ حبالر ٲرشٯٝ قيطذٹاض ضا ٢ج٭ اظ ثطضؾي . خبي ٶ٫طاٶي ٶيؿز ٸ ايٵ ٦ٱ قسٴ ٦بشة يب شټٷي قيطٲبزض اؾز

ثٻ دبؾد چٷس ؾؤا٬ ظيط ٦ٻ ٲٗٳٹال ٲٹخت ٶ٫طاٶي ٲبزضاٴ ٸ ايدبز . ٸ ديسا ٦طزٴ ٖٯز ثٻ حؿبة ٶب٦بٞي ثٹزٴ قيط ذٹز ٶ٫صاضيس

 .سهٹض ٦ٱ قيطي اؾز، ز٢ز ٦ٷيس

 

 ضیطذَاضم ظیاز گطیِ هی وٌس،آیا ضیطم وافی ًیست؟  -37

زالي٭ ظيبزي ثطاي ٪طيٻ ٸخٹز . سهٹض ٶ٧ٷيس ٦ٻ ٦ح ذٯ٣ي ٸ ثي٣طاضي يب ٦ٹٮي٥ قيطذٹاض ټٳيكٻ ثٻ ٖٯز ٪طؾٷ٫ي اؾز

قيطذٹاض ثب . ٪طٲب، ٦ثيٟي،سٷٽبيي،زٸز ؾي٫بض، ٮجبؼ ٶبٲٷبؾت، ٶٹض، ثيٳبضي ٸ ٚيطٺ: اظ خٳٯٻ. زاضز ٦ٻ ثبيس ثطضؾي قٹٶس



24 
 

٪طيٻ ٦طزٴ ثطاي ضٕٞ ٲك٧٭ ذٹز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض زضٸٴ اٸ ٸ يب زض ٲحيٍ اَطاٞف ثبقس، ٦ٳ٥ ٲي َٯجس ٦ٻ ثبيس ثطضؾي 

 .ٸ ضٕٞ قٹز

سٗسازي اظ قيطذٹاضاٴ اظ ټٟشٻ ؾٹٰ سٹٮس قطٸٔ ثٻ ٪طيٻ ټبي قبٲ٫بټي ٲي ٦ٷٷس ٸ ٶيبظ ثيكشطي  ثٻ آضاٲف، ٪طٲب ٸ 

 . ثٽشطيٵ ٸؾيٯٻ آضاٰ ٦طزٴ ايٵ قيطذٹاضاٴ سٛصيٻ ٲ٧طض ثب قيطٲبزض اؾز. سٳبؼ ثسٶي زاضٶس

 

زض ؾبٖبر ٲكرهي ٲٗٳٹال ټٷ٫بٰ ٖهط ٸ اٸاي٭ قت ثٹيػٺ  (ذٹاٺ ثب قيطٲبزض سٛصيٻ قٹٶس يب ثب ثُطي) ثطذي زي٫ط ٶيع 

ٲث٭ ايٷ٧ٻ قيطذٹاض زضز ق٧ٱ زاقشٻ ثبقس دبټبيف ضا خٳٕ ٲي ٦ٷس ٸ آضاٰ .  ٲبٺ اٸ٬ ٦ح ذٯ١ ٸ ٶبآضاٰ ټؿشٷس3زض َٹ٬ 

قيطذٹاض ضا زٲط ضٸي ؾبٖس ذٹز ٢طاض زټيس ٸ يب اٸ ضا ضٸي زاٲٵ . ٶبٲيسٺ ٲي قٹز لَلٌجايٵ حبٮز. ٦طزٴ اٸ ٲك٧٭ اؾز

 . ذٹز ٶكبٶسٺ ٸ زؾز ټب ضا زٸض ق٧ٳف حٯ٣ٻ ٦ٷيس ٸ يب دسض اٸ ضا زض ٲ٣بث٭ ؾيٷٻ ذٹز ثٛ٭ ٶٳٹزٺ ٸ ثب اٸ ظٲعٲٻ ٦ٷس

اٲب ٶٳي سٹاٴ اخشٷبة اظ ٚصاي ذبني ضا سٹنيٻ .٪بټي اٸ٢بر ٲهطٜ ثطذي ٚصاټب سٹؾٍ ٲبزض،قيطذٹاض ضا ثي٣طاض ٲي ٦ٷس

٪بٺ ثب قطٸٔ ٖبزر ٲبټيبٶٻ ٲبزض، قيطذٹاض . ٦طز ٲ٫ط آٶ٧ٻ ٸا٢ٗب ٲبزض ثب ذٹضزٴ آٴ ٚصا ٲشٹخٻ ثي٣طاضي قيطذٹاض قٹز

٪بٺ ايُطاة ٲبزض ثٻ . ثي٣طاض ٲي قٹز ٸ ٚبٮجب زض ايٵ ايبٰ قيطذٹاضاٴ ٲي٭ زاضٶس زض ٞٹان٭ ٦ٹسبٺ سطي قيط ثرٹضٶس

 .قيطذٹاض ٲٷش٣٭ ٲي قٹز ؾٗي ٦ٷيس ٲٹ٢ٕ قيطزازٴ آضاٲف زاقشٻ ثبقيس

٪بټي قيطذٹاض دؽ اظ قيطذٹضزٴ زض ٦ٳب٬ ضيبيز ثٻ ذٹاة ٲي ضٸز اٲب ثٗس اظ ٲسر ٦ٹسبټي ثب ٪طيٻ ثيساض ٲي قٹز ايٵ 

حبٮز ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ قيط ٦بٞي ٶرٹضزٺ، ثٻ زٞٗبر ٸ ٲسر ثيكشطي قيطذٹاض ضا قيط زازٺ ٸ ؾٗي ٦ٷيس قيط چطة 

 . اٶشٽبيي ضا ثرٹضز ٸ ؾيط قٹز

 

 ضیطذَاضم هىطض هایل تِ ضیطذَضزى است، آیا ضیطم وافی ًیست؟  -38

ثٻ ٖالٸٺ ثؿيبضي اظ قيطذٹاضاٴ ٶيبظ ٲجطٲي ثٻ آضاٲف ٸ سٳبؼ ٶعزي٥ ثب . قيطٲبزض ثٻ آؾبٶي ٸ ؾطيٕ ټًٱ ٲي قٹز

ؾبٖز ي٥ ثبض ٲبي٭ ثٻ 2-3ا٦ثط قيطذٹاضاٴ ټط. ٲبزض زاضٶس ٦ٻ ثب ٲ٧يسٴ دؿشبٴ زض ٸيٗيز  نحيح سبٲيٵ ٲي قٹز

ايٵ حبٮز زض ٲٹ٢ٕ .اٲب زض ٲطاحٯي اظ ضقس ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس سٳبٰ ٲسر ٶيبظ ثٻ قيطذٹضزٴ زاضٶس. قيطذٹضزٴ ټؿشٷس

زض ايٵ ٲطاح٭ . ٲبټ٫ي اؾز، ٲكبټسٺ ٲي قٹز3 ټٟش٫ي ٸ 4-6ټٟش٫ي، 2-3 آٴ ټب ٦ٻ حسٸز "ضضس سطیغ یا جْص ضضس"

 ټٟش٫ي خٽف 2ٶٹظازاٴ ذٹاة آٮٹز اٚٯت حسٸز.  ضٸظ ذٹاټس قس3يب2قيطزټي ٲ٧طض ٲٷدط ثٻ اٞعايف قيطٲبزض ْطٜ 

٪بټي قيطذٹاضاٴ چٷس ثبض ٸ ظٸز ثٻ ظٸز قيط ٲي ذٹضٶس ٦ٻ ي٥ .ضقس زاقشٻ ٸ ذٹاة آٮٹز٪ي آٴ ټب ٶيع ثطَطٜ ٲي قٹز

 . ؾبٖشٻ زاقشٻ ثبقٷس يب دؽ اظ ايٵ ذٹاة ثٻ زٞٗبر ثيكشطي قيطٲي ذٹضٶس ٦ٻ خجطاٴ ٦ٷٷس5ذٹاة 

 

 پستاى ّاین ًطم ٍ سثه ّستٌس ٍ ًطت ضیط ًساضًس، آیا ضیطم وافی ًیست؟ -39

 ټٟشٻ دؽ اظ ظايٳبٴ يب حشي ظٸزسط ٦ٻ ٲيعاٴ ټٹضٲٹٴ ټب ٦بټف ٲي يبثس ٸ ثيٵ ٖطيٻ قيطٲبزض ٸ س٣بيبي 6حسٸز

٢ؿٳز . قيطذٹاض ثطاي قيطذٹضزٴ سٷبؾت ايدبز ٲي قٹز، دؿشبٴ ټب ؾج٥ سط ٲي قٹٶس ٦ٻ ايٵ حبٮز ٦بٲال َجيٗي اؾز

آٖٱ قيط زض ٞبنٯٻ ثيٵ ٸٖسٺ ټبي سٛصيٻ قيطذٹاض زض ٲدبضي قيط شذيطٺ ٲي قٹز اٲب خطيبٴ ديسا ٶٳي ٦ٷس سب ٸ٢شي ٦ٻ 

ٶكز . ټٳطاٺ ثب ٲ٧يسٴ قيطذٹاض، ؾبذشٻ قسٴ قيط ازاٲٻ يبٞشٻ ٸقيط ثٻ خطيبٴ ٲي اٞشس. قيطذٹاض قطٸٔ ثٻ ٲ٧يسٴ ٶٳبيس

ٶ٧طزٴ دؿشبٴ ټب ٶيع زٮي٭ ٶب٦بٞي ثٹزٴ قيط ٶيؿز ظيطا زض ثؿيبضي اظ ظٶبٴ ٶكز قيط ٸ ذطٸج ذٹز ثٻ ذٹز قيط اظ 

 .دؿشبٴ ٣ٍٞ زض َٹ٬ چٷس ټٟشٻ اٸ٬ ظايٳبٴ زيسٺ ٲي قٹز

 

 ٌّگام زٍضیسى، ضیط اظ پستاى ّاین ذاضج ًوی ضَز،آیا ضیطم وافی ًیست؟ -40
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 ٲ٣ساض قيطي ٦ٻ اظ َطي١ زٸقيسٴ دؿشبٴ ټب خٳٕ آٸضي ٲي قٹز، ٲشٟبٸر ثب ٲ٣ساض قيطي اؾز ٦ٻ قيطذٹاض ثب ٲ٧يسٴ 

ثؿيبضي اظ ٲبزضاٶي ٦ٻ ٢بزض ثٻ سٹٮيس ٲ٣ساض ٢بث٭ سٹخٽي قيط ټؿشٷس ٸ ٲي سٹاٶٷس ٞطظٶسقبٴ ضا ٦بٲال ؾيط . زضيبٞز ٲي ٦ٷس

خبي ٶ٫طاٶي ٶيؿز زٸقيسٴ . ٶٳبيٷس، ٲٳ٧ٵ اؾز ټٷ٫بٰ زٸقيسٴ دؿشبٴ ټبي ذٹز ثيف اظ چٷس ٢ُطٺ قيط ٲكبټسٺ ٶ٧ٷٷس

ثٗالٸٺ ٲٳ٧ٵ اؾز ٲبزض ثٻ ٖٯز ض٨ ٶ٧طزٴ دؿشبٴ ٶشٹاٶس قيطچٷساٶي ذبضج . ٲٽبضسي اؾز ٦ٻ ثشسضيح ٦ؿت ٲي قٹز

 ( ٶ٫بٺ ٦ٷيس24ثٻ ؾؤا٬).الظٰ اؾز ٢ج٭ اظ زٸقيسٴ ذٹز ضا آٲبزٺ ؾبذشٻ ٸ ثبظسبة خطيبٴ قيطسبٴ ضا سحطي٥ ٦ٷيس.٦ٷس

 

 تِ ًظط هی ضسس ضة ّا ضیطم وافی ًیست، چِ وٌن؟ -41

ثيكشط . ثؿيبضي اظ ٲبزضاٴ احؿبؼ ٲي ٦ٷٷس نجح ټب ٲ٣ساض ظيبزي قيط زاضٶس زض حبٮي ٦ٻ قت ټب ٲ٣ساض قيطقبٴ ٦ٱ اؾز

ٲيعاٴ ټٹضٲٹٴ ټبي سٹٮيس ٦ٷٷسٺ قيط ثيٵ . ٶٳٹزٴ زٞٗبر قيطزټي زض ٖهط ٸ قت ثٻ سٹٮيس قيط ثيكشط ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس

 . نجح زض ثبالسطيٵ حس اؾز ٸ زض َٹ٬ ضٸظ ثٻ سسضيح ٦بټف ٲي يبثس6ٸ 2ؾبٖبر 

 

 ضیطذَاضم هایل تِ تغصیِ تا تغطی است،آیا ضیطم وافی ًیست؟ -42

ا٪ط ٢جال ثُطي ٸ قيط٦ٳ٧ي ثٻ قيطذٹاضسبٴ زازٺ ايس ٸ اٸ ٲبي٭ ثٻ ذٹضزٴ قيط٦ٳ٧ي ثٹزٺ اؾز،آٴ ضا ثٻ حؿبة ٶب٦بٞي 

ظيطا ثؿيبضي اظ ثچٻ ټب ثٻ َٹض َجيٗي ٲي٭ ثٻ . ثٹزٴ قيطذٹز ٶ٫صاضيسٸ ټط٪ع ؾٗي ٶ٧ٷيس ايٵ ٲؿئٯٻ ضا آظٲبيف ٦ٷيس

ثٻ قيطذٹاض ٸ٢ز ثيكشطي . ٲ٧يسٴ ثيكشط زاضٶس ٸ ثُطي ضا ٶٻ ثٻ زٮي٭ ٪طؾٷ٫ي ثٯ٧ٻ ثٗٯز ٖال٢ٻ ظيبز ثٻ ٲ٧يسٴ ٲي دصيطٶس

چٷبٶچٻ ٶيبظ ثٻ قيط ٦ٳ٧ي ثبقس، . ثطاي ٲ٧يسٴ دؿشبٴ ثسټيس سب ثب آضاٲف ثيكشطي ٲي٭ ٲ٧يسٴ ذٹز ضا اضيبء ٶٳبيس

قيطزٸقيسٺ قسٺ ذٹزسبٴ ٸ يب ٲبزضاٴ ؾبٮٱ زي٫ط ٲٷبؾت سطيٵ قيط خبي٫عيٵ اؾز ٦ٻ ثسٸٴ اؾشٟبزٺ اظ قيكٻ ثبيس ثٻ 

 . قيطذٹاض زازٺ قٹز

 

 آیا پس اظ لغغ تغصیِ تا ضیطهازض هی تَاى ، ضیطزّی ضا  هجسز تطلطاض وطز ؟ -43

 

زض ٦ٯيٻ ٲٹاضزي ٦ٻ قيطذٹاض ثٷبح١ اظ سٛصيٻ ثبقيطٲبزض ٲحطٸٰ قسٺ ٲث٭ ټٷ٫بٲي ٦ٻ ٲبزض ثٻ سهٹض ٶب٦بٞي ثٹزٴ 

قيطذٹزـ ٸ يب ثسٮي٭ ثيٳبضي ٸ يب خسايي اظ قيطذٹاض، قيطزټي ذٹز ضا ٢ُٕ ٶٳٹزٺ ٸ يب قيط٦ٳ٧ي ضا قطٸٔ ٦طزٺ ٸ 

قيطـ ٦ٱ قسٺ ، يب قيطذٹاض زض ټٟشٻ ټبي اٸ٬ سٹٮس ثب ٮٹٮٻ ٸ ٞٷدبٴ سٛصيٻ قسٺ ٸ سٹٮيس قيطٲبزض ٦بټف يبٞشٻ ٸ يب ٲبزض 

ؾٻ . اظ سٛصيٻ ٲهٷٹٖي ٲٷهطٜ قسٺ ٸ سهٳيٱ ثٻ قيطزټي زاضز، ٲبزض ٲي سٹاٶس ثطاي ثط٢طاضي ٲدسز قيطزټي سالـ ٦ٷس

ٸخٹز اٶ٫يعٺ ٸ سٳبي٭ ٢ٹي ٲبزض، ٲ٧يسٴ ٲ٧طض ٸ نحيح دؿشبٴ سٹؾٍ : ٖبٲ٭ ٲٽٱ ٸ يطٸضي ثطاي ٲٹ٣ٞيز ٖجبضسٷس اظ 

ثب ايٵ قطايٍ حشي ٲبزضاٶي ټٱ ٦ٻ )ٸ حٳبيز ثطاي ايدبز ٸ س٣ٹيز اٖشٳبز ثٷٟؽ ٲبزض  (٦ٻ ٶيبظ ٖٳسٺ ٲي ثبقس)قيطذٹاض

 (.ظايٳبٴ ٶ٧طزٺ اٶس ٲي سٹاٶٷس ايدبز قيطزټي ٶٳٹزٺ ٸ ٞطظٶس ذٹاٶسٺ ذٹز ضا ثب قيطٲبزض سٛصيٻ ٶٳبيٷس

ټٟشٻ ٲطذهي 1-2)اؾشطاحز ٸ آضاٲف - ذٹضزٴ ٸ آقبٲيسٴ ٦بٞي- زاقشٵ اٖشٳبزثٷٟؽ: سٹنيٻ ټبي ٖٳٯي ٖجبضسٷس اظ 

 ثبض زض 8-12ٲ٧يسٴ ٲ٧طض دؿشبٴ حسا٢٭ - سٳبؼ دٹؾز ثب دٹؾز ٲبزض ٸ قيطذٹاض ٸ ٦ٷبض ټٱ ذٹاثيسٴ- (ثطاي ٲبزض قبٚ٭

ا٪ط قيطذٹاض ٲبي٭ ثٻ ٲ٧يسٴ ٲي ثبقس ثبيس اٸ ضا ٲطست ثٻ ) ز٢ي٣ٻ اظ ټط دؿشبٴ10-15ٲ٧يسٴ زض ټط ٸٖسٺ حسا٢٭ - قجبٶطٸظ

اٲب ٢بزض ثٻ ٲ٧يسٴ )دؿشبٴ ٪صاقز ٸ زض ٞٹان٭ اٸ ضا ثب ٞٷدبٴ سٛصيٻ ٶٳٹز ٸ ا٪ط ٲبي٭ ثٻ ٲ٧يسٴ دؿشبٴ ٦ٱ قيط ٶيؿز

- سبٲيٵ ٶٳٹز ( ثب ٮٹٮٻ ٲ٧ٳ٭ ضؾبٴ،٢ُطٺ چ٧بٴ ٸ ؾطٶ٩)ثبيس ٸ٢شي ثٻ دؿشبٴ ٪صاقشٻ ٲي قٹز قيطٲٹضز ٶيبظ اٸ ضا  (ټؿز

ټٳعٲبٴ ثب اٞعايف سٹٮيس قيطٲبزض - سب ٢ج٭ اظ ثط٢طاضي ٦بٲ٭ قيطزټي، زازٴ قيط٦ٳ٧ي ثبيس ثسٸٴ ثُطي ٸ دؿشبٶ٥ ثبقس

ثطاي ٦بټف قيط ٦ٳ٧ي ٸ ٦ٷشط٬ ٸظٴ ٸ زٞٗبر ازضاض قيطذٹاض ثٻ ٲٷٓٹض دي ثطزٴ ثٻ ٦ٟبيز سٛصيٻ اٸ ٸ ټٳچٷيٵ ثطاي 
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 .اؾشٟبزٺ اظ ٸؾبي٭ ٦ٳ٧ي ٞٹ٠ خٽز سٛصيٻ قيطذٹاض، ثب دعق٥ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ثٽساقشي زضٲبٶي ٲكبٸضٺ ٶٳبييس

 

 ضاُ ّای افعایص ضیطهازض ٍ تساٍم ضیطزّی وساهٌس؟ -44

 ا٪ط قيط سطقح قسٺ زض دؿشبٴ ټب ثُٹض ٲطست سرٯيٻ .هىیسى صحیح ٍ هىطض پستاى هْن تطیي ػاهل افعایص ضیطهازض است

ٶكٹز، ثشسضيح سٹٮيس ٸ سطقح قيط ٦بټف يبٞشٻ ٸ ٢ُٕ ٲي ٪طزز، دؽ زٞٗبر ٸ ٲسر ٲ٧يسٴ قيطذٹاض ضا ٲحسٸز ٶ٧ٷيس، چٷبٶچٻ 

قيطذٹاض ذٹاة آٮٹز اؾز ٸ ثربَط ذٹاثيسٴ ، ٲ٧يسٴ ټبي اٸ ثطاي اٞعايف سٹٮيس قيط ٦بٞي ٶجٹزٺ ٸ يب ٲٹخت ٦بټف قيط 

 ؾبٖز اٸ ضا ثيساض ٦ٷيس ٸ قيط ثسټيس، زض َٹ٬ قت 3 ؾبٖز ٸ قت ټب ټط5/1-2قسٺ اؾز ٸ اٸ زضؾز ضقس ٶ٧طزٺ، ضٸظټب ټط 

ټٱ ثٻ قيطذٹاض قيط ثسټيس، ثب قيطذٹاض ذٹز ټٱ اسب٠ ثبقيس، اظ ټطزٸ دؿشبٴ قيط ثسټيس ٸ ا٪ط اٸ ٲبي٭ ٶجٹز زض ٶٹثز ثٗسي 

قيطزټي، سٛصيٻ ضا اظ دؿشبٶي ٦ٻ آٶطا ٦ٳشط ذٹضزٺ ٸ يب انال ٶرٹضزٺ قطٸٔ ٦ٷيس، ٸيٗيز نحيح ثٛ٭ ٦طزٴ ٸ دؿشبٴ ٪طٞشٵ 

ديك٫يطي ٲي ٦ٷس، زض نٹضر ثطٸظ ايٵ ٲك٧الر .... قيطذٹاض ضا ضٖبيز ٦ٷيس ٦ٻ اظ ثطٸظ ٲك٧السي ٲث٭ احش٣بٴ ٸ ظذٱ ٸ ق٣ب٠ 

قيطزټي ضا ٲشٹ٢ٝ ٶ٧طزٺ ٸ ثب ٦ٳ٥ ٦بض٦ٷبٴ ثٽساقشي زضٲبٶي ٲك٧٭ ضا ثطَطٜ ٦ٷيس،اظ زازٴ ؾبيط ٲبيٗبر ثب ٸ يب  ثسٸٴ 

  ٲبٺ دطټيع ٦ٷيس، زض نٹضر ٶيبظ ثٽشطيٵ قيط ٦ٳ٧ي، قيطزٸقيسٺ قسٺ ٲبزض يب قيط زايٻ اؾز، ٞٹضا 6ثُطي ثٻ قيطذٹاض ظيط 

ٸ ثب ٦ٹچ٧شطيٵ ٲك٧ٯي ثٻ سٛصيٻ قيطذٹاض ثب قيطٲهٷٹٖي سهٳيٱ ٶ٫يطيس، ثٻ ٲ٧يسٴ ٸ ثٯٗيسٴ قيطذٹاض حيٵ سٛصيٻ ز٢ز ٦ٷيس 

ٸ ثٻ ٲحى ٦ٷس قسٴ ٲ٧يسٴ ٸ ثٯٗيسٴ، اٸ ضا اظ ي٥ دؿشبٴ ثٻ دؿشبٴ زي٫ط خب ثٻ خب ٦ٷيس، آضاٲف زاقشٻ ثبقيس چٹٴ ايُطاة ٸ 

ٶ٫طاٶي ٲبٶٕ ض٨ ٦طزٴ دؿشبٴ ٸ خطيبٴ يبٞشٵ قيطٲي قٹز، ؾٗي ٦ٷيس ٪طؾٷٻ ٶٳبٶيس ٸ ٚصاټبي سبظٺ ٸ َجيٗي ٲهطٜ ٦ٷيس، 

  ٸٖسٺ ٚصا ثب حدٱ ظيبز اؾز،ضغيٱ الٚطي ٶ٫يطيس، زض حس 3 سب2ٲهطٜ ٚصاټبي ٲٛصي ثٻ ٲ٣ساض ٦ٱ ٸ زض زٞٗبر ثيكشط ثٽشط اظ

ضٕٞ سكٷ٫ي ذٹز آة ٸ ؾبيط ٲبيٗبر ثٷٹقيس، ٞٗبٮيز خؿٳي ٲٷبؾت زاقشٻ ثبقيس،اظ اؾشٗٳب٬ زذبٶيبر ٸ ٢طل ټبي ديك٫يطي 

اظ ثبضزاضي سط٦يجي دطټيع ٦ٷيس، ٶؿجز ثٻ سٹاٶبيي ذٹز ثطاي قيطزټي اٖشٳبزثٷٟؽ ٸ اَٳيٷبٴ ذبَط زاقشٻ ثبقيس، چٷبٶچٻ ثبٸض 

زاضيس ٦ٻ ثطذي زاضٸټبي ٪يبټي ضايح ٸ ثي يطض، قيط قٳب ضا ظيبز ٲي ٦ٷس، ٲهطٜ آٴ ټب ثالٲبٶٕ اؾز، ا٪ط زچبض ثيٳبضي 

 .زيبثز، ٦ٱ ٦بضي سيطٸئيس ٸ ٦ٱ ذٹٶي ټؿشيس ، ثطاي زضٲبٴ آٴ ثٻ دعق٥ ٲطاخٗٻ ٦ٷيس

 ، ضیطم ضا افعایص زّن؟ضیطافعا غصایی هَاز آیا هیتَاًن تا استفازُ اظ -45

 ٸ ٲٗش٣سٶس ٦ٻ ٲي٧ٷٷس اؾشٟبزٺ قيطٲبزض اٞعايف ٲٷٓٹض ثٻ ٪يبټي ٲرشٯٝ چبيٽبي ٸ ٦طزټٽب زٰ اظ  ٲٷب١َ  اظ ثؿيبضي زض

 ټٷٹظ ٸٮي ٲيكٹٶس قيط اٞعايف ؾجت زي٫ط ٪يبټي ٲٹاز ثؿيبضي ٸ قجسض ذبٰ، ثبزاٰ آثدٹ، ٲطثطذي ٲٹاز ٚصايي ٲث٭ ٲد

ٲي سٹٮيس ثيكشطي قيط ٚصايي، ٲٹاز ثًٗي ذٹضزٴ ثب ٦ٻ زيٲي٧ٵ احؿبؼ ا٪ط. اؾز ٶكسٺ ثبثز٦بٲال  ٖٯٳي َٹض ثٻ ټيچ٧ساٰ

 ثبٸض ايٵ چٹٴ ، ٲهطٜ آٴ ثالٲبٶٕ اؾزٶساضز ذُطي قيطذٹاض ٸقٳب  ثطاي ٚصايي ٲبزٺ ايٵ ايٷ٧ٻ اظ اَٳيٷبٴ نٹضر زض زي٦ٵ

 اٲب زض ټط حب٬ يطٸضر ٲ٧يسٴ ٲ٧طض قيطذٹاض ضا ٞطاٲٹـ .٦ٷس سحطي٥ ضا (ا٦ؿيشٹؾيٵ)ثبظسبة خطيبٴ قيط ضٞٯ٧ؽ ٲيشٹاٶس

 . ٶ٧ٷيس

 

 چیست ٍ چِ تایس وطز ؟پستاى  گطفتيػلل اهتٌاع ضیطذَاض زض هاُ ّای اٍل ػوط اظ  -46
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 .ثؿشٻ ثٻ ؾٵ قيطذٹاض ٖٯ٭ اٲشٷبٔ اظ دؿشبٴ ٸ زض ٶشيدٻ ضٸـ ټبي سكٹي١ اٸ ثٻ ٪طٞشٵ دؿشبٴ ٲشٟبٸر اؾز

ٲث٭ ق٧ؿش٫ي ټب ٸ  :قٹز ٲٗبيٷٻ ثيٳبضيٽب ٸ دعق٧ي ٲك٧الر سٳبٰ ٶٓط اظ ثبيس ٶ٫يطز ضا ٲبزض دؿشبٴ اٸ٬ ضٸظ اظ ٶٹظاز ا٪ط

 ذكٹٶز ثب، ٶٹظاز ٲ٧يسٴ ٢سضر ٦بټف ٸزض اثط زاضٸټبي سدٹيع قسٺ ثطاي ٲبزض ٲٹ٢ٕ ظايٳبٴ  آٮٹز٪ي ذٹاة احؿبؼ زضز،

 ٸ ٦طزٴ ثٛ٭ ٶبزضؾز ٸيٗيز، دؿشبٴ اظ ٸي ثيعاضي  ٸ زض ٶشيدٻ اٸ٬ سٛصيٽٽبي زض دؿشبٴ ثٻ ٶٹظاز ٞكطزٴ يب ٦طزٴ خبثٽدب

 .ثبيس ٲٹضز سٹخٻ ٢طاض ٪يطٶس دؿشبٴ ٪طٞشٵ

 ضا آٴ ٲٽبض يب سإذيط يب ٸ( دؿشبٴ قسيس ٦طزٴ ض٨ )قيط خٽف ٢ٹي ثبظسبة ٲبزض، دؿشبٴ احش٣بٴ چٽبضٰ، سب زٸٰ ضٸظټبي زض

. ٪طٞز ٶٓط زض ثبيس

ثربَط اؾشٟبزٺ اظ ثُطي ٸ )دؿشبٴ ٪طٞشٵ زض ؾطزض٪ٳيٲي سٹاٶس ثٗٯ٭  ثبقس، ٖٳط چٽبضٰ سب اٸ٬ ټٟشٽٽبي ثيٵ زض اٲشٷبٔ ا٪ط

 ٶٹظاز، ٪ٹـ ٖٟٹٶز زټبٴ، ثط٥ٞ ٲبزض، دؿشبٴ احش٣بٴ قيطزټي، ٶبزضؾز ٸيٗيز اظ ٶبقي دؿشبٴ ٶٹ٤ ظذٱ ،(دؿشبٶ٥

 .ثبقس قيط ٲعٺ سٛييط ٸ ٲبزض سٹؾٍ قسٺ ذٹضزٺ زاضٸيي يب ٚصايي ٲٹاز ثٻ حؿبؾيز

 دؿشبٴ ٪طٞشٵ اظ قيطذٹضزٴ، ٲٹ٢ٕ زض (٦ٹٮي٧ي)٢ٹٮٷدي زضزټبي ز٬ ٖٯز ثٻ اؾز ٲبټ٫ي ٲٳ٧ٵ 3 سب ي٥ ؾٵ زض قيطذٹاض

. ٶٳبيس اٲشٷبٔ

 آةٚصاټي ٦ٳ٧ي، ٲٹٖس اظ ض زض اثط ٲهطٜ ظٸزرذٹضزٴ قيط ثٻ سٳبي٭ ٦بټف اٲشٷبٔ اٸ ٲي سٹاٶس ثٗٯز ثٗس ثٻ ٲبټ٫ي 3 ؾٵاظ 

 ٸ سٹخٻ قيطذٹاض ثبظي٫ٹقييب آقٟش٫ي ٸ  ،ٲهطٜ ثيف اظ ٲٗٳٹ٬ ٚصا ٖٯز ثٻ ثعض٪شط قيطذٹاضاٴ زض ټٳچٷيٵ ٸ آة يب ٲيٹٺ

  .ثيكشط اٸ ثٻ ٲحيٍ اَطاٜ ٸ يب زٶساٴ زضآٸضزٴ ثبقس

 

 اٸ٬ زض قيطذٹاض ا٪ط. ٲي٧ٷس ٦ٳ٥ ٖٯز سكريم ثٻ ٲيٷٳبيس، اٲشٷبٔ قيطذٹضزٴ اظ ٲطحٯٽبي، چٻ زض قيطذٹاض ٦ٻ ايٵ زاٶؿشٵ

 ٸيٗيز دؿشبٴ، ٪طٞشٵ زض ٪ٳي زض ؾط اؾز ٲٳ٧ٵ ٶٳبيس، اٲشٷبٔ دؿشبٴ ٪طٞشٵ اظ( قٹز خبضي قيطٲبزض ٦ٻ ايٵ اظ ٢ج٭ )سٛصيٻ

 ٦بټف يب ٪ٹـ ٖٟٹٶز قيط، خٽف سإذيط يب ٲٽبض ضٞشٻ، ٞطٸ يب نبٜ دؿشبٴ ٶٹ٤ ٪صاقشٵ، دؿشبٴ ثٻ ٸ قيطزټي ٶبزضؾز

. ثبقٷس آٴ ٖٯ٭ اظ ٲ٧يسٴ ٢سضر

 ٖٯز ثٻ ثيٷي ؾٹضاخ ثٹزٴ ثؿشٻ يب ٸ آٴ ٦بټف يب قيط ظيبز خٽف ٦ٷس، ضټب ضا دؿشبٴ قيط، قسٴ خبضي اظ ثٗس قيطذٹاض، ا٪ط

ٲي ذ٫ٟي احؿبؼ قيطذٹاض ثبقس، ظيبز قيط خٽف ثبظسبة ؾطٖز ٦ٻ نٹضسي زض. ثبقس آٴ ٖبٲ٭ اؾز ٲٳ٧ٵ سٷٟؿي ٖٟٹٶز

  .ٲيجبقس قيطذٹضزٴ ثٻ ٢بزض ؾرشي ثٻ ٸ ٦ٷس

. ثبقس ٪بظ زٕٞ يب ظزٴ آضٸ٘ ثٻ ثچٻ ٶيبظ زٮي٭ ثٻ زاضز احشٳب٬ ٲبزضثبقس، دؿشبٴ اظ سٛصيٻ ٸٖسٺ ټط اٸاذط زض اٲشٷبٔ ايٵ ا٪ط

 

ٖٯ٭ ٲطثٹٌ ثٻ : ثُٹض ٦ٯي ٲي سٹاٴ ٖٯ٭ اٲشٷبٔ قيطذٹاض ضا زض ټط ؾٷي زض ؾٻ زؾشٻ َج٣ٻ ثٷسي ٦طزٺ ٸ ثٻ ضٕٞ آٴ دطزاذز

 :هَاضزی وِ تِ ضیطذَاض هطتَط هی ضَز ػثاضتٌس اظ . قيطذٹاض، ٲطثٹٌ ثٻ ٲبزض ٸ ٲطثٹٌ ثٻ سٹٮيس قيط 

 ٸ ثيٷي زض ؾسيٱ ٦ٯطٸض ٢ُطٺ چ٧بٶسٴ. قٹز ٸزضز ثيٷي ٪طٞش٫ي ؾجت ثٯٗيسٴ، ٸ ٲ٧يسٴ ٲٹ٢ٕ اؾز ٲٳ٧ٵ سٷٟؿي ٖٟٹٶشٽبي _1

 ثيٷي ٪طٞش٫ي ضٕٞ ثٻ اؾز ٲٳ٧ٵ ټٹا ٦ٷٷسټٽبي ٲطَٹة چٷيٵ ټٱ قسٺ سؿ٧يٵ ؾجت اؾشبٲيٷٹٞٵ ٲث٭ ؾبزٺ ٲؿ٧ٷٽبي زازٴ

ٲي ثيٷي سيٛٻ اٶحطاٜ اسٟب٢ي سكريم ثبٖث ؾطٲبذٹضز٪ي خطيبٴ زض دؿشبٴ ٪طٞشٵ اظ قيطذٹاض اٲشٷبٔ ٪بټي. ٶٳبيٷس ٦ٳ٥

. قٹز

 ثب ٮثٻ ٲاليٱ ٲبؾبغ يب قيطذٹضزٴ اظ ٢ج٭ چيعي خٹيسٴ ٪بټي يب ؾطز ٢بق١ ي٥ دكز ٪صاقشٵ: آٸضزٴ زض زٶساٴزض ٲٹضز - 2

. ٲي٫طزز قيطذٹاض زضز ٦بټف ثبٖث ؾبزٺ ٲؿ٧ٷٽبي زازٴ ثط ٖالٸٺ سٳيع اٶ٫كز

، ذٹاة آٮٹز٪ي ٸ ثي٣طاضي ٶبقي اظ ٲهطٜ زاضٸټب، ثط٥ٞ يب سجرب٬ زټبٴ قيطذٹاض ٲطي ثٻ ٲٗسٺ اظ قيط  ثط٪كز ٲٹضز زض- 3

  . دعق٥ ا٢ساٰ ذٹاټس ٶٳٹز
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 ثسٴ حطاضر .ثرٹضز قيط قت زض يب ٸ ذٷ٥ ٲح٭ زض ٸٮي. ٶٳبيس اٲشٷبٔ قيطذٹضزٴ اظ قيطذٹاض زاضز احشٳب٬ ٪طٰ ټٹاي زض _4

. ز٦ٷي ٶ٫ٽساضي ٲٷبؾجي حطاضر زضخٻ زضاٸ ضا  ٸ ٺ ٦طز٦ٷشط٬قيطذٹاض ضا 

. ثچٻ ٪طٞشٵ ٪بظ ثٻ ٲبزض ٸا٦ٷف ٲبٶٷس ثبقس زاقشٻ سطؼ قيطذٹضزٴ ٲٹ٢ٕ زض قيطذٹاض اؾز ٲٳ٧ٵ ٪بټي _5

 زاٴضضٸي٩ ٲبزض دؿشبٴ اظ ٶب٪ٽبٴ قيطذٹاض ا٪ط. ٶيؿز قبيٕ ٲبټ٫ي 9 اظ ٢ج٭  ٦ٻ اٮجشٻ٪طٞشٵ قيط اظ ثٻ قيطذٹاض سٳبي٭- 7

 قٹز ٪طٞشٻ ٦بض ثٻ ثبيس قيطذٹضزٴ زٸثبضٺ ثٻاٸ  سكٹي١ ثطاي ٲٳ٧ٵ ضٸقٽبي ټٳٻ ٶسټس، ٶكبٴ سٳبي٭ دؿشبٴ ٪طٞشٵ ثٻ ٸ قٹز

. قٹز قيطذٹضزٴ ٦بٲ٭ ٢ُٕ ثٻ ٲٷدط ثبالذطٺ ٸ ٶسازٺ ٶشيدٻ اؾز ٲٳ٧ٵ ټٱ ٪بټي ٸٮي

 

 : هطىالتی وِ زض  هازض هوىي است سثة اهتٌاع ضیطذَاض اظ گطفتي پستاى ضَز ػثاضتٌس اظ

 ضا قيطـ ٲعٺ زاضٸټب يب ٦طزٺ ثبقس  ٲٽبضضا  قيط خٽف ٸا٦ٷف يب٦طزٺ  ٦ٱ  اٸ ضا قيط سٹٮيس اؾز ٲٳ٧ٵي ٲبزض ٦ٻ ثيٳبض- 1

 .ازٺ ثبقٷسز سٛييط

 ٦ٷس اٲشٷبٔ چط٤، يب قيط قٹض ٲعٺ ٖٯز ثٻ َطٜ ټٳبٴ سٛصيٻ اظقيطذٹاض  اؾز ٲٳ٧ٵ ٲبزض، دؿشبٴ ي٥ ٖٟٹٶززض نٹضر  _2

. ٶ٫يطز ضا دؿشبٴ زٸ ټط ٲبزض، سٹؾٍ زاضٸ ٲهطٜ ذبَط ثٻ يب ٸ

 زاضز احشٳب٬ ٲدسز حبٲٯ٫ي ټٳچٷيٵ( سٷٽب دطٸغؾشطٸٶي ٢طل ٶسضر ثٻ ٸ سط٦يجي ٢طل )ذٹاض٦ي حبٲٯ٫ي يس ٢طنٽبي _3

 ؾجت قيط ٲعٺ سٛييط ٖٯز ثٻ ٪بټي ٶيع ٲبټيبٶٻ ٖبزر يب ٪صاضي سرٳ٥. زٴزٺ سٛييط ضا قيط ٲعٺ ٸزازٺ  ٦بټف ضا قيطٲبزض سٹٮيس

. ٲيكٹز قيطذٹضزٴ اظ قيطذٹاض اٲشٷبٔ

ٸ يب  ، زضيب آة يب زاض ٦ٯط آة ثب اؾشرط زضقٷب ٦طزٴ  يب ٸ ٲشٟبٸر ٦طٰ يب از٦ٯٵ نبثٹٴ، ُٖط، اظ ٲبزض زض نٹضر اؾشٟبزٺ  _4

 ٶ٫يطز ضاٲبزض  دؿشبٴقشٻ ٸ ٪صا سإثيط قيطذٹاض ضٸي اؾز ٲٳ٧ٵ ظزٴ ٖيٷ٥ يب ٲٹ َطح سٛييط ٲث٭ ٲبزض ْبټط زض سٛييطحشي 

 اظ ٸ ټؿشٷس حؿبؼ٦ٻ ثبٖث سٛييط ٲعٺ قيط ٲي قٹز  ٲبزضاٴٲٹضز ٲهطٜ  ٚصاټبي اظ ثطذي ثٻ قيطذٹاضاٴ اظثطذي _5

 ٲهطٜ يب ٸ زازٴ قيط اظ ٢ج٭ َٹالٶي ٸضظـ ٲبزض، ٦كيسٴ ؾي٫بض اٞعايف ثب زي٫ط ثًٗي ٸ ٶٳبيٷس ٲي اٲشٷبٔ دؿشبٴ ٪طٞشٵ

. ٸضظٶس ٲي اٲشٷبٔ دؿشبٴ ٪طٞشٵ اظ ٲث٭ ٶٹقبثٻ ټب، چبي ٸ ٢ٽٹٺ ٦بٞئيٵ زاضاي ٶٹقيسٶيٽبيظيبز 

 

 :تطذی ػلل اهتٌاع ضیطذَاض اظ گطفتي پستاى هوىي است تِ تَلیس ضیط هطتَط تاضس

ثطاي اٞعايف سٹٮيس قيط .٦ٷس اٲشٷبٔ دؿشبٴ ٪طٞشٵ اظ اؾز ٲٳ٧ٵ قيطذٹاض يبثس، ٦بټف ٲٹ٢شبً يب ثبقس ٦ٱ قيط سٹٮيس ا٪ط -1

 .ثبيس سالـ ٶٳٹز

 دؿشبٴ ٪طٞشٵ اظ قيط، ٦ٱثٻ ٖٯز زضيبٞز  ٸٮي ٲي٧ٷس قيط ٲ٧يسٴ ثٻ قطٸٔ قيطذٹاض ض،قي خٽف  ثٹزٴ آټؿشٻزض نٹضر  _2

 قيطذٹاض زټبٴ ثٻ ضا دؿشبٴ ٪بٺ آٴ ٸ ٦ٷس ديسا خٽف سب زيثسٸـ٦ٳي  ضاسبٴ قيط زيٲيشٹاٴ ٲٹاضز ايٵ زض. ٲيٷٳبيس اٲشٷبٔ

 قٷيسٴ ؾبزٺ، ٶٹقيسٶي ي٥ يب آة ذٹضزٴ ٲث٭ ضٸقٽبيي ثب قيطذٹاض سٛصيٻ اظ ٢ج٭ ضا قيط خٽف ٸا٦ٷف يب ٸ زيث٫صاض

. يسيٶٳب قطَي ٦كيسٴ، زضاظ ٸ نٷسٮي ټٳبٴ ضٸي ٶكؿشٵ ٲٹؾي٣ي،

 اظ ٸ ٦طزٺ زؾشي ديفآٴ،  ثطاثط زض سٹاٶبيي ٖسٰ ٖٯز ثٻ اؾز ٲٳ٧ٵ  قيطذٹاضض ٶيعقي خٽف زض نٹضر ؾطيٕ ثٹزٴ  _3

 . زض ايٵ ٲٹضز ٲي سٹاٴ ٦ٳي قيط ضا زٸقيس ٸ ثٗس قيطذٹاض ضا ثٻ دؿشبٴ ٪صاقز.ٶٳبيس اٲشٷبٔ دؿشبٴ ٪طٞشٵ

 

 

 تطغیة ًواین؟ پستاى گطفتيچگًَِ ضیطذَاضم ضا تِ   -47

 

 َجيٗي ضٞشبضاٴ ٲبزض ٪بټي چٹٴ. ٲي٧ٷس اٲشٷبٔ دؿشبٴ ٪طٞشٵ اظ ح٣ي٣شبً قيطذٹاض ٦ٻ٦ٷيس  حبن٭ اَٳيٷبٴ ثبيس ا٢ساٰ ټط اظ ٢ج٭
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: ز٦ٷي سٹخٻ ظيط ٶ٧بر ثٻ ٲٷٓٹض ايٵ ثٻ. زٴٶٳبيٲي  سٗجيط دؿشبٴ ٪طٞشٵ اظ اٲشٷبٔ ثٻ ضا قيطذٹاض

 ٲ٣ساض ثٻ يب ثيكشط زٞٗبر ٸ ٦ٱ ٲ٣ساض ثٻ اؾز ٲٳ٧ٵ قيطذٹاض: ؾبٖز 24 َي زض قيطذٹاض ٸا٢ٗي قيطذٹضزٴ زٞٗبر _1

. ثرٹضز قيط ٦ٳشط زٞٗبر ٸ ثيكشط

 24 زض ضٸقٵ ٸ ثيجٹ ازضاض ثب قسٺ ذيؽ دبضچٽبي ٦ٽٷٻ 6 حسا٢٭: قيط زضيبٞز ٦ٟبيز ٶٓط اظ قيطذٹاض ٸيٗيز اضظيبثي _2

. ٲيجبقس قيط ٦بٞي زضيبٞز ٶكبٶ٫ط ٲٗٳٹالً قبزاة ٸ ٮُيٝ دٹؾشي زاقشٵ ٸ ؾبٖز

ٲي ٶٓط ثٻ ثيٳبض يب ٸ ٲيكٹز آقٟشٻ آؾبٶي ثٻ يب اؾز؟ ضايي ٸ ذكٷٹز آيب: سٛصيٻ ٞٹان٭ زض قيطذٹاض ضٞشبض ثٻ سٹخٻ _3

 ضؾس؟

   :قيطذٹاض ٲ٧يسٴ ٸ قيطذٹضزٴ ٸ ٪طٞشٵ آٚٹـ زض ٸيٗيز ثٻ سٹخٻ _4

 زټبٴ ،سبٴ ق٧ٱ ٸ ؾيٷٻ ضٸي اٸ ظاٶٹي ٸ ؾيٷٻ ٦ٻ َٹضي ثٻ  ايس٪صاقشٻ دؿشبٴ ثٻ ٲٷبؾجي ٸيٗيز زضضا  قيطذٹاض آيب•

 ٪يطز؟  ٲي٢طاض دؿشبٴ ضٸي ٸي چبٶٻ ٸ دؿشبٴ ٶٹ٤ ؾُح ټٱ قيطذٹاض

 احش٣بٴ زض دؿشبٴ ٶٹ٤ قسٴ نبٜ ؾجت ثٻ. )ث٫يطز ذٹثي ثٻ ضا دؿشبٴ ثشٹاٶس سب ٲيكٹز ثبظ ٦بٲالً قيطذٹاض زټبٴ آيب•

.( ٲيكٹز ٲك٧٭ قيطذٹاض ثطاي ٪طٞشٵ دؿشبٴ

:  ّای ظیط تَجِ وٌیس تَصیِتِ 

. زيثسٺ قيط اٸ ثٻ( ضٞشٵ ذٹاة ثٻ ٲٹ٢ٕ يب قسٴ ثيساض اظ ٢ج٭ زضؾز )اؾز آٮٹز ذٹاة قيطذٹاض ٦ٻ ٸ٢شي _

. زي٦ٵ ٲبؾبغ،آضاٰ يب زازٴ س٧بٴ ذٹاٶسٴ، آٸاظ ثب ضا قيطذٹاض قيطزازٴ، ثطاي سالـ اظ ٢ج٭ _

. زيثسٺ قيط اٸ ثٻ ٶيؿز، ٪طؾٷٻ ظيبز ټٷٹظ قيطذٹاض ٦ٻ ظٲبٶي زض _

 ز،يثسٸـ ضا ذٹز قيط اظ ٲ٣ساضي قيط، خٽف ضٞٯ٧ؽ ثط٢طاضي اظ ٢ج٭ اؾز، دؿشبٴ ٪طٞشٵ زض ؾطزض٪ٳي زچبض قيطذٹاض ا٪ط _

 ٪طٞشٵ زض ؾٗي قيطذٹاض ا٪ط. ث٫يطز ذٹز ٦ٹقف اظ آٶي دبزاـ ي٥ اٸ ٦ٻ َٹضي ثٻ زي٦ٵ ٖطيٻ ٦ٹز٤ ثٻ ضا دؿشبٴ ؾذؽ

 ٦بض ايٵ.قٹز ٸي زټبٴ ٸاضز ٢ُطٺ نٹضر ثٻ سب زيثطيع دؿشبٴ ضٸي ضا زٸقيسټكسٺ قيط چ٧بٴ ٢ُطٺ ثب زيٲيشٹاٴ زاضز دؿشبٴ

 ٮجٽبي ضٸي ثٻ ضا سبٴقيط اثشسا يب ٶٳبيس سكٹي١ ٲ٧يسٴ سساٸٰ ثٻ ٸ ٶ٫ٽساضز دؿشبٴ ثٻ چؿجيسٺ ٸ آضاٰ ضا قيطذٹاض اؾز ٲٳ٧ٵ

.  زيثٯٛعاٴ اٸ زټبٴ زاذ٭ ثٻ ضا دؿشبٴ ؾذؽ ٸ زيثسٸـ قيطذٹاض

 چٹٴ ٶيؿز ٦بضزضؾشي اٸ ٶ٫ٽساقشٵ ٪طؾٷٻ َطي١ اظ دؿشبٴ ٪طٞشٵ ثٻ ٸي ٸازاض٦طزٴ ٶٳي٫يطز، ضا دؿشبٴ ٦ٹز٤ ٢شيٸ

 ٶ٧ٷس زضيبٞز ضا ٲٷبؾت اٶطغي ا٪ط ٸ ٪يطز ٢طاض ټٱ ٦ٳأثي ذُط زض اؾز ٲٳ٧ٵ دؿشبٴ ٪طٞشٵ زض ؾطزض٪ٳي زچبض قيطذٹاض

  .ثٹز ٶرٹاټس آٴ ٲ٧يسٴ ٸ دؿشبٴ ٪طٞشٵ ثٻ ٢بزض ٸ قسٺ يٗيٟشط ضٸظ ثٻ ضٸظ

 ٪طٰ حٳبٰ زض قيطزازٴ دؿشبٴ، ثٻ چؿجبٶسٴ اظ دؽ ٸي زازٴ س٧بٴ قيطزازٴ، ايؿشبزٺ خٳٯٻ اظ قيطزټي ٲرشٯٝ ٸيٗيشٽبي _

 .ضا اٲشحبٴ ٦ٷيس

 

   چیست؟پستاى گطفتي زض  ضیطذَاض سطزضگویهٌظَض اظ  -48

 

ٶٳي زاٶس  يؿز ٸٴ قيط سرٯيٻ ٸ آٴ ثٻ چؿجيسٴ ثٻ ٢بزض اٲب ٪يطز ٲي  زټبٴ زض ٸٮٕ، ٸ حطل ثب ضا دؿشبٴ ٶٹ٤ قيطذٹاض٪بټي 

 ظذٱ ؾجت ٮصا( ؾطقيكٻ ٲ٧يسٴ ٲث٭)ضزٶس زضؾز ٲ٧يسٴ يب ٸ زټسٲي  ٞكبض ثيطٸٴ ثٻ ظثبٶف ثب ضا دؿشبٴ ٶٹ٤ يبچ٧بض ٦ٷس 

. آٸضز ٲي زؾز ثٻ ٦ٳشطي قيط ٲ٧يسٴ، ټط ثب ٸ ٲيكٹز دؿشبٴ ٶٹ٤

 زټبٴ زض دؿشبٴ ٸ٢شي. اؾز ٲشٟبٸر قيكٻ ؾط اظ ٲ٧يسٴ ثب ٲبزض دؿشبٴ اظ سٛصيٻ ٲٹ٢ٕ زض ٶٹظاز زټبٴ ٸ آضٸاضٺ ظثبٴ، حط٦بر

 ٞكبض ٸ ضيشٳي٥ حط٦بر ثب ٸ ٞكبضز ٲي ذٹز ٦بٰ ثٻ ضا دؿشبٴ ٸ (س٣ٗط حبٮزثٻ )٪ٹز ٲي قٹز  اٸ ظثبٴ ٲي٫يطز، ٢طاض قيطذٹاض

 ٸ ثٯٗس ٲي ضا آٴ ٸ قسٺ قيط قسٴ خبضي ؾجت، (٦ٻ ظيط ټبٮٻ ٢ٽٹٺ اي اَطاٜ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٢طاض زاضٶس)ٲربظٴ قيط  ثٻ آضٸاضټٽب
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. ٦كس ٲي ٶٟؽ ي٥ ؾذؽ

 ضا قيط خطيبٴ قسر خٯٹي ذٹز ظثبٴ ثب ٮصا ٲيكٹز ضٸثطٸ ٲبيٕ اظ خطيبٶي ثب ٞٹضاً ثرٹضز قيط ثُطي اظ قيطذٹاض ا٪ط ٸٮي

 ٲي حط٦ز ثسٸٴ آضٸاضٺ ٸ ٲيچؿجس ثُطي ؾط زٸض ثٻ ٲح٧ٱ َٹض ثٻ اٸ ٮجٽبي. ٶٳبيس خٯٹ٪يطي ذٹز قسٴ ذٟٻ اظ سب ٪يطز ٲي

. ٲيسټس اٸ ثٻ آٶي ٮصر ٸ ٲييبثس خطيبٴ ثالٞبنٯٻ قيط ث٧ٷس، سالقي ٦ٻ ايٵ ثسٸٴ ٸ ٲبٶس

 اؾشٟبزٺ چ٧بٴ ٢ُطٺ يب ٮٹٮٻ ؾطٶ٩، ٢بق١، ٞٷدبٴ، اظ سٹاٴ ٲي ايُطاضي ٲٹا٢ٕ زض. زي٦ٵ اؾشٟبزٺ ظٶ٥ ٪ٹ٬ يب ثُطي اظ ثبيسٴ ٮصا

 .اييسٶٱ

 

 ضیطذَاضم یه پستاًن ضا ًوی گیطز، چِ وٌن؟  -49

 ثيٷي، َطٞٻ ي٥ احش٣بٴ ٲث٭ ثيٳبضيٽبيي ٶٓط اظ دعق٥ سٹؾٍ ثبيس ٶٳبيس، اٲشٷبٔ دؿشبٴ ي٥ ٪طٞشٵ اظ سٹٮس ټٷ٫بٰ اظ ٶٹظاز ا٪ط

 ثٻ ثؿشٻ. قٹز ٲٗبيٷٻ َطٜ، ي٥ سط٢ٹٺ اؾشرٹاٴ ق٧ؿش٫ي ٪طزٴ، ٲٽطٺ زضضٞش٫ي ٲٛجٷي، َطٞٻ ي٥ ٞش١ ٪ٹـ، ي٥ ٖٟٹٶز

 ٶٹظاز ٸ قٹٶس ق٭ ٪طزٴ ًٖالر سب ٦كس ٲي ضٸظَٹ٬ چٷس سٹٮس، اظ ثٗس ٲٗٳٹالً ضحٱ، زاذ٭ زض خٷيٵ ٪طٞشٵ ٢طاض چ٫ٹٶ٫ي

. ثچطذبٶس زي٫ط َطٜ ثٻ َطٜ ي٥ اظ ضا ذٹز ٪طزٴ ضاحشي ثٻ ثشٹاٶس

 :ٶٳبيس اٲشٷبٔ دؿشبٴ ي٥ ٪طٞشٵ اظ ظيط، زالي٭ ٸ ٞٹ٢بٮص٦ط ٖٯ٭ ثٻ ٶب٪ٽبٶي َٹض ثٻ اؾز ٲٳ٧ٵ سٌی ّط زض قيطذٹاضاٲب 

 سٛصيٻ ثٻ ثبيس .قٹز دؿشبٴ ٪طٞشٵ ظٲٳ٧ٵ اؾز ؾجت اٲشٷبٔ ا قيط، ٦ٯطٸؾسيٱاٞعايف  زض نٹضر ٲبؾشيز دؿشبٴ ٲبزض _1

. ٲي٫طزز ثط ٖبزي حبٮز ثٻ قيط ٲعٺ ټٟشٻ ي٥ َي ٲٗٳٹالً. زيزٺ زي٫طازاٲٻ دؿشبٴ اظ قيطذٹاض

. ٶ٫يطز ضا َطٜ ټٳبٴ دؿشبٴ اؾز ٲٳ٧ٵ قٹز، ٪طٞشٻ آٚٹـ زض ٲجشال ٪ٹـ َطٜ ثٻ٪ٹـ زضز زاضز ٸ ا٪ط  قيطذٹاضقبيس  _2

 ثٻ خٽز ټٳبٴ زض آضاٲي ثٻ ضا اٸ دؿشبٴ، اظ زازٴ قيط اظ دؽ يب زيثسٺ قيط اٸ ثٻ يثٛ٭ ظيط ٸيٗيز زض يب ٦ٻ ٲيكٹز سٹنيٻ

. زيثيبٸض زي٫ط دؿشبٴ ظيط

. زټس  سطخيح ضا َجيٗي دؿشبٴ قيطذٹاض ٲٳ٧ٵ اؾز ضٞشٻ ٞطٸ يب نبٜ دؿشبٴ ٶٹ٤ ثٗٯز  _3

 قيطذٹاض ٸ ثبقس يٗيٟشط دؿشبٴ،آٴ  زض قيط خٽف ضٞٯ٧ؽ ٲٳ٧ٵ اؾز دؿشبٶٽب زض نٹضر ٦ٹچ٧شط ثٹزٴ ي٧ي اظ _4

 خٽف ضٞٯ٧ؽ ثط٢طاضي اظ دؽ ٸ زيثسٸـ ضا ٦ٹچ٥ دؿشبٴ قيط اظ ٢سضي اثشسا ثبيس زض ايٵ نٹضر . زټس سطخيح ضا ٲ٣بث٭ دؿشبٴ

. زيث٫صاض قيطذٹاض زټبٴ ثٻ ضا دؿشبٴ آٴ قيط

 ٲٳ٧ٵ اؾز زض اثط ثيكشط قيط زازٴ اظ دؿشبٴ زي٫ط ضخ زټس ٸ قيطذٹاض آٴ دؿشبٴ ضا دؿشبٴ ي٥ زض قيط سٹٮيس ٦بټف _5

 سط ٞطاٸاٴ ٸ سط آؾبٴ آٴ اظ قيط ٮصا ثبقس، زي٫ط دؿشبٴ اظ ثيكشط دؿشبٴ ي٥ زض قيطي ٲدبضي سٗساز اؾز ٲٳ٧ٵ ٪بټي .ٶ٫يطز

 ي٥ زض ضا قيط سٹٮيس زاضز احشٳب٬ زي٫ط نسٲبر يب ٸ خطاحي ټٳچٷيٵ. ٲي٫طزز ثيكشط آٴ ثٻ قيطذٹاض سٳبي٭ ٸ ٲيكٹز خبضي

. زټس ٦بټف دؿشبٴ

 ضا َطٜ آٴ دؿشبٴ ٦ٹز٤ اؾز ٲٳ٧ٵ ثسٴ َطٜ ي٥ ثٻ از٦ٯٵ يب ُٖطاظ  ٲبزضثيكشط   ٸ اؾشٟبزٺآضايكي ٲٹاز ثٻ ٸا٦ٷفزض  _6

. ٶ٫يطز

. ثبقس دؿشبٴ سٹٲٹض ٸخٹز اظ ٶكبٶٽبي اؾز ٲٳ٧ٵ دؿشبٴ ي٥ ٪طٞشٵ اظ قيطذٹاض ٶب٪ٽبٶي اٲشٷبٔ _7

 

 : ، هَاضز ظیط ووه وٌٌسُ است هیسّس تطجیح ووتط وِ پستاًی گطفتي تِ ضیطذَاض تطغیةتطای 

 ٸيٗيز سٛييط ثسٸٴ ضا ٦ٹز٤ قيط، خٽف ضٞٯ٧ؽ ثط٢طاضي اظ ثٗس. زيث٫صاض ٲيسټس سطخيح ٦ٻ دؿشبٶي ثٻ ضا قيطذٹاض اثشسا _1

. زيزٺ ٢طاض زي٫ط دؿشبٴ ظيط ثٻ ثسٴ،

 زټبٴ ثٻ ضا ٴدؿشب قيط، قسٴ خبضي اظ ثٗس ٸ ( سٹخٻ ٦ٷيس24ثٻ دبؾد ؾٹا٬)زٶي٤ سحطي٥ ضا قيط خٽف ضٞٯ٧ؽ اثشسا _2

. زيث٫صاض قيطذٹاض
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. زي٦ٵ اٲشحبٴ ٶٳي٫يطز، ٦ٻ دؿشبٶي ثب ضا قيطزټي ٲرشٯٝ ٸيٗيشٽبي _3

. زيثسٺ قيط دؿشبٴ آٴ اظ اؾز، ذٹاة زض ٦ٹز٤ ٦ٻ حبٮي زض يب ٸ سبضي٥ اسب٠ زض يب ظزٴ ٢سٰ حب٬ زض _4

. يبثس اٞعايف ـقيط سب زيثسٸـٲطست  ٪يطز، ٲي ٦ٳشط ضا آٴ قيطذٹاض ٦ٻ ضا دؿشبٶي قيطزټي، ازاٲٻ ثط ٖالٸٺ _5

  ؟چِ تایس وطزتا ًَن پستاى صاف ٍ فطٍضفتِ   -50

اٚٯت، ٶٹ٤ دؿشبٴ زض ٶعزي٧ي  .زضٲبٴ ديف اظ سٹٮس ٲث٭ سٳطيٷبر ٦ككي ثطاي ثيطٸٴ ٦كيسٴ ٶٹ٤ دؿشبٴ ټب ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ ٶيؿز

قطٸٔ ثٻ ذٹضزٴ  ثٷبثطايٵ ٦ٳ٥ ثالٞبنٯٻ دؽ اظ ظايٳبٴ، يٗٷي ظٲبٶي ٦ٻ ٶٹظاز. ظٲبٴ ظايٳبٴ ثسٸٴ ټيچ ٖٳٯي ثٽجٹز ٲي يبثس

سٳبؼ ظيبز دٹؾز ثب دٹؾز ثب قيطذٹاض ثط٢طاض ٦ٷيس ٸ ثٻ اٸ اخبظٺ زټيس ټط ظٲبٴ ٦ٻ ضاٚت اؾز .زاضزقيط ٲي ٦ٷس، اټٳيز 

ٲثالً . ٪بټي ٢طاض ٪طٞشٵ قيطذٹاض زض ي٥ ٸيٗيز ذبل ثبٖث ٲي قٹز ٲ٧يسٴ دؿشبٴ ضاحز سط ثبقس. ذٹزـ دؿشبٴ ضا ث٫يطز

 زض زؾز ث٫يطيس سب ٪طٞشٵ آٴ ثطاي قيطذٹاض ضاحز Cدؿشبٴ ضا ثٻ ق٧٭ . ثٛٯي ضا ٲٟيس يبٞشٻ اٶس ثًٗي اظ ٲبزضاٴ ٸيٗيز ظيط

 . سط قٹز

٦طزٺ ٸ اظ ثطٸظ قطٸٔ ضا ا٪ط چٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ايٵ ٲؿئٯٻ زض قطٸٔ ٦ٳي ٲك٧٭ ثبقس، ٸٮي اظ ټٳبٴ اثشسا ثبيس زٸقيسٴ قيط

ٰ سط ٲي قٹٶس ٸ دؿشبٴ ټب  ثب نجط ٸ ق٧يجبيي حشٳبً ٲٹ١ٞ ٲي قٹيس،زض ټٟشٻ اٸ٬ يب زٸٰ ثٗس اظ ظايٳبٴ .احش٣بٴ ديك٫يطي ٦ٷيس ٶط

٪بټي اٸ٢بر ثيطٸٴ ٦كيسٴ ٶٹ٤ دؿشبٴ ټب ٢ج٭ اظ  .ٲ٧يسٴ دؿشبٴ سٹؾٍ قيطذٹاض ثٻ ثيطٸٴ ٦كيسٴ ٶٹ٤ دؿشبٴ ټب ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس

ثطاي اؾشٟبزٺ اظ ؾطٶ٩ اظ )ثطاي ايٵ ٦بض اظ ؾطٶ٩ اؾشٟبزٺ ٲي قٹز .ٲؤثط اؾز٪طٞشٵ دؿشبٴ ضاحز سط  ثطاي ،قيطزټي

 .سحطي٥ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٲٳ٧ٵ اؾز ٦بٞي ثبقس٪بټي ٣ٍٞ  (.٦بض٦ٷبٴ ثٽساقشي زضٲبٶي ٦ٳ٥ ث٫يطيس

 ٲي سٹاٴ اثشسا ٲ٣ساضي قيط ضا ٲؿش٣يٱ زاذ٭ زټبٴ قيطذٹاض زٸقيس سب ثٻ .ثطاي ٶٹ٤ دؿشبٴ نبٜ ا٢ساٰ ذبني الظٰ ٶيؿز

قيطذٹاض ضا ثٻ  .قيط ضا ثب ٞٷدبٴ ثٻ قيطذٹاض ثسټيسثب زٸقيسٴ قيط ثٻ ٶطٰ قسٴ دؿشبٴ ټب ٦ٳ٥ ٦ٷيس ٸ . ٲ٧يسٴ سٳبي٭ ديسا ٦ٷس

  .َٹض ٲ٧طض ثٻ دؿشبٴ ث٫صاضيس

 

 ًحَُ استفازُ اظ سطًگ تطای زضهاى ًَن پستاى فطٍ ضفتِ چگًَِ است؟ -51

 ؾي ؾي ٸ ثطاي ٶٹ٤ دؿشبٴ ټبي 10ي٥ ؾطٶ٩ . ؾطٶ٩ ثٻ ضٸـ ظيط ثٻ ثطخؿشٻ قسٴ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٞطٸ ضٞشٻ ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس

 . ضا ٢ُٕ ٦ٷيسؾط َطٞي ٦ٻ ؾٹظٴ ثٻ آٴ ٸن٭ ٲي قٹز (1) ؾي ؾي ضا ثطزاضيس ٸ ٲُبث١ ق٧٭20ثعض٨ سط 

ٸ زض ٲطحٯٻ ؾٹٰ ديؿشٹٴ ضا حسٸز ي٥ ؾٹٰ  .ٸاضز ٦ٷيس (2)ديؿشٹٴ ضا اظ َطٞي ٦ٻ ثطيسٺ ايس ٲُبث١ ق٧٭زض ٲطحٯٻ ثٗس 

 ثبٶيٻ ٶ٫ٽساضيس ٸ 30ديؿشٹٴ ضا ثٻ آضاٲي ث٧كيس ٸ . ٲؿيط ث٧كيس ٸ اٶشٽبي نبٜ ؾطٶ٩ ضا ضٸي ٶٹ٤ دؿشبٴ ذٹز ٢طاض زټيس

 ثبٶيٻ سب ي٥ ز٢ي٣ٻ ايٵ 30چٷس ثبض زض ضٸظ ثٻ ٲسر . ؾذؽ آٴ ضا ثٻ آضاٲي ثبظ٪طزاٶيس سب ٲ٧ف ٦بټف يبٞشٻ ٸ ؾطٶ٩ ضا ثطزاضيس

 .ا٪ط احؿبؼ زضز ٲي ٦ٷيس، ديؿشٹٴ ضاثٻ زاذ٭ ؾطٶ٩ ؾطخبي اٸٮف ثط٪طزاٶس. ٦بض ضا اٶدبٰ زټيس

 :1ق٧٭
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 :2ق٧٭

 

  :3ق٧٭

 

 ضسُ ٍ چِ تایس وطز ؟ظذن ٍ ضماق ضا ًَن پستاًن زچاض چ -52

 ٲ٧طض دؿشبٴ ثب   قؿشكٹي . قبيٕ سطيٵ ٖٯز ظذٱ ٸق٣ب٠ ٶٹ٤ دؿشبٴ اؾزسٹؾٍ قيطذٹاض٪طٞشٵ دؿشبٴ ٸيٗيز ٶبزضؾز 

، ٦كيسٴ دؿشبٴ اظ زټبٴ قيطذٹاض ثسٸٴ اٮ٧٭ ٸ نبثٹٴ يب اؾشٟبزٺ اظ ٲحٯٹ٬ ټب يب ٦طٰ ټبيي ٦ٻ ٶٹ٤ دؿشبٴ ضا سحطي٥ ٲي ٦ٷٷس

 .ثطاي ثٽجٹز ظذٱ ٸ ق٣ب٠ اثشسا ثبيس ٖٯز ضا ثطَطٜ ٦طز.٢ُٕ ٲ٧ف قيطذٹاض اظ ؾبيط ٖٯ٭ ٲحؿٹة ٲي قٹٶس

زض ٲٗطو ټٹا ٸ ٶٹض ذٹضقيس ٢طاض . ثٳبٮيس سب ٶطٰ ٸ چطة قٹزضٸي ٶٹ٤ دؿشبٴ ضاي٥ سب چٷس ٢ُطٺ قيط  دؽ اظ قيطزټي 

 سب 7 ز٢ي٣ٻ ٸ ثب ٞبنٯٻ حسا٢٭ 5   سب3 ثبض ټط ثبض 5 سب 3ثب زضخٻ ٦ٱ ضٸظي  ؾكٹاض اؾشٟبزٺ اظ ٪طٲبي ذك٥ ٲث٭، زازٴ دؿشبٴ

ٲث٭ ٸيٗيز  )قيطذٹاض ضا ثٻ زٞٗبر ٸ زض حبالر ٲرشٯٝ قيط ثسټيس.  ؾبٶشي ٲشط اظ ٲح٭ ق٣ب٠، ٲٹثط ٸ ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ اؾز 8

اظ ٦طٰ، ٸ اؾشٟبزٺ  اظ قؿشٵ دؿشبٴ ثب آة ٸ نبثٹٴ ٢ج٭ اظ ټط ثبض قيطزټي ،(٪ٽٹاضٺ اي ٲش٣بَٕ، زضاظ ٦كسٴ ٸ ظيط ثٛٯي

 قيطزټي ضا اظ دؿشبٴ ؾبٮٱ يب ٦ٱ يبيٗٻ قطٸٔ ٦ٷيس سب ٸا٦ٷف خٽف قيط ٢ج٭ اظ .٦ٷيسدطټيع ٮٹؾيٹٴ ٸ دٳبز ضٸي دؿشبٴ 

٢ج٭ اظ قيطزټي ٢طاض زازٴ دبضچٻ ٪طٰ ٸ ٲطَٹة ثٻ خبضي قسٴ قيط ٦ٳ٥ ٲي . قيطزټي اظ دؿشبٴ زضزٶب٤ ثط٢طاض قٹز

 .زټيسزض ٲٗطو ؾطٲب ٢طاض ٴضا ظذٱ يب ق٣ب٠ .٦ٷس

 

تطفه ًَن پستاى چطا تِ ٍجَز هی آیس ٍ چگًَِ زضهاى هی ضَز؟  -53

ايٵ ٖٟٹٶز دٹؾز ٶٹ٤ دؿشبٴ ضا . آٶشي ثيٹسي٥ ثٻ ٸخٹز ٲي آيسزضٲبٴ ٲبؾشيز ٸ ؾبيط ٖٟٹٶز ټب ثب ثط٥ٞ ٲٗٳٹال ثٻ زٶجب٬ 

٪بټي اٸ٢بر قيطذٹاض ټٱ ٲجشال ثٻ ثط٥ٞ زټبٴ .  ٶٹ٤ دؿشبٴ ٦ٳي ٦ٳطٶ٩ سط ٲي قٹزظذٱ ٦طزٺ ٸ ذبضـ ايدبز ٲي ٦ٷس ٸ

ثطذي ٲبزضاٴ آٴ ضا ثٻ نٹضر احؿبؼ ؾٹظـ ٸ . زضٲبٴ قٹٶسزض نٹضر سكريم ٲبزض ٸ قيطذٹاض ثبيس ټٱ ظٲبٴ  .اؾز

 ثبض ثٗس اظ قيط زازٴ 4 ضٸظ ٸ ثب ٲحٯٹ٬ يب ٦طٰ ٶيؿشبسيٵ اؾز ٦ٻ ضٸظي 14ٲسر زضٲبٴ ٲبزض . سيط ٦كيسٴ سٹنيٝ ٲي ٦ٷٷس

 15  ثبض ٣ٞ4ٍ ثب ٲحٯٹ٬ ٶيؿشبسيٵ ٲي ثبقس ٦ٻ ضٸظي  ضٸظ ٸ 14 ٶيع زضٲبٴ قيطذٹاض. ضٸي ٶٹ٤ ٸ ټبٮٻ دؿشبٴ ٲبٮيسٺ ٲي قٹز



33 
 

ثٽشطيٵ ظٲبٴ . ٢ُطٺ اظ ٲحٯٹ٬ ضا ثبيس ثٻ آضاٲي زض ؾُح زاذٯي زټبٴ قيطذٹاض يٗٷي زاذ٭ ٪ٹٶٻ ټب،  ٮثٻ ټب ٸ ضٸي ظثبٴ ٲبٮيس

ؾيٷٻ ثٷس . زضٲبٴ ٲبزض ٸ ٦ٹز٤ ثبيس سٹاٲب ازاٲٻ يبثس. ثالٞبنٯٻ ثٗس اظ سٛصيٻ اؾز ٦ٻ اثط آٴ سب ٶٹثز ثٗسي سٛصيٻ ثب٢ي ٲي ٲبٶس

زض نٹضر اؾشٟبزٺ اظ ٪ٹ٬ ظٶ٥ ٸ ؾطقيكٻ، اؾشٟبزٺ اظ آٶٽب ضا . ذٹز ضا ضٸظاٶٻ ٖٹو ٦ٷيس ٸ ثب آة زا٘ ٸ نبثٹٴ ثكٹييس

 . ز٢ي٣ٻ ثدٹقبٶيس ٸ ثُٹض ټٟش٫ي آٴ ټب ضا ٖٹو ٦ٷيس20ٲشٹ٢ٝ ٦ٷيس ٸ يب ضٸظاٶٻ 

 

زض صَضت تطٍظ احتماى زض پستاى هازض چِ تایس وطز؟  -54

اَٳيٷبٴ .  ٸ سٛصيٻ ٲ٧طض اٸؾز سٛصيٻ ٶٹظاز اظ دؿشبٴ ثالٞبنٯٻ ثٗس اظ سٹٮس احش٣بٴ قطٸٔ  ثٽشطيٵ ضاٺ ديك٫يطي اظ ثطٸظ

 .حبن٭ ٦ٷيس ٦ٻ ٪طٞشٵ دؿشبٴ زض ٸيٗيز نحيح اؾز

اثشسا . ټٷ٫بٰ احش٣بٴ دٹؾز ضٸي دؿشبٴ اٚٯت ثطا٠ ٸ ٶٹ٤ آٴ دٽٵ ثٷٓط ٲي ضؾس ٸ ٪طٞشٵ دؿشبٴ ثطاي قيطذٹاض ٲك٧٭ اؾز

 سب سٹضٰ اَطاٜ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٦بټف ٺ ؾذؽ ٲ٣ساضي اظ قيط ضا زٸقيساييس،ثب ٦ٳذطؼ آة ٪طٰ ثٻ خبضي قسٴ قيط ٦ٳ٥ ٶٱ

.  يبثس ٸ قيطذٹاض ثشٹاٶس ټبٮٻ دؿشبٴ ضا زض زټبٴ ث٫يطز

ا٪ط احش٣بٴ دؿشبٴ ثٻ ؾطٖز زضٲبٴ . زي ظٲبٴ ٸ زٞٗبر سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض ضا ٲحسٸز ٶ٧ٵ ٸثٻ سرٯيٻ ٲ٧طض قيط سٹخٻ ٶٳبييس

  .ٸ ثب سك٧ي٭ آثؿٻ سٹٮيس قيط ٦بټف يبثس ٖبضو قٹز (ٲبؾشيز  )ٶكٹز ٲٳ٧ٵ اؾز ٖٟٹٶز دؿشبٴ 

 

ز دؽ اظ چٷس ز٢ي٣ٻ ٦ٻ ي٦ٵدط ثسيٵ سطسيت ٦ٻ ي٥ ثُطي زټبٴ ٪كبز ضا اظ آة زا٘ . ـ زي٫ط، اؾشٟبزٺ اظ ثُطي ٪طٰ اؾزضٸ

ز سب ذٷ٥ قٹز ثٗس زټبٶٻ آٴ ضا ضٸي آضئٹ٬ ٶيثُطي ٦بٲال زا٘ قس آة آٴ ضا ذبٮي ٶٳٹزٺ ٸ زټبٶٻ ثُطي ضا زض آة ؾطز ٞطٸ ٤

ثُطي ٦ٻ ثٻ ٲطٸض ؾطز قٹز قجيٻ ثٻ ي٥ ٲ٧ٷسٺ،  ٶٹ٤ دؿشبٴ ضا ثٻ زاذ٭ ٲي ٦كس ٸ . زيز ٸ چٷس ز٢ي٣ٻ ٶ٫ٻ زاضضي٪صاةدؿشبٴ 

  .ثٻ ايٵ سطسيت ثٻ خطيبٴ يبٞشٵ قيط ٦ٳ٥ ٲي ٶٳبيس

خٽز ٦بټف ٸضٰ ٸ ٦ٱ قسٴ زضز ثٗس اظ سٛصيٻ قيطذٹاض، ٦ٳذطؼ ؾطز 

 .ضٸي دؿشبٴ ټب ٢طاض زټيس

 

 ثبض زض ضٸظ ٦ٳ٥ 4 سب 3 ز٢ي٣ٻ 15٪صاقشٵ ثط٨ ٦ٯٱ ضٸي دؿشبٴ ټب ثٻ ٲسر 

 آٴ ضا ٦بٲال  ،اثشسا ثط٨ ټبي ٦ٯٱ ضا خسا ٦ٷيسثسيٵ سطسيت ٦ٻ . ٦ٷٷسٺ اؾز

دؽ اظذٷ٥ قسٴ ٢ؿٳز ٸؾٍ . قؿشٻ ٸ ذك٥ ٶٳٹزٺ ٸ زض يرچب٬ ث٫صاضيس

ي٥ ثط٨ ضا ثٻ اٶساظٺ ٶٹ٤ دؿشبٴ خسا ٦طزٺ،  ؾذؽ ثط٨ ٦ٯٱ ضا ضٸي دؿشبٴ 

. ث٫صاضيس

 

شاقشٵ زٸ اٶ٫كز زض ثبال ٸ دبييٵ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٸ ٞكبض ضٸي آٴ ثطاي چٷس ثبٶيٻ زض  ثبقس ٨احش٣بٴ زض ٶٹ٤ دؿشبٴچٷبٶچٻ 

زض نٹضر قسيس ثٹزٴ .ٲبؾبغ ٪طزٴ ٸ دكز ٸ ٲبؾبغ ٲاليٱ دؿشبٴ ټب ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ اؾز. ٦بټف احش٣بٴ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٲؤثط اؾز

 .زضز، ٲؿ٧ٵ اؾشٟبزٺ ٶٳبييس
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 چگًَِ تایس آى ضا زضهاى وطز؟ هطىل چیست ٍ ، م احساس هی ويمزض پستاى ٍ زضزًاوی تطجستگی وَچه -55

ايٵ اٶؿساز ٲٳ٧ٵ اؾز زض اثط . ٖٯز ثؿشٻ قسٴ ي٧ي اظ ٲدبضي قيط اؾززض دؿشبٴ ثٻ اٚٯت زضزٶب٤  ٸثطخؿش٫ي ٦ٹچ٥

يب ذٹاثيسٴ ضٸي دؿشبٴ ثٹزٺ ٸ يب ٶبقي اظ ٖبزر قيطذٹاض ثٻ قيطذٹضزٴ ٣ٍٞ  سٷ٩يب ؾيٷٻ ثٷس ذبضح ٶٓيط ٮجبؼ  ٞكبض اظ

٪بټي ټٱ ٞكبض ٶبقي اظ ٪صاقشٵ زؾز ضٸي دؿشبٴ زض ظٲبٴ قيط زازٴ ٲٳ٧ٵ اؾز ؾجت ثؿشٻ . زض ي٥ حبٮز ذبل ثبقس

 زض .چٷس ٲدطاي قيط، قيطذٹاض ثبيس ٲ٧طضا ثب قيط ٲبزض سٛصيٻ قٹز زض نٹضر ثؿشٻ قسٴ ي٥ يب. قسٴ ٲدطاي قيط قٹز

 :ايٵ نٹضر ثٽشط اؾز 

ټٱ ظٲبٴ ثب ٲ٧يسٴ قيطذٹاض،  دؿشبٴ ذٹز ضا اظ ثبالي ٲح٭ اٶؿساز ثٻ َطٜ . سٛصيٻ ضا اظ دؿشبٴ ٲجشال قطٸٔ ٦ٷيس -

 .زض دبيبٴ سٛصيٻ ټٱ  ا٪ط ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس قيطي زض دؿشبٴ ثب٢ي ٲبٶسٺ اؾز ثبيس زٸقيسٺ قٹز. ٶٹ٤ آٴ ٲبؾبغ زټيس

ٲي سٹاٶيس . انالح ٸيٗيز قيط ذٹضزٴ قيطذٹاض زض نٹضر ٶيبظ خٽز ذبٮي قسٴ ټٳٻ ٲدبضي الظٰ اؾز -

 . ذٱ قسٴ ثٻ خٯٹ زض دؿشبٴ ټبي ؾٷ٫يٵ ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس. سٯٝ قيط ثسټيسخزض ٸيٗيز ټبي ٰقيطذٹاض ضا 

زض نٹضر اٲ٧بٴ سٛصيٻ ٲ٧طض قيطذٹاض اظ دؿشبٴ الظٰ اؾز، يٗٷي اظ ٞبنٯٻ زازٴ َٹالٶي ٲيبٴ ٸٖسٺ ټبي قيطزټي  -

 .(ثسٸقيسٲطست زض نٹضر ٖسٰ سٳبي٭ قيطذٹاض ثٻ ٲ٧يسٴ قيط ضا ). ثٻ ٸيػٺ زض ٲطحٯٻ حبز ٸ ٲك٧٭ اخشٷبة ٦ٷيس

٢ج٭ اظ قيطزټي ثٻ  (٦ٳذطؼ ٪طٰ ضٸي دؿشبٴ)حٳبٰ ٦طزٴ ٸ زٸـ ٪طٞشٵ ٸ ٢طاض زازٴ حٹٮٻ يب دبضچٻ دكٳي  -

 .خطيبٴ يبٞشٵ قيط ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس

ثرف زض٪يط دؿشبٴ ضا ديف اظ زٸقيسٴ قيط ثٻ آضاٲي ثب ٶٹ٤ اٶ٫كشبٴ ٲبؾبغ زټيس ٸ سب ظٲبٴ ايدبز احؿبؼ  -

 .ضاحشي زض دؿشبٴ، ٲبؾبغ ٸ زٸقيسٴ ضا ثٻ َٹض ٲشٷبٸة ازاٲٻ ثسټيس

 

 ضٍش زضهاى چیست ؟ ُضس  (هاستیت )ًٍت ف زچاض عمپستاى -56

   سرٯيٻ ٲ٧طض قيط اظ دؿشبٴ اؾز ظيطا زض اثط ٲبٶسٴ قيط زض دؿشبٴ،  ٖٟٹٶز سطيٵ ا٢ساٲبر ثطاي زضٲبٴ ٲبؾشيز، ي٧ي اظ ٲٽٱ

ثٽشط اؾز سٗصيٻ اظ دؿشبٴ ؾبٮٱ قطٸٔ ٸ ثٗس اظ ايٷ٧ٻ قيط خطيبٴ ديسا ٦طز ثب سٛصيٻ اظ دؿشبٴ ٲجشال ازاٲٻ ديسا . سكسيس ٲي قٹز

ا٪ط زضٲبٴ ٲبؾشيز ظٸز . چٹٴ ٲبزض ثٻ ٲهطٜ آٶشي ثيٹسي٥ ٶيع ٶيبظ زاضز،  ثٷبثطايٵ ٲطاخٗٻ ثٻ دعق٥ اٮعاٲي اؾز. ٦ٷس

. قطٸٔ ٶكٹز ٸ يب ٦بٲ٭ ٶجبقس ٲي سٹاٶس ٲٷدط ثٻ آثؿٻ دؿشبٴ ٪طزز

دؿشبٴ ټب ضا ثٻ آضاٲي زض َي . زيزض نٹضر اٲ٧بٴ ثٽٳٷٓٹض ايدبز ٲ٧يسٴ ٢ٹي قيطزټي ضا اظ دؿشبٴ ؾبٮٱ قطٸٔ ٦ٵ -

 .زيقيطزټي يب ٢ج٭ اظ آٴ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶٹ٤ اٶ٫كشبٴ ثٻ َطٜ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٲبؾبغ زٺ

  .سرٯيٻ قٹٶس سٳبٲي ٲدبضي قيط سٛييط زټيس سبزض ټط ٶٹثز اظ سٛصيٻ ضا ٸيٗيز قيطذٹضزٴ قيطذٹاض  -

سرٯيٻ ٸ زٸقيسٴ دؿشبٴ دؽ اظ ټط سٛصيٻ ٲٽٱ  .ٲهطٜ ٦طز( ٴاؾشبٲيٷٹٞٵ يب ثطٸٜ) ٴ ٲؿ٥ٲي سٹاٴزض نٹضر ٶيبظ  -

 .اؾز

 ٢طاض  )٢ج٭ اظ قيطزټي ٸ ٦ٳذطؼ ؾطز  (اؾشٟبزٺ اظ آة يب حٹٮٻ ٪طٰ ثطاي اٞعايف خطيبٴ قيط )٦ٳذطؼ ٪طٰ دؿشبٴ -

ضٸي ٢ؿٳز ٶيع  زض ٞٹان٭ قيطزټي .ثٗس اظ قيط زازٴ ٲٟيس ذٹاټس ثٹز   ( زازٴ س٧ٻ يد زض حٹٮٻ سٳيع ضٸي دؿشبٴ

 . زيث٫صاض (ټط ٦ساٰ ضاحز سط اؾز)زض٪يط ٦ٳذطؼ ؾطز ٸ يب ٪طٰ 
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. ٲطاخٗٻ ٦ٷيس دعق٥ ثٻا٪ط زضز يب اٮشٽبة ٖٯي ضٚٱ سٹنيٻ ټبي ٪ٟشٻ قسٺ ثٽجٹز ٶيبٞز ثبيس  -

 . ٮؿزسدٹيع آٶشي ثيٹسي٥ سٹؾٍ دعق٥ٸ ٲهطٜ ٲبيٗبر ٞطاٸاٴ -  اؾشطاحز :ٲٽٱ زض زضٲبٴ ٲبؾشيزٖبٲ٭ ؾٻ ثُٹض ٦ٯي 

 آیا ضیط زازى هوٌَع است؟زچاض آتسِ پستاى ضسُ ام، چِ تایس وطز  -57

ثٻ َٹض ٦ٯي سٛصيٻ . ٲٳ٧ٵ اؾز ثطاي سرٯيٻ چط٤ ٶيبظ ثٻ ق٧بٞشٵ آثؿٻ ټٱ ثبقساٲب زضٲبٴ آثؿٻ ٶيع قجيٻ ٲبؾشيز اؾز 

 اٮجشٻ ٲٗٳٹال آثؿٻ ثٻ .قيطذٹاض ثب قيط ٲبزض  اظ دؿشبٴ ٲجشال ٲٷٗي ٶساضز ٲ٫ط ايٵ ٦ٻ آثؿٻ ثٻ ٲدبضي قيط ؾط ثبظ ٦طزٺ ثبقس

ثٻ َٹض ٦ٯي ا٪ط آثؿٻ دؿشبٴ ق٧بٞشٻ قٹز ٸ ق٧بٜ ٶعزي٥ ثٻ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٶجبقس ازاٲٻ . ثيطٸٴ اظ ٶؿح دؿشبٴ ثبظ ٲي قٹز

 72 سب 48ز ٲسر يسٛصيٻ اظ دؿشبٴ ٲجشال ثسٸٴ اق٧ب٬ اؾز اٲب ا٪ط ٲح٭ ق٧بٜ ثٻ ٶٹ٤ دؿشبٴ ٸ ټبٮٻ ٶعزي٥ ثبقس ٲي سٹاٴ

. زيز ٸٮي سٛصيٻ ٦ٹز٤ ضا اظ دؿشبٴ زي٫ط ازاٲٻ زٺيز ٸ زٸض ثطيعيؾبٖز قيط آٴ دؿشبٴ ضا ثسٸـ

ٶٹ٤ آٴ  زض ٲٹاضزي ٦ٻ آثؿٻ ق٧بٞشٻ قسٺ ٸ اظ. ضا ثسٸقيس دؿشبٴ آثؿٻ زاض  ٸزيثٻ سٛصيٻ قيطذٹاض اظ دؿشبٴ ؾبٮٱ ازاٲٻ زٺ

چط٤ ټٳطاٺ قيط خبضي اؾز قيطزټي اظ ايٵ دؿشبٴ سب ظٲبٶي ٦ٻ زضٲبٴ آٶشي ثيٹسي٧ي قطٸٔ قٹز ٸ زي٫ط چط٤ ټٳطاٺ قيط 

ٺ ززٸقي ( ثبض زض ضٸظ 6 ) ؾبٖز 4قيط ايٵ دؿشبٴ ثبيس ټط . ٲدبظ ٶيؿز ( ضٸظ3-2ٲٗٳٹال  )اظ آٴ سطقح ٶكٹز ثٻ َٹض ٲٹ٢ز

ټٱ چٷيٵ زٸقيسٴ قيط اظ ثؿشٻ قسٴ ٲدبضي قيط ٦ٻ ي٥ ٖبضيٻ ٚيط ٢بث٭ . سب سٹٮيس قيط ثط٢طاض ثٳبٶس ٸ زٸض ضيرشٻ قٹز

 .زض ايٵ ظٲبٴ ثبيس قيطذٹاض ضا اظ دؿشبٴ زي٫ط ٦ٻ ؾبٮٱ اؾز قيط زاز. اخشٷبة زض آثؿٻ ټبي ٖٳي١ اؾز ديك٫يطي ٲي ٦ٷس

 

 :سؤاالت رايج در مورد  شيزدهي در شزايط خاص 

  هی ذَاّن تِ سط واض تطگطزم، چگًَِ ضیطذَاضم ضا تغصیِ وٌن؟ -58

 :ثٻ سٹنيٻ ټبي ٖٳٯي ظيط سٹخٻ ٦ٷيس

.   سٛصيٻ ٦ٷيسسبٴـ زض سٳبٰ ٲسر ٲطذهي ظايٳبٴ قيطذٹاض ضا ٣ٍٞ ثب قيط ذٹز

.  ـ دؽ اظ ثبظ٪كز ثٻ ٦بض، زٞٗبر قيطزټي زض ٖهط ٸ قت ضا اٞعايف زټيس

.  ـ اظ ٲطذهي ؾبٖشي قيطزټي ثطاي سٛصيٻ قيطذٹاض ثب قيط ٲبزض زض َٹ٬ ؾبٖز ٦بض اؾشٟبزٺ ٦ٷيس

ټب ثٻ اٞعايف قيط  سرٯيٻ ٲطست دؿشبٴ. ثسٸقيس ؾبٖز ي٥ ثبض 3زض ؾبٖبر خسايي اظ قيطذٹاض ټط ـ قيط ذٹز ضا 

.  ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس

ٲطا٢ت . ـ قيط زٸقيسٺ قسٺ ضا ثطاي سٛصيٻ قيطذٹاض شذيطٺ ٦ٷيس سب زض ظٲبٴ زٸض ثٹزٴ اظ اٸ ثب ايٵ قيط سٛصيٻ قٹز

 . قيط زٸقيسٺ قسٺ ضا ثب ٢بق١ ٸ ٞٷدبٴ ثٻ قيطذٹاض ثسټسقيطذٹاض ثبيس 

 

 ضٍش  تطتط تغصیِ ضیطذَاض چیست ؟(تحطاًْا)زض ضطایظ اضغطاضی  -59

 .ثحطاٴ ټب ٲث٭ ظٮعٮٻ، َٹٞبٴ، ؾي٭ ٸ خٷ٩ ٲٹخت آٸاض٪ي ٲيٯيٹٴ ټب ٶٟط ٸ ٲحطٸٲيز آٶبٴ اظ زؾشطؾي ثٻ ٚصا ٲي ٪طزٶس

زض ثؿيبضي اظ ٲٹاضز ٲك٧٭ ٞٹضي اٲٷيز ٚصا ثب ثطٸظ ثيٳبضي ټبي ٖٟٹٶي ٸ ثب ٢ُٕ ثط٠ ٸ آة ٸ ؾطٸيؽ ټبي حٳ٭ ظثبٮٻ 

 .سكسيس  ٲي قٹز

قيطٲبزض ټٱ ٚصا . قيطٲبزض ټٳيكٻ ثٹيػٺ زض قطايٍ ثحطاٶي سٷٽب ٚصاي ٲٹضز اَٳيٷبٴ ثطاي قيطذٹاضاٴ ٸ ذطزؾبالٴ اؾز
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 .ٸ ټٱ ٲحبٞٓز اظ ثيٳبضي ټب ضا سبٲيٵ ٦طزٺ ټعيٷٻ ايبٞي يب آة ايبٞي ٸ ٸؾبي٭ سٽيٻ ٸ سساض٤ ٶٳي ذٹاټس

ثؿيبضي اظ ذبٶٱ ټب زض قطايٍ ٞٹ٠ اٮٗبزٺ دطاؾشطؼ ټٱ قيط ٲي زټٷس ٸ ثطذي ٲشٹخٻ ٲي قٹٶس ٦ٻ قيطزټي ٲٹخت 

اٲب زض ثًٗي اظ ذبٶٱ ټب اؾشطؼ ٲٹخت ٲي قٹز ٦ٻ دؿشبٴ قبٴ ض٨ ٶ٧ٷس . آضاٲف آٴ ټب ٸ ٦بټف اؾشطؼ قبٴ ٲي ٪طزز

ثٷبثطايٵ الظٰ اؾز زض ثحطاٴ ټب ذبٶٱ ټبي ثبضزاض ٸ قيطزٺ زض ٲ٧بٴ اٲٷي خٳٕ قٹٶس ٸ ي٧سي٫ط ضا حٳبيز ٦ٷٷس، ظيطا ثب 

 . احؿبؼ ذٹة ٸ اٖشٳبز ثٷٟؽ خطيبٴ قيط ثط٢طاض ٲي قٹز

چٷبٶچٻ زض ثحطاٴ ټب قيطذٹاضي اظ قيطٲبزض ٲحطٸٰ قٹز ذُطار ظيبزي اٸ ضا سٽسيس ٲي ٦ٷس دؽ چٷبٶچٻ ٲبزض ٸ 

قيطذٹاض زض ٦ٷبض ټٱ ټؿشٷس سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ثبيس ازاٲٻ يبثس ٸ ٣ٍٞ قيطذٹاضاٶي ٦ٻ ثي ؾطدطؾز ٲي قٹٶس ثب 

 .سٛصيٻ قٹٶس اٮجشٻ زض ايٵ ٲٹاضز ٶيع زض نٹضر اٲ٧بٴ سٛصيٻ ثب قيطزايٻ اضخح اؾز (قيطذك٥)قيطٲهٷٹٖي 

 

 آیا زض صَضت تاضزاضی هجسز هی تَاى تِ  ضیطزّی ازاهِ زاز ؟ -60

 ٸٮي چٷبٶچٻ ؾبث٣ٻ .زي ٮعٸٲي ٶساضز قيطزټي ضا ٢ُٕ ٦ٵ،ذٹضز ٲي ز ٦ٻ قيطيزاضثعض٪شطي ٞطظٶس ثبضزاض ټؿشيس ٸ  ٪ط ا

 ٸ يب زضز ضحٳي يب ذٹٶطيعي ٸ ٦بټف ٸظٴ زض َٹ٬ ثبضزاضي زاضيس، ايٵ ټب زالي٭ دعق٧ي ثطاي اظ ضؼ زاقشٻظٸزظايٳبٴ 

، ايٵ اٶ٣جبيبر ٲٗٳٹال زيقٹٲي  ضحٳي اٶ٣جبوقيطزټي زچبض  ثبا٪ط .قيط٪يطي زض َٹ٬ ثبضزاضي ٲحؿٹة ٲي قٹٶس

ثؿشٻ ثٻ ٸيٗيز ؾالٲز ٸ احؿبؾبر ٲبزض،ؾٵ ٸ . ٲكبٸضٺ ٶٳبييسثبيس ثب دعق٥ اٲب زض ټطحب٬  .ذُطي ثطاي خٷيٵ ٶساضز

ثٻ ٶٓط ٲي ضؾس ٦ٻ قٹٶس يب  ټب ثيكشط حؿبؼ ٲي ٪بټي دؿشبٴ. سهٳيٱ ٲي ٪يطٶس ٶيبظ قيطذٹاض ٸ سٳبي٭ اٸ ثٻ قيطذٹضزٴ

 ٶٳيٲحؿٹة  ٢ُٕ قيطزټي ي ثطايٮي٭ٸٮي ايٵ ټب ز  ٸ يب ٲعٺ آٴ سٛييط ٲي ٦ٷس٦بټف ٲي يبثسثبضزاضي  ٲبټٻ زٸٰ 3قيط زض

ا٪ط ؾٵ قيطذٹاض ٦ٳشط اظ ي٥ ؾب٬ اؾز ٦بټف َجيٗي سٹٮيس قيط زض َي ثبضزاضي، ٲٳ٧ٵ اؾز ٶيبظټبي سٛصيٻ اي اٸ . زٴقٹ

. زض ايٵ نٹضر سٹخٻ ثٻ ضٸٶس اٞعايف ٸظٴ قيطذٹاض ٸ اؾشٟبزٺ اظ ٲ٧ٳ٭ ټبي ٚصايي سٹنيٻ ٲي قٹز.ضا ثٻ ذُط اٶساظز

 يټبي ثبضزاض ذبٶٱ. ثطذي قيطذٹاضاٴ ثٷب ثٻ ٲي٭ ذٹز ٸ يب ٸ٢شي قيطٲبزض ٦ٱ ٲي قٹز، قيطذٹضزٴ ذٹز ضا ٢ُٕ ٲي ٦ٷٷس

 .سٹخٻ ٦ٷٷس ثيكشط زټٷس ثبيس ثٻ سٛصيٻ ٸ اؾشطاحز ذٹز ٲي ټٱ ٦ٻ قيط

 ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضا ضیطذَاض یه اظ تیص للَ  ّستن آیا هیتَاًن (چٌس)زاضای ضیطذَاضاى زٍ ىم -61

 

 ٸ سٹٮيس ثبقس، ثيكشط قيطذٹاض سٹؾٍ ٲبزض دؿشبٴ ٲ٧يسٴ چٻ ټطيٗٷي  اؾز س٣بيب ٸ ٖطيٻ ٢بٶٹٴ سبثٕ قيطٲبزض سٹٮيس

ٲ٧يسٴ دؿشبٶٽب، ٲحيٍ ٸ ٸ ٲسر ، زٞٗبر اٴ ٲيعاٴ سٹٮيس قيط ٲبزض ثؿش٫ي ثٻ ٶيبظ قيطذٹاض.قس ذٹاټس ثيكشط قيط سطقح

 ټط سٛصيٻ  زٞٗبر.زاضز ٲكٹ٠ ٸاٞطاز ذبٶٹازٺ  ٦ٳ٥ ټٳچٷيٵ ٸقطايٍ ٲٷبؾت، آضاٲف ٸ اؾشطاحز ٸ سٛصيٻ ذٹة ٲبزض 

 زضيبٞز قيط ٦بٞي اٶساظٺ ثٻ قيطذٹاضاٴ ټٱ ٸ قٹز ثيكشط قيط سٹٮيس ټٱ سب ثبقس ضٸظ قجبٶٻ زض ثبض 10 سب 8 ثبيس قيطذٹاض

 ز٦ٷي ثجز ٸ يبززاقزضا  قيطذٹاض ټط سٛصيٻ ٲسر ٸ زٞٗبر اؾز الظٰ سٹٮس اظ دؽ اٸ٬ ٲبٺ 2 -3 زض. ٦ٷٷس ضقس ذٹة ٸ ٶٳٹزٺ

 ٸ ضٸظ قجبٶٻ ټط زض ذيؽ ٦ٽٷٻ 8 سب 6 ثبيس ٦ساٰ ټط يٗٷي .زټيس ٢طاض سٹخٻ ٲٹضز ز٢ي٣بًضا  ي٥ ټط ذيؽ ٦ٽٷٽٽبي سٗساز ٶيع ٸ

 اخبثز زٞٗبر ثٻ سٹخٻ. ٦ٷٷس زٕٞ ٲسٞٹٔ ثبض 5 سب 2 ٸ  ثبقٷسزاقشٻ ذيؽ دٹق٥ 6 سب 5 ٲيكٹز اؾشٟبزٺ دٹق٥ اظ چٷبٶچٻ

.  زيآٸض زؾز ثٻ زضؾشي اَالٔ قيطذٹاض ټط سٹؾٍ قيط زضيبٞز ٲيعاٴ اظ سب ٲي٧ٷس ٦ٳ٥ ازضاض ذهٹل ثٻ ٸ ٲعاج

ٲي قيطزټي سساٸٰ ثبٖث ٸ قسٺ ثيكشط قيط سٹٮيس ٸ سطقح ٲي٧ٷٷس، سٛصيٻ ٲبزض دؿشبٴ اظ ٲ٧طض َٹض ثٻ ثچٽٽب ٦ٻ ټٷ٫بٲي

.  ٪طزز

 ٸيٗيز. قٹز اٶدبٰ ټٳعٲبٴ زٸ٢ٯٹټب سٛصيٻ ٲيكٹز سٹنيٻ ثيكشط، قيط سٹٮيس ٸ ٸ٢ز ٶٓط اظ ٶ٫طاٶي ٶٳٹزٴ َطٜ ثط ثطاي
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ثطاي سٛصيٻ .  سٹييح زازٺ قسٺ اؾز21 ٦ٻ زض ؾؤا٬اؾز ٢جٯي ټبي ضٸـ اظ سط٦يجي ٲٗٳٹال قيطذٹاضاٴ ايٵ زض قيطذٹضزٴ

 . ټٱ ظٲبٴ قيطذٹاضاٴ ثٻ سهٹيط ظيط ز٢ز ٦ٷيس

 ثچٽٽب ايٵ سب اؾز الظٰ ٦ٻ ظٲبٶي ٲسر اٲب زاضز ضا ٦بٞي قيط سٹٮيس سٹاٶبييټٱ  چٽبض٢ٯٹټب يب ؾٻ ٲبزضحشي ٪عاضـ قسٺ ٦ٻ 

 نطٞٽدٹيي ثبٖث قيطذٹاض زٸ ټٳعٲبٴ سٛصيٻ ٮصا ثبقس ٲك٧٭ اؾز ٲٳ٧ٵ ٲبزض ثطاي آٴ سٷٓيٱ ٸ ٲالحٓٻ ٢بث٭ قٹٶس، سٛصيٻ

 يٳٵ سب ثبقس ثطذٹضزاض ٲٷبؾجي سٛصيٻ ٸ اؾشطاحز اظ ثبيس ٲبزض ٲٹاضز، ايٵ زض ٦ٻ اؾز ثسيٽي. قس ذٹاټس ٲبزض ٸ٢ز زض

. ٶٳبيس ٞطاټٱ ٶيع ضا ٢ٯٹټب چٽبض يب ؾٻ ٶيبظټبي ثشٹاٶس ذٹز ٚصايي ٶيبظټبي سإٲيٵ

 

 
 

 

 
 

 

 ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضا ضیطذَاضم ضىاف وام ٍ لة زاضز آیا هیتَاًن اٍ -62

 

 َٹض ثٻ ٶٹظاززض نٹضسي ٦ٻ  ثبقس، خٯٹ ٢ؿٳز زض ٸ ٦ٹچ٥ ٦بٰ ق٧بٜ ٶيع ٸثبقس  ي٧ُطٞٻ ذهٹل ثٻ ٸ سٷٽب ٮت ق٧بٜا٪ط 

 قؿز ٸ اقبضٺ اٶ٫كز زٸ ثيٵ ضا دؿشبٴ ٸ اٸ چبٶٻ ٲبزض ٸ قٹز ٶ٫ٽساقشٻ ٲبزض دؿشبٴ ضٸثطٸي ٸ ٶكؿشٻ ٸيٗيز زض ٸ نحيح

ايٵ ضٸـ زاٶؿط ) .ثٹز ذٹاټس ٖٳٯي ٲبزض دؿشبٴ اظ ٲؿش٣يٱ سٛصيٻ ٸ قسٺ دط،  ٮت ق٧بٜ ،ٶ٫ٽساضزذٹز  زؾز ٦ٝ اظ ٢ؿٳشي ٸ

 (ٶبٲيسٺ ٲي قٹز
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 ٣ٖت ثٻ ٸ ثسٸقس ضا قيط ظثبٴ، ٸ آضٸاضٺ ٞكبض ثب ٸ ٪طٞشٻ زټبٴ زض ضا دؿشبٴ ټبٮٻ آٖٱ ٢ؿٳز ٦ٻ ٲيكٹز ٢بزض قيطذٹاض يٗٷي

 يب ٲبټ٫ي ي٥ زض ٮت ق٧بٜ سطٲيٱ خطاحي ٖٳ٭ ثطاي ٸ  ٪طزيسٺسإٲيٵ ٶٹظاز ضقس اؾز ٲٳ٧ٵ سطسيت ايٵ ثٻ. ٦ٷس ټسايز زټبٶف

 ضا سبٴقيط ٲبٶسٺ ثب٢ي ٦ٻ اؾز الظٰ ٦ٷس سإٲيٵ ضا ٶٹظاز ٲُٯٹة ضقس ٶشٹاٶس سٷٽبيي ثٻ ضٸـ ايٵ چٷبٶچٻ. قٹز آٲبزٺ ظٸزسط

 . سٛصيٻ ٶٳبيٷسٲٗسٺ ٮٹٮٻ ثٻ قيطذٹاض ثسټيس ٸ يب ٪بٺ الظٰ اؾز اٸ ضا ثب  ؾطٶ٩  يب  ٢بق١ ثب  ٸزيثسٸـ

 

 ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضا چگًَِ اٍ است (هٌگَلی)زاٍى سٌسضمضیطذَاضم هثتال تِ  -63

 

 اؾز ٲٳ٧ٵ ٦كيسٴ ٶٟؽ ٸ ثٯٗيسٴ ٸ ٲ٧يسٴ زض ٶبټٳبټٷ٫ي ٸ ٪طٞشٵ دؿشبٴ زض ًٖالٶي ٢سضر يٗٝ ٖٯز ثٻ قيطذٹاضاٴ ايٵ

قيط اظ ثٽشط اؾشٟبزٺ ٸ دؿشبٴ ٲ٧يسٴ ثٻقيطذٹاض  سكٹي١ثطاي  .قٹٶس ذ٫ٟي حبٮز زچبض حشي يب ٸ ذؿشٻ ظٸز قيطذٹضزٴ ټٷ٫بٰ

:  ز٦ٷي سٹخٻ ظيط ٲٹاضز ثٻ ٲبزض

 ٲبٮف ٸ زټبٴ ثٻ سٳيع اٶ٫كز ثطزٴ ٞطٸ ثب  ،ز٦ٷي سحطي٥ضا  خؿشدٹ ضٞٯ٧ؽ قيطذٹاض، ٮجٽبي ٸ ٪ٹٶٻ ثٻ دؿشبٴ ٶٹ٤ ٲبٮيسٴ ثب

. قٹزٲي  سحطي٥ ثٯٗيسٴ ٖٳ٭ ٖٳٹزي، َٹض ثٻ ٸؾٍ ذٍ زض ـ٪طزٴ زازٴ ٲبٮف ثب ٦ٷس، قطٸٔضا  ٲ٧يسٴ حبٮز، اٸ ٲي سٹاٶس ٮثٻ

٦طزٴ  ثيساضثطاي  .زاضز قيطذٹضزٴ ثطاي ثيكشطي آٲبز٪ي ٶٳي٧ٷس، ٪طيٻ ٦ٻ ظٲبٶي زض ٪طؾٷ٫ي ٸ ثيساضي ټٷ٫بٰ قيطذٹاض

 حٹنٯٻ ٸ نجط ،قيطذٹاض دبټبي ٦ٝ زازٴ ٲبٮف ٸ دٹق٥ سٗٹيى اٸ، ثب ٦طزٴ نحجز ٸ ايبٞي ٮجبؾٽبي ٦طزٴ ٦ٱقيطذٹاض، 

 ثيكشط ٲسرٸ  ٲ٧طض زٞٗبر ثٻ ٦ٻ زيزٺ ٞطنزثطاي زضيبٞز ٦بٞي قيط ٸ ضقس ثٽشط .  ٦ٳ٥ ٦ٷٷسٺ اؾز ـقسٴ ثيساض ثطاي سبٲ٭ ٸ

  ٦طزٺسحطي٥ ضا قيط خٽف ضٞٯ٧ؽ ،ٶيس٤ آٲبزٺذٹز ضا  زازٴ قيط اظ ٢ج٭ سٹؾٍ قيطذٹاض، دؿشبٴ٪طٞشٵ  ثٽشط ثطاي .ثرٹضز قيط

.  زيثسٸـ قيطذٹاض زټبٴ زض قيط ٦ٳي ٲ٣ساض اثشسا ٸ

ثطاي ايٵ  (62ؾؤا٬ )٪طٞشٵ دؿشبٴ سٹؾٍ قيطذٹاض ثٻ ضٸـ زاٶؿط . ٶ٧بر ٦ٯيسي ٸيٗيز نحيح قيط زازٴ ضا ضٖبيز ٦ٷيس

 ٲسر، ٦ٹسبٺ نٹضر ثٻ ثبيس سٛصيٻ .زٲي قٹ اؾشٟبزٺ  ټٱ آٚٹقي يب ٸ يثٛ٭ ظيط ٸيٗيز اظ ٪بٺ ٸقيطذٹاضاٴ سٹنيٻ ٲي قٹز 

 قيطذٹاض، سٹؾٍ قيط زضيبٞز ٦ٟبيز اظ اَٳيٷبٴ ثطاي .زثٯٕة ظيبزي ټٹاي اؾز ٲٳ٧ٵ  چٹٴثبقس ٪ٯٹ ثبز ٪طٞشٵ ثب سٹاٰ ٸ ٲ٧طض

. زيثرٹضاٴ اٸ ثٻ ٞٷدبٴ يب ٸ ٢بق١ ثب اٶشٽبيي قيط اظ ذهٹل ثٻ ٸ زيثسٸـ ضاسبٴ قيط اؾز ثٽشط

ضقس ثٽشطآٶبٴ  ثٻ ق٥ ثسٸٴ دؿشبٴ اظ قيطذٹضزٴ حب٬ زض ٲبزض ثبآٴ ټب  ٲ٧طض سٳبؼاثطاظ ٲحجز ثٻ ٲجشاليبٴ ؾٷسضٸٰ زاٸٴ ٸ 

 اٖٳب٬ ٲبزض دؿشبٴ اظ ٲؿش٣يٱ سٛصيٻ ټٷ٫بٰ زض(  زضنس50حسٸز )ټؿشٷس ټٱ ٢ٯت ٲبزضظازي ٶبټٷدبضي زچبض ٦ٻ اٴآٴ. ٲي٧ٷس ٦ٳ٥

 ثيكشطي ا٦ؿيػٴ ٸ٦طزٺ  ٲهطٜ ٦ٳشطي اٶطغي ،ٲيسټٷس اٶدبٰ ټٳبټٷ٩ َٹض  ٸ ثٻسط ضاحز ضا ٦كيسٴ ٶٟؽ ٸ ثٯٗيسٴ ٲ٧يسٴ،

 اؾز ٦ٳشط قيطٲبزض ؾسيٱ چٹٴ ٸ ذٹز ضا ثسؾز ٲي آٸضٶس ٶيبظټبيثب  ٲٷبؾت سط٦يت قيطٲبزض زضيبٞز ثب  ٸٲيٷٳبيٷس زضيبٞز

. ٲيكٹز سحٳي٭آٶبٴ  ذٹٴ ٪طزـ ٸ ٢ٯت ثط ٦ٳشطي ثبض

 ٲكبثٻ ٸ ٲُٯٹة ضقس حب٬ ټط ثٻ ٶس،سٛصيٻ قٹ ٲهٷٹٖي قيط  ثب چٻ ٸ قيطٲبزض ثب چٻ ثيٳبضاٴ ايٵ ٦ٻ اؾز يبزآٸضي ثٻ الظٰ

ٲي  اؾشٟبزٺٸ دبيف ضقس آٶبٴ  زٸضټبي ٲطا٢جز ثطاي زاٸٴ ؾٷسضٰ ثٻ ٲجشاليبٴ ذبل ضقس ٲٷحٷي اظ ٸ ٶساضٶس ؾبٮٱ قيطذٹاضاٴ

 . ٦ٷٷس



39 
 

 

 ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضا آیا هیتَاًن اٍ ضیطذَاضم  ًاضس ٍ ون ٍظى است -64

 

 ضقس ٸ زاضز سٟبٸر سطٰ ٶٹظازاٴ ثب ٶبضؼ ٶٹظازاٴ سٛصيٽبي  ٶيبظټبي.ٲيجبقس ذٹزـ قيطٲبزض ٶبضؼ، ٶٹظاز ثطاي سٛصيٻ ثٽشطيٵ

 .اؾز َجيٗي ٶٹظازاٴ اظ ثيف دطٸسئيٵ  ٸاٶطغي ثٻآٶبٴ   ٶيبظ ٸ يبثس ازاٲٻ ضحٳي زاذ٭ضقس  ضٸٶس ټٳبٴ يس ثب ثبايٵ ٶٹظازاٴ 

ٸ  زاضز سٟبٸر ضؾيسٺ ٶٹظاز قيطٲبزض ثبثربَط سبٲيٵ ٶيبظټبي ذبل آٶبٴ  اؾز آٸضزٺ زٶيب ثٻ ٶبضؼ ٶٹظاز ٦ٻ قيطٲبزضي سط٦يت

 نٹضر زض ضا ټٟشٻ 32-34 اظ ثيف ضحٳي زاذ٭ ؾٵ ثب ٶبضؼ ٸ ضؾيسٺ ٶٹظازاٴ زض قيطٲبزض ثب  سٛصيٻ.ايٵ اظ ٲٹاټت اٮٽي اؾز

 زاذ٭ ؾٵ ثب ٶٹظازاٴ زض. ٲي زټٷس ازاٲٻ ٸ ٺ٦طز قطٸٔ ٲبزض دؿشبٴ اظ سٹٮس اظ ثٗس ٶٹظاز ٸ ٲبزض ثبٮيٷي ٸيٗيز ثٹزٴ ٲٷبؾت

 ٮٹٮٻ ثب ٶيبظ نٹضر زض يب ٸ ٢بق١ يب ٞٷدبٴ َطي١ اظ ٲبزض قسٺ زٸقيسٺ ثبقيط سٛصيٻ قطٸٔ ٲٗٳٹالً ټٟشٻ 32 - 34 اظ ٦ٳشط ضحٳي

 اظ ثيف ٶٹظاز سٛصيٻ ضٸـ ثٽشطيٵ ضٸـ ايٵ. ٪يطز ٲي نٹضر ز٢ي٣ٻ 25 سب 20 ٲسر ثٻ ٲٗسٺ ٮٹٮٻ ثب سٛصيٻ ٸٖسٺ ټط .اؾز ٲٗسٺ

 زض زٸقيسٴ ٸ خٳٕ آٸضي قيطزٸقيسٺ قسٺ ثٻ ز٢ز ضٖبيز ثٽساقشي انٹ٬ ثبيس ٲٗسٺ ٮٹٮٻ ضاٺ اظ سٛصيٻ ثطاي .اؾز ټٟشٻ 28

سب ظٲبٶي ٦ٻ قيطذٹاض زض ثيٳبضؾشبٴ ثؿشطي اؾز . قٹز ٶ٫ٽساضي يرچب٬ زض دالؾشي٧ي يب اي قيكٻ سٳيع ْطٸٜ زض قيط ٸ قٹز

 .ٲبزض ټٱ ثبيس زض ٦ٷبض ٸي زض ثيٳبضؾشبٴ ثٳبٶس

 ضاؾز دٽٯٹي ثٻ ضؾيسٺ ٶٹظازاٴ زض ٸ ضاؾز دٽٯٹي ثٻ يب ق٧ٱ ثٻ ذٹاثيسٺ ٶبضؼ، ٶٹظازاٴ زض سٛصيٻ اسٳبٰ اظ ثٗس ٸيٗيز ثٽشطيٵ

  .ٲيجبقس

 

 ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضاضسّام وی  هیتَاًن ضیطذَاضم  سعاضیيهي  -65

 ؾعاضيٵ زضثبضٺ اؾز الظٰي ثبضزاضزض زٸضاٴ . زاضز ظٲبٴ ثٻ احشيبج آٴ اظ ثٗس ثٽجٹزي ٸ اؾز ق٧ٳي ثعض٨ خطاحي ي٥  ؾعاضيٵ

 ٶبضؼ، ٶٹظازاٴ سٹٮس زضنس ثسؾز آٸضيس ٸ ذٹز زاٸَٯت آٴ ٶجبقيس ٲ٫ط آٶ٧ٻ اظ ٶٓط دعق٥ يطٸضي ثبقس ظيطا  ٦بٞي اَالٖبر

 اٞؿطز٪ي ٲث٭ ظايٳبٴ ضٸاٶي اثطار زضز، ذٹٶطيعي، ٖٟٹٶز، ٲبٶٷس ٲبزضاٴ ثيٳبضي ٸ ٲط٪ٹٲيط ٶٹظازاٴ، سٷٟؿي ٶبضؾبيي ؾٷسضٰ

.  اؾز َجيٗي ظايٳبٴ اظ ثيكشط ؾعاضيٵ ظايٳبٴ زض

 ٸ ٶ٧طزټبٶس زضيبٞز ثيٽٹقي زاضٸټبي ٦ٻ ثبقٷس ٶٹظازاٶي اظ آٮٹزټشط ذٹاة اؾز ٲٳ٧ٵ ٲيكٹٶس ٲشٹٮس ؾعاضيٵ ثب ٦ٻ ٶٹظازاٶي

. ثبقٷس زاقشٻ يٗيٟي ٲ٧يسٴ ضٞٯ٧ؽ ٲٹ٢شبً ٸ ث٧كس َٹ٬ ضٸظ چٷس زاضز احشٳب٬آٶبٴ  آٮٹز٪ي ذٹاة قسٴ ثطَطٜ

 سٹٮس اظ دؽ ثالٞبنٯٻ ضا ٶٹظاز ٸ ٲبزض ثيٵ اٸٮيٻ سٳبؼثبيس زض ثيٳبضؾشبٴ  ثبقس، قسٺ اٶدبٰ ٶربٖي حؿي ثي ثب ؾعاضيٵ چٷبٶچٻ

 ٲالٞٻ ثب ٲبزض ٸ ٶٹظاز ضا  ٖٳ٭ دبيبٴ سب ٸ ث٫صاضٶس دؿشبٴ ثٻ ضا اٸ٦طزٺ ٸ  ثط٢طاض اٸ ؾالٲز ؾطيٕ اضظيبثي ٸ ٦طزٴ ذك٥ ٸ ٶٹظاز

 . ٶٳبيٷساسب٠ ټٱ ٸزازٺ  اٶش٣ب٬ ثرف ثٻثب ټٱ  ضاآٶبٴ  ؾذؽ ٸ ثذٹقبٶٷس ٪طٰ

 ٸ ٲبزض ثٹزٴ آٲبزٺ ٲحى ثٻ قيطٲبزض ثب سٛصيٻ قطٸٔ ٸ ٶٹظاز ٸ ٲبزض ثيٵ سٳبؼ، ٖٳٹٲي ثيٽٹقي ثب ؾعاضيٵ ٲٹاضز زض اٲب

 يب ٢ُطٺ چ٧بٶسٴ احيبٶبً يطٸضي، ٸا٦ؿٷٽبي ٸ K ٸيشبٲيٵ سعضي١ سٹظيٵ، ٶٓيط ٶٹظاز اٸٮيٻ ٲطا٢جشٽبي .اٶدبٰ ٲي قٹز ٶٹظاز

 ټٹـ ثٻ سب يٗٷي ٞبنٯٻ ايٵ زض .٪طززٲي  ٲٹ٦ٹ٬ ٶٹظاز ٸ ٲبزض ثيٵ سٳبؼ اٸٮيٵ ثط٢طاضي اظ ثٗس ثٻ ٶٹظاز چكٱ زض دٳبز ٲبٮيسٴ

 دؿشبٴ اظ ٲؿش٣يٳبً ٸ آٚٹظ ثب ثبيساٸ  سٛصيٻ اٸٮيٵ ٸ ٶساضز ٶٹقيسٶي ٸ ذٹضا٦ي ٶٹٔ ټيچ ثٻ ٶيبظ سطٰ ٞٹ٬ ٸ ؾبٮٱ ٶٹظاز ٲبزض، آٲسٴ

زض ايٵ نٹضر . ٦ٷس اؾشٟبزٺ قيطٲبزض اظ ثطحؿت س٣بيب ٸ زٺـ اسب٠ ټٱ ٲبزض ثب ٶٹظازاٴ ؾبيط ٲبٶٷس ٸ قسٺ قطٸٔ ذٹزـ ٲبزض

 ټط ٸ ث٫صاضز دؿشبٴ ثٻ ضا ٶٹظاز ثبٮف، چٷس اظ اؾشٟبزٺثچطذس ٸ ثب  َطٜ ي٥ ثٻ ٲبزض ٦ٳ٥ ٦ٷٷس سب ثبيس ٲبزض ټٳطاٺ يب ٲبٲب دطؾشبض،

  .زټٷس ٢طاض ٲبزض ٦ٷبض زض ٲٷبؾت ٸيٗيز زض ضا ٸي ٦طز ضټب ضا دؿشبٴ ٸ٢ز

 

 ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضام ضیطذَاضآیا هیتَاًن  تا استؼوال زذاًیات ٍ هصطف سیگاض  -66
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 ثبيس اظ ٲهطٜ ؾي٫بض زض َي زٸضاٴ قيطزټي .ٲيكٹز قيط حدٱ ٦بټف ٸ قيطزټي زٸضٺ قسٴ ٦ٹسبٺ ٲٹخت ٦كيسٴ ؾي٫بض

دطټيع ٶٳبييس اٲب ا٪ط انطاض ثٻ ٦كيسٴ ؾي٫بض زاضيس ثٻ ٲٷٓٹض حٟبْز اظ قيطذٹاض ذهٹنبً زض ٲ٣بث٭ ثيٳبضي ټبي سٷٟؿي ، 

 اظ ٢ج٭ ؾبٖز 5/2اظ ٲهطٜ ؾي٫بض زض حًٹض قيطذٹاض ٸ ٶيع ٦ٹز٦بٴ دطټيع ٶٳٹزٺ ٸ ْطٜ . ثبيسثٻ قيطزټي ازاٲٻ زټيس

اٲب اظ ٲهطٜ . سٹؾٍ ٲبزض ٲٷٕ ٲهطٞي ثطاي قيطزټي ٶٳي ثبقسٲهطٜ سٷجب٦ٹ . زيٶٳبي ذٹززاضي ؾي٫بض ٲهطٜ اظ قيطزازٴ

 ٶي٧ٹسيٵ ٸ ؾي٫بض ؾجت .ثٻ ٖٳ٭ آٸضيسزض ٲٷع٬ ذٹززاضي ٶٳٹزٺ ٸ ٶٽبيز سالـ ذٹز ضا ثطاي سط٤ سٷجب٦ٹ زض اٸٮيٵ ٞطنز آٴ 

 ٖٟٹٶز قيطذٹاض، ٶب٪ٽبٶي ٲط٨ قيطذٹاضاٴ، ٢ٹٮٷدي زضزټبي ثب آٴ اضسجب٦ٌبټف سٹٮيس قيط ٸ ٸظٴ ٪يطي قيطذٹاض ٲي قٹز ٸ 

.  اؾز قسٺ ثبثز سحشبٶي سٷٟؿي ٖٟٹٶشٽبي ٸ ٲيبٶي ٪ٹـ

  :و بيماري ها سؤاالت رايج در مورد  شيزدهي

 ؟موي تغصیِ مذَز تاضیط ضام ضیطذَاض هي تِ سطهاذَضزگی هثتال ضسُ ام آیا هیتَاًن -67

 ثكٹز، ټٱ ٲجشال قيطذٹاض ا٪ط ظيطا اؾز ثالٲبٶٕ قيطزټي ازاٲٻ ٚيطٺ ٸ ؾطٲبذٹضز٪ي ٶٓيط قبيٕ ٖٟٹٶشٽبي ٲجشالثٻ ٲبزض زض

 ثب ضٖبيز ٶ٧بر ثٽساقشي ٲي سٹاٶيس احشٳب٬ ثيٳبض قسٴ .قٹز ٲي ثيٳبضي سرٟيٝ ٲٹخت اٸ، ثٻ دبزسٷٽب ٸ ثرف ايٳٷي ٲٹاز اٶش٣ب٬

چٹٴ ٲٗٳٹال ثيٳبضي اظ َطي١ سٳبؼ دٹؾشي ٸ سطقحبر ثيٷي ٲٷش٣٭ ٲي قٹز ٶٻ اظ َطي١ قيط، ثٷبثطايٵ . قيطذٹاض ضا ٦ٱ ٦ٷيس

زض ٲٹاضز قسيس ٲي سٹاٶيس اظ . قؿشكٹي ٲطست زؾز ټب ٸ ټٳچٷيٵ ٲحسٸز ٦طزٴ سٳبؼ ټبي نٹضر ثٻ نٹضر الظٰ اؾز

اظ ذٹزسبٴ ٲطا٢جز ٶٳٹزٺ ٸ ٲبيٗبر ثيكشطي . ٲبؾ٥ اؾشٟبزٺ ٦ٷيس ٸ ٲبٶٕ اٶش٣ب٬ ثيٳبضي اظ َطي١ سٷٟؽ،ثيٷي ٸ زټبٴ ذٹز قٹيس

  .   اؾشٟبزٺ ٦ٷيس

 ؟موي تغصیِ مذَز تاضیط ضام ضیطذَاض هي تِ آتلِ هطغاى هثتال ّستن آیا هیتَاًن -68

اثشال ٲبزض ثٻ آثٯٻ ٲطٚبٴ زض زٸضاٴ ثبضزاضي، زض خٷيٵ ؾجت سٹٮس ٶٹظاز ثؿيبض ٶبضؼ ٲي قٹز ٸزض ٶٹظاز سبظٺ ثٻ زٶيب آٲسٺ ٦كٷسٺ 

 ظايٳبٴ اظ ثٗس ضٸظ 2 يب ٸ ظايٳبٴ اظ ٢ج٭( ٦ٳشط يب )ضٸظ 5ا٪ط. ا٪ط ٦ٹز٤ ثٗس اظ سٹٮس ٲجشال قٹز ثٻ ٶسضر ٖبضيٻ خسي زاضز. اؾز

 ٶٹظازاٴ اظ ٶيٳي اظ ثيف ثيٳبضي اٲب .ٲي٧ٷٷس ٶٹظاز ٸ ٲبزض خسا٦طزٴ ثٻ سٹنيٻ دعق٧بٴ اظ ثًٗي ٺ ثبقيسقس ٲطٚبٴ آثٯٻ ثٻ ٲجشال

 قرم ٸ ثسٸقس ضا قيطـ ثبيس ٲبزض ثبقس ٶساقشٻ يبيٗٽبي ٲبزض دؿشبٴ ٲبزض ٸ دعق٥ سٹا١ٞ ثٻ خسايي ٦ٷٷس ٸ ا٪ط. اؾز ذٟيٝ

 ؾبٖز 72ٸ٢شي يبيٗبر ذك٥ قسٺ اٶس ٸ ثٗس اظ . زايٵٶٱ سعضي١ايٳٹٶٹ٪ٯٹثٹٮيٵ  ثبيس ٶيع ٶٹظاز ثٻ. ثسټس ٶٹظاز ثٻ ضا آٴ زي٫طي

 . يبيٗٻ خسيسي ْبټط ٶكسٺ قيطزټي ثُٹض ٲؿش٣يٱ اظ دؿشبٴ ٲي سٹاٶس ازاٲٻ يبثس

ايٳٹٶٹ٪ٯٹثٹٮيٵ  ا٪ط ٸيػٺ ثٻ ٶيؿز ثبقيطٲبزض سٛصيٻ ٢ُٕ ثٻ ٶيبظي ٺ ثبقيسقس ثيٳبضي زچبضٶٹظاز،  سٹٮس اظ ثٗس ٲبٺ ي٥قٳب  ا٪ط

 ټٳچٷيٵ قيطذٹاض ٶجبيس سب ظٲبٶي ٦ٻ يبيٗبر دٹؾشي ٸاضيؿال ذك٥ ٶكسٺ اٶس ، زض سٳبؼ .ثبقس قسٺ سعضي١ ثٽكيطذٹاض ټٱ

 .ٲؿش٣يٱ ثب آٴ ټب ثبقس 

 

 ؟موي تغصیِ مذَز تاضیط ضا ذَز ضیطذَاض  هثتال ّستن آیا هیتَاًنسطذههي تِ  -69

ثيٳبضي ؾطذ٥  ٦ٻ ظٲبٶي سبدؽ سٹنيٻ ٲي ٦ٷٷس .ٲث٭ آثٯٻ ٲطٚبٴ ؾطذ٥ ټٱ ٲي سٹاٶس زض زٸضٺ خٷيٷي ٸ ٶٹظازي ٦كٷسٺ ثبقس

٢ج٭ اظ سٹٮس  (يب ٦ٳشط) ضٸظ 5 ا٪ط ٲبزضي .قٹز ٦ٱ قيطذٹاض اثشال احشٳب٬ سب زقٹٴ خسااظ ټٱ  ٦ٹز٤ ٸ ٲبزض ثبيس اؾز ٲؿطي ٲبزض

ٖٯيطٚٱ ايٵ خسايي ٲٳ٧ٵ اؾز ٶٹظاز ٲجشال . ٶٹظاز ذٹز ثٻ ؾطذ٥ ٲجشال قٹز سٹنيٻ ٲي قٹز دؽ اظ ظايٳبٴ اظ ٶٹظازـ خسا قٹز
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 ثبزيٽبي آٶشي سب زيثسٺ قيطذٹاض ثٻ  ٸزٸقيسسبٴ ضا ةقيط ثبيس ،قيطذٹاض ٸ ٲبزض خساييسٹنيٻ دعق٥ ثٻ  نٹضر زض .قٹز

 .  ٸ ثٻ ٲ٣بٸٲز ٸ ايٳٷي اٸ ٦ٳ٥ ٶٳبيسقٹز ٲٷش٣٭ قيطذٹاض  ثٻ قيط زض ٲٹخٹز

 

 ؟موي تغصیِ مذَز تاضیط ضا ذَز ضیطذَاض جِ هثتال ّستن آیا هیتَاًنسطخهي تِ  -70

زض ٸا٢ٕ ثٻ ٲ٣بٸٲز قيطذٹاض ٦ٳ٥ ٦طزٺ ٸ ٸا٦ؿيٷبؾيٹٴ َجيٗي ثطاي . ٲبزض ٲجشال ثٻ ؾطذدٻ ٲي سٹاٶس ثٻ قيطزټي ازاٲٻ زټس 

 .قيطذٹاضـ ٞطاټٱ ٲي ٦ٷس

 

 ؟موي تغصیِ مذَز تاضیط ضام ضیطذَاض هي تِ ٍیطٍس تثرال هثتال ّستن آیا هیتَاًن -71

 زٸض ٸ قٹز دٹقيسٺ ظذٱ٪طچٻ ٸيطٸؼ سجرب٬ ثطاي ٶٹظاز ٦كٷسٺ اؾز ٸ سجرب٬ غٶيشب٬ ٲي سٹاٶس ثٻ دؿشبٴ ٲٷش٣٭ قٹز، اٲب ا٪ط 

ٸ ټٳچٷيٵ ثٗس اظ ټط  قيطذٹاض ٦طزٴ ثٛ٭ اظ ٢ج٭ زؾشٽب قؿشٵ. اؾز ثالٲبٶٕ قيطزټي ٪يطز، ٢طاض ٦ٹز٤ سٳبؼ ٸ زؾشطؼ اظ

 دؿشبٴ ثبقس ٸٮي ثشٹاٴ ثب دٹقبٶسٴ آٴ ضا زٸض اظ زؾشطؼ ضٸي سجرب٬ يبيٗٻ ٦ٻ نٹضسي زض. اؾز يطٸضيثبض سٳبؼ ثب ظذٱ 

 يبيٗٻ ثٽجٹز سب دؿشبٴ اظ قيطزټي ٲٹ٢ز ٢ُٕ ثبقس، دؿشبٴ ټبٮٻ يب ٶٹ٤ ا٪ط يبيٗٻ ضٸي. ٦ٹز٤ ٢طاض زاز، قيطزټي ثالٲبٶٕ اؾز

 ايٵ ٖٟٹٶز ثٻ ضاحشي اظ ؾبيط اًٖب ذبٶٹازٺ ټٱ ٲي سٹاٶس ثٻ قيطذٹاض ٲٷش٣٭ قٹز دؽ احشيبٌ ٦ٷيس چٹٴ اثشال ثٻ ايٵ .اؾز الظٰ

 . ٦كٷسٺ اؾز (ټٟشٻ4قيطذٹاض ظيط )ٖٟٹٶز زض ٶٹظاز 

 

 ؟موي تغصیِ مذَز تاضیط ضام ضیطذَاض   هثتال ّستن آیا هیتَاًنBهي تِ ّپاتیت  -72

. ا٪ط ٲبزضي زض ثبضزاضي آٮٹزٺ قٹز، ٶٹظاز ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ ٖٯز سٳبؼ ثب سطقحبر ٲبزض ټٷ٫بٰ سٹٮس زض ٲٗطو ثيٳبضي ٢طاض ٪يطز

 ٸ اٸٮيٵ زٸظ اظ B ؾبٖز اٸ٬ سٹٮس ايٳٷٹ٪ٯٹثٹٮيٵ اذشهبني 12زض ٖطو  Bټذبسيز ثٻ ٶٹظازاٴ ٲشٹٮس قسٺ اظ ٲبزضاٴ ٲجشال ثٻ 

ايٵ قيطذٹاضاٴ ٲي سٹاٶٷس ثب .  ٲبٺ ثٗس ثبيس سعضي١ قٹز6زٸ ٶٹثز ثٗسي ٸا٦ؿٵ ي٥ ٲبٺ ٸ .  ضا سعضي١ ٲي ٦ٷٷسBټذبسيز ٸا٦ؿٵ 

 ثٻ ٶٹظازاٴ ٲشٹٮس قسٺ اظ ٲبزضاٴ آٶشي  ػٴ  ٲثجز ، ٶ٫طاٶي زض B سعضي١ ٲٗٳٹ٬ ٸا٦ؿٵ ٸ ٶيع ايٳٷٹ٪ٯٹثٹٮيٵ . قيطٲبزض سٛصيٻ قٹٶس

ټٳچٷيٵ ٶيبظي ثٻ ايدبز سإذيط زض قطٸٔ قيطزټي سب ثٗس اظ . ذهٹل اٶش٣ب٬ ايٵ ٸيطٸؼ ثٻ زاذ٭ قيط ٲبزض ضا ثطَطٜ ٲي ٦ٷس 

ايٳٵ ؾبظي ٶٹظاز ٶٳي ثبقس چطا ٦ٻ حشي سب ٢ج٭ اظ ايٵ ٦ٻ ؾُح ايٳٷي ايدبز قسٺ ٢بث٭ اٶساظٺ ٪يطي ثبقس ٲٷٗي ثطاي قيطزټي 

 ا٪ط ثٗس اظ ثبضزاضي زچبض ايٵ ثيٳبضي قسٺ ايس،٦ٹز٤ ٸ ؾبيط اًٖب ذبٶٹازٺ ثبيس ٸا٦ؿيٷٻ قٹٶس ٸ سٛصيٻ ثب .ٲحؿٹة ٶٳي قٹز 

 .قيطٲبزض ازاٲٻ يبثس

 ؟موي تغصیِ مذَز تاضیط ضام ضیطذَاض هي تِ سل هثتال ّستن آیا هیتَاًن -73

 ، ټؿشيسٞٗب٬ ؾ٭ ثٻ ثشالا٪ط ٰ. اؾز ثالٲبٶٕ قيطٲبزض ثب ٦ٹز٤ سٛصيٻ ٶساضٶس ٞٗب٬ ٦ٻ ٣ٍٞ سؿز آٶبٴ ٲثجز اؾز ٸ ؾ٭ ٲبزضاٶي زض

 قيط زض ؾ٭ ٲي٧طٸة چٹٴ. اؾز سٷٟؽ َطي١ اظ ؾ٭ ٲي٧طٸة اٶش٣ب٬ ظيطا قٹز خسا ٲبزض اظ سٹٮس اظ دؽ ثالٞبنٯٻ ثبيس ٶٹظاز

 سكريم ٸ زضٲبٴ قطٸٔ ٲحى ثٻ. قٹز زازٺ ٶٹظاز ثٻ زي٫طي ٞطز سٹؾٍ سب زيثسٸـ ضاسبٴ قيط زيٲيشٹاٴ ٮصا ٶٳيكٹز سطقح

ٲي ټٱ ٲؿش٣يٱ سٛصيٻ ٲي٧كس َٹ٬دؽ اظ قطٸٔ زضٲبٴ  ټٟشٻ 2 سب ٲٗٳٹالً ٦ٻ ٲبزض ذٯٍ قسٴ ٲٷٟي يٗٷي ثيٳبضي ثٹزٴ ٸا٪يط ٚيط

 .قٹز قطٸٔ سٹاٶس
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 تا تَجِ تِ اًتمال تیواضی ایسظ اظ هازض تِ ضیطذَاض ،آیا تغصیِ تا ضیطهازض هٌغ هی ضَز؟ -74

. ٪طچٻ ايٵ ثيٳبضي اظ ٲبزض ثٻ قيطذٹاض اظ َطي١ خطيبٴ قيط ٲٷش٣٭ ٲي قٹز، ٸٮي ٲيعاٴ ذُط زض قيطذٹاضاٴ ٲشٟبٸر ٲي ثبقس

٦ٻ ثيٳبضي ټبي ٖٟٹٶي ٸ ؾٹءسٛصيٻ اظ ٖٯ٭ ٖٳسٺ ٸ انٯي ٲط٨ ٸ ٲيط قيطذٹاضاٴ ٲي ثبقٷس، ذُط ٶبقي اظ ٖسٰ زضثًٗي ٲٷب١َ 

قيطزټي ثٻ ايٵ قيطذٹاضاٴ ثب احشٳب٬ ذُط ٶبقي اظ اثشال ثٻ ايسظ ؾٷديسٺ ٲيكٹز ٸ سٹنيٻ ٲيكٹز ٲبزض ٸ ٶٹظاز ټط زٸ سحز 

ي٧ي اظ زالي٭ سب٦يس ثط ٲكبٸضٺ ٞطزي ټٳيٵ ٲُٯت اؾز ٦ٻ ٲبزض آ٪بټي . زضٲبٴ زاضٸيي ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ سٛصيٻ ثب قيط ٲبزض ازاٲٻ يبثس

دؽ ٶ٫طاٶي ټبي ذٹزضا زض ٲٹضز ايسظ ٸ سٛصيٻ قيطذٹاض ثب ٦بض٦ٷبٴ . ديسا ٦ٷس ٦ٻ زض قطايٍ ذٹزـ چُٹض ٞطظٶسـ ضا سٛصيٻ ٶٳبيس

  ٲٷٟي ټؿشٷس ٸ HIVثٽساقشي زضٲبٶي زض ٲيبٴ ث٫صاضيس ٸ اظ آٶبٴ ٦ٳ٥ ٸ ٲكبٸضٺ ث٫يطيس ٸ سٹخٻ زاقشٻ ثبقيس ٦ٻ ا٦ثطيز ذبٶٱ ټب 

 .دؽ سٹنيٻ ٲي قٹز ټٳٻ قيط ثسټٷس. ٖسٺ اي ټٱ ٸيٗيز ذٹزقبٴ ضا  ٶٳي زاٶٷس

 
 

 ؟  هازض ، آیا ضیطزّی هٌغ هی ضَزعاى پستاىزض صَضت زضهاى لثلی سط -75

حبٲٯ٫ي ثٗس اظ زضٲبٴ ؾطَبٴ دؿشبٴ ، ؾجت اٞعايف ذُط ٖٹز ؾطَبٴ ٶكسٺ اؾز ٸ ايٵ ٲٹيٹٔ حشي ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ ٖٷٹاٴ 

ا٪ط ظٶي .  ؾب٬ ثٗس اظ زضٲبٴ ؾطَبٴ دؿشبٴ حبٲٯٻ ٶكٹٶس 5سٹنيٻ ٲي قٹز ٦ٻ ظٶبٴ سب . ٲعيشي ثطاي ث٣بء ثيٳبض ٲُطح ثبقس

ظٸزسط اظ ايٵ ٲسر حبٲٯٻ قٹز، ٲٗٳٹالً ٢بزض ثٻ قيطزټي ثٻ قيطذٹاض ثٻ ٦ٳ٥ دؿشبٴ ؾبٮٱ ٸ ٚيطؾطَبٶي ذٹز ٲي ثبقس ٸ زض 

اٮجشٻ ضازيٹسطادي ثٗس اظ . ثطذي ٲٹاضز ا٪ط خطاحي يب ضازيٹسطادي ٲك٧ٯي ثٹخٹز ٶيبٸضزٺ ، ٲي سٹاٶس اظ ټط زٸ دؿشبٴ قيط ثسټس

 .سٹزٺ ثطزاضي ٲٳ٧ٵ اؾز ٲٷدط ثٻ سٹٮيس ٶب٦بٞي قيط زض دؿشبٴ ثيٳبض قٹز

ظٶبٶي ٦ٻ زض زٸضاٴ قيطزټي سحز قيٳي زضٲبٶي ٢طاض ٲي . ٲبزضاٴ ٲجشال ثٻ ؾطَبٴ دؿشبٴ ٶجبيس زضٲبٴ ذٹز ضا ثٻ سٗٹي١ اٶساظٶس

٪يطٶس ثبيس زض ټط ٲطحٯٻ زضٲبٴ، قيط ذٹز ضا زٸقيسٺ ٸ زٸض ثطيعٶس سب ظٲبٶي ٦ٻ اثطار ايٵ زاضٸټب ثٻ َٹض ٦بٲ٭ اظ ثسٴ ظزٸزٺ ٸ 

 .  زض ټط حب٬ ٸ ثؿشٻ ثٻ ٶٹٔ زضٲبٴ، دعق٥ سٹنيٻ ټبي الظٰ ضا اضائٻ ذٹاټس ٦طز.دب٤ قٹز

  

 

 ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضام ضیطذَاض هي زیاتت زاضم آیا هیتَاًن -76

 

قيط زازٴ ٲعايبي ٞطاٸاٶي . ثبيس سعضي١ ضٸظاٶٻ ضا اٶدبٰ زازٺ ٸ ضغيٱ ٚصايي ضا ضٖبيز ٦ٷيس (1ٶٹٔ)زض زيبثز ٸاثؿشٻ ثٻ اٶؿٹٮيٵ 

آضاٲف ٲبزض،٦بټف اثشال قيطذٹاض زض آيٷسٺ ثٻ زيبثز،٦بټف ثطٸظ ٖٟٹٶز ټب زض قيطذٹاض، :اظ خٳٯٻ. ثطاي ٲبزضاٴ زيبثشي٥ زاضز

ٲبزض زيبثشي٥ . قطٸٔ سٛصيٻ ثب قيطٲبزض ثالٞبنٯٻ دؽ اظ ظايٳبٴ اظ ٦بټف ٢ٷس ذٹٴ ٶٹظاز خٯٹ٪يطي ٲي ٦ٷس... ٦ٷشط٬ ثٽشط زيبثز

ٲكٹضر ثب دعق٥ ٲشرهم ظٶبٴ،ضغيٱ زضٲبٶي ٸ ٲشرهم . زض زٸضاٴ ثبضزاضي ٸ قيطزټي ثٻ ٲطا٢جز ټبي ز٢ي١ ٶيبظ زاضز

 .٦ٹز٦بٴ يطٸضي اؾز

 

 ؟ م ضیط تسّن، آیا هیتَاًن اظ ضیط زایِ استفازُ وٌنضیطذَاضاگط ًتَاًن تِ  -77

قيط ٦ٻ قيط سبظٺ اٶؿبٴ اظ اټساء ٦ٷٷس٪بٴ  ا٪ط زايٻ قٷبذشٻ قسٺ ٸ ؾبٮٱ زض زؾشطؼ زاقشٻ ثبقيس، اق٧بٮي ٶساضز اٲب ٲهطٜ 

ٸ ثيٳبضي ټب سٹنيٻ ٶٳي قٹز ذبَط ذُط اٶش٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ٖٟٹٶي ٺ  ة اٶسٚطثبٮ٫طي ٶكسٺٶبقٷبذشٻ اٶس ٸ اظ ٶٓط دعق٧ي ٸ ثٽساقشي 

ايٵ زٲب . ثٻ ٲهطٜ ثطؾبٶيس   ز٢ي٣ٻ30 زضخٻ ؾبٶشي ٪طاز ثٻ ٲسر5/62ٲ٫ط آٶ٧ٻ قيطقبٴ ضا دؽ اظ  حطاضر زازٴ ٚيط ٲؿش٣يٱ

 .ٖٹاٲ٭ ثيٳبضي ظا ضا اظ ثيٵ ٲي ثطز
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 ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضام ضیطذَاض آیا هیتَاًن ّوعهاى تا هصطف زاضٍ -78

ٲهطٜ ا٦ثط زاضٸټب زض زٸضاٴ قيطزټي ٲٷٗي ٶساضز ٸٮي ا٪ط ٲٷٕ ٲهطٜ ثطاي ي٥ زاضٸي ذبل ٸخٹز زاقشٻ ثبقس، ي٥ زاضٸي 

 ٸ قيطٲبزض زض آٴ ظيبز ٲ٣ساض ٸضٸز ٸ ثٹزٴ ؾٳي زٮي٭ ثٻ زاضٸټب اظ ٖسٸزيٰ. ٲٷبؾت زي٫ط سٹؾٍ دعق٥ خبي٫عيٵ آٴ ٲي٫طزز

 ٢طاض اؾشٟبزٺ ٲٹضز احشيبٌ ٶٽبيز ثب ثبيس يب ٸ قٹٶس ٲهطٜ قيطزټي ظٲبٴ زض ٶجبيس يب زاضز قيطذٹاض ثطاي ٦ٻ ثبٮيٷي آثبض

 .ثٽط حب٬ زض ټٳٻ قطايٍ ثٹيػٺ زض ثبضزاضي ٸ قيطزټي ثطاي ٲهطٜ زاضٸ ثب دعق٥ ٲكٹضر ٶٳبييس.٪يطٶس

زاضٸټبيي ٲث٭ اؾشبٲيٷٹٞٵ،آؾذيطيٵ ٸ ٲؿ٧ٵ ټبي ؾبزٺ،زاضٸټبي يس ٞكبض ذٹٴ،ؾطٲبذٹضز٪ي ٸ آٶشي ټيؿشبٲيٵ ټب ثٻ ٲ٣ساض 

ٲٗٳٹٮي ٸ ٲسر ٦ٹسبٺ ٸ ثؿيبضي اظ آٶشي ثيٹسي٥ ټب ٲبٶٗي ثطاي قيطزازٴ ٶيؿشٷس ٸ زض نٹضر سدٹيع  دعق٥ ٲي سٹاٶيس ٲهطٜ 

 .ٶٳبييس

سٗساز زاضٸټبيي ٦ٻ ٲٷٕ قيطزټي زاضٶس،ظيبز ٶيؿشٷس ٸ ا٪ط خبي٫عيٵ ايٳٵ سطي ٶساقشٻ ثبقٷس ٸ ثب سٹنيٻ دعق٥ ٲدجٹض ثٻ اؾشٟبزٺ 

اظ آٴ ټب ثبقيس ثبيس زض َٹ٬ ٲسر قيطزټي قيط ذٹز ضا ثسٸقيس ٸ زٸض ثطيعيس سب سطقح قيط ازاٲٻ زاقشٻ ثبقس ٸ دؽ اظ ٢ُٕ 

٢ج٭ اظ قطٸٔ ٲهطٜ ايٵ ٪ٹٶٻ زاضٸټب ٲي سٹاٶيس چٷسيٵ ٶٹثز قيطذٹز ضا زٸقيسٺ ٸ شذيطٺ ٦ٷيس سب . زاضٸ ثٻ قيطزټي ازاٲٻ زټيس

 . ثطاي سٛصيٻ قيطذٹاض  اؾشٟبزٺ ٪طزز

 

 

 

 ٦ٻ زاضٸټبيي ٲٹضز زض ٸ  .ثبقس قيطزازٴ ٸٖسٺ ي٥ اسٳبٰ اظ ثٗس ثالٞبنٯٻ ٲبزض سٹؾٍ زاضٸ ٲهطٜ ٲيكٹز سٹنيٻ ٦ٯي َٹض ثٻ

 قت زض ٲٗٳٹالً ٦ٻ ثبقس ٦ٹز٤ ذٹاة َٹالٶيشطيٵ اظ ٢ج٭ ٲهطٜ، ظٲبٴ اؾز ثٽشط ٲيكٹٶس ٲهطٜ ضٸظ قجبٶٻ زض ثبض ي٥

. اؾز

 

  ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضااٍ  م  زچاض ظضزی ضسُ است آیا هیتَاًنضیطذَاض -79

 

ظضز قسٴ ٶٹظاز ٦ٻ ٲٗٳٹال زض ضٸظ زٸٰ يب ؾٹٰ سٹٮس ْبټط قسٺ ٸ ضٸظ زټٱ ثطَطٜ ٲي ٪طزز ظضزي ٞيعيٹٮٹغي٥ ٶبٲيسٺ ٲي 

زض ثيكشط ٶٹظازاٴ ٲجشال ثٻ ظضزي ٸ اٞعايف ثيٯي ضٸثيٵ، سٛصيٻ ثب قيط . قٹز ٸ ثؿيبض قبيٕ اؾز ٸ حب٦ي اظ ثيٳبضي ٶٳي ثبقس

آٚٹظ ثٻ زٕٞ ٲسٞٹٔ اٸٮيٻ ٶٹظاز ٸ زض ٶشيدٻ زٕٞ ثيٯي ضٸثيٵ ايبٞي اظ ثسٴ ٶٹظاز ٸ . ٲبزض ٲي سٹاٶس ٸ ثبيس ثسٸٴ ٸ٢ٟٻ ازاٲٻ يبثس

 . ٦بټف ظضزي اٸ ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷس

ثطاي حّٟ سساٸٰ سٹٮيس . زض قطايٍ ذبل ٸ ٶبزض ٦ٻ ظضزي ثؿيبض قسيس ٲي ثبقس ٲٳ٧ٵ اؾز ٶيبظ ثٻ ٢ُٕ ٲٹ٢ز قيطزټي ثبقس

زض نٹضسي ٦ٻ ٶٹظاز زض . قيط ٸ سٛصيٻ َٟ٭، زض ظٲبٴ خسايي اظ قيطذٹاض ثبيس قيطسبٴ ضا ٲطست ثب زؾز يب  قيطزٸـ ثسٸقيس

ثرف ٲطا٢جز ټبي ٸيػٺ ٶٹظازاٴ ثؿشطي قٹز، ثبيس ٦بض٦ٷبٴ ثرف آٲٹظـ زضايٵ ظٲيٷٻ ضا زض اذشيبض قٳب ٢طاض زټٷس ٸ زض ؾبيط 

ٲٹاضز ايٵ آٲٹظـ ثبيس ٢ج٭ اظ سطذيم ٲبزض اظ ثيٳبضؾشبٴ اٶدبٰ قسٺ ٸ زض اٸٮيٵ ٸيعيز ٶيع زض ٦ٷبض ؾبيط ٲٽبضر ټبي قيطزټي 

 . دؽ اظ ٦بض٦ٷبٴ ثٽساقشي ٦ٳ٥ ثرٹاټيس. س٣ٹيز قٹز

 

  ؟موي تغصیِ مذَز ضیط تا ضااٍ  م  زچاض اسْال  ضسُ است آیا هیتَاًنضیطذَاض  -80

اظ ٖٯ٭ . قيطٲبزض ذٹاضاٴ ثٻ ٲطاست ٦ٳشط اظ ثچٻ ټبيي ٦ٻ ثب قيطٲهٷٹٖي يب قيط٪بٸ سٛصيٻ ٲي قٹٶس زچبض اؾٽب٬ ٲي قٹٶس

دؽ سٛصيٻ اٶحهبضي قيطذٹاض ثب . اؾٽب٬ زض قيطذٹاضاٴ حؿبؾيز ټبي ٚصايي ٸ زض ضؤؼ آٴ ټب حؿبؾيز ثٻ قيط٪بٸ اؾز
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 .  ٲبٺ اٸ٬ ضٖبيز ٦ٷيس ٦ٻ اٸ ضا زض ثطاثط ٖٟٹٶز ټب ٲحبٞٓز ٲي ٦ٷس6قيطٲبزض ضا زض 

سٛصيٻ ٲ٧طض ثب قيطٲبزض ٲبيٗبر، ٲٹاز ٲٛصي ٸ ٖٹاٲ٭ ايٳٷي ثرف ٸ . قيطذٹاض ٲجشال ثٻ اؾٽب٬ ثبيس ٲ٧طضا ثب قيطٲبزض سٛصيٻ قٹز

ثٗالٸٺ ٞب٦شٹضټبي ضقس ٲٹخٹز زض قيطٲبزض ثٻ خجطاٴ ضقس ٶبقي اظ آؾيت ضٸزٺ . حٟبْشي ٲٹضز ٶيبظ قيطذٹاض ضا سبٲيٵ ٲي ٦ٷس

 ثٻ ازاٲٻ ٚصاټبي ٦ٳ٧ي ٲٷبؾت ؾٵ ذٹز ٶيبظ زاضز ORS ٲبٺ ٖالٸٺ ثط قيطٲبزض ٸ ٲحٯٹ٬ 6قيطذٹاض ثبالسط اظ . ٦ٳ٥ ٲي ٦ٷٷس

 .حشي دؽ اظ ثٽجٹزي ٶؿجي اؾٽب٬،زازٴ ٚصا ٸ قيطٲبزض ثبيس اٞعايف يبثس

 

  وسام  ضیطذَاضاى ًیاظ تِ ضیط جایگعیي زاضًس؟ -81

٣ٍٞ زض سٗساز ٦ٳي اظ قيطذٹاضاٴ ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ زالي٭ . سٛصيٻ اٶحهبضي ثب قيطٲبزض اٮ٫ٹي َجيٗي سٛصيٻ ا٦ثط قيطذٹاضاٴ اؾز 

٢ج٭ اظ ټط سهٳيٳي زض ٲٹضز سٛصيٻ قيطذٹاضسبٴ ثٻ ٲطا٦ع ثٽساقشي . دعق٧ي خبي٫عيٵ قيطٲبزض ثُٹض ٦ٳ٧ي يب ٦بٲ٭ الظٰ ثبقس

 . زضٲبٶي ٲطاخٗٻ ٦ٷيس ٸ ټط٪ع ثب ٦ٹچ٧شطيٵ ٲك٧ٯي زض قيطزټي، قيطٲهٷٹٖي ضا ذٹزؾطاٶٻ قطٸٔ ٶ٧ٷيس

٣ٍٞ زض سٗساز ثؿيبض٦ٳي اظ قيطذٹاضاٴ ٦ٻ ثب ٶ٣م ټبي ٲشبثٹٮي٧ي ٶبزض ٲشٹٮس ٲي قٹٶس، ٶجبيس قيطٲبزض ٸ يب ټط ٶٹٔ 

ٲث٭ ثيٳبضي ٪بال٦شٹظٸٲي ٦ٻ ثبيس قيطذٹاض ثب قيطٲهٷٹٖي ٲرهٹل  . ٲٗٳٹٮي ضا زضيبٞز ٦ٷٷس (قيطذك٥)قيطٲهٷٹٖي

سٛصيٻ قٹز ٸ زض قيطذٹاضاٴ ٲجشال ثٻ ثيٳبضي ٞٷي٭ ٦شٹٶٹضيب سٛصيٻ ٶؿجي ثب قيطٲبزض ټٳطاٺ ثب قيطٲهٷٹٖي ٲرهٹل ايٵ 

 . ثيٳبضي سحز ٶٓط ٲساٸٰ دعق٥ سٹنيٻ ٲي قٹز

 

 

 

 

 

،ضاٌّوایی ٍ هطاٍضُ تا  هطاوع تْساضتی زضهاًی ًعزیه هحل سىًَت ذَز ٍ یا تا تطای وسة اعالػات تیطتط )

 (.تغصیِ تا ضیطهازض تواس حاصل فطهاییستطٍیج زفتط اًجوي  88891170 ٍ 88891169 ضواضُ ّای

 

 

  هٌاتغ : 

 1388سال -،یًَسیفٍظاضت تْساضت، اًجوي تطٍیج تغصیِ تاضیطهازض- هجوَػِ آهَظضی تطٍیج تغصیِ تا ضیطهازض -1

ساػتِ تطای واضوٌاى 20زٍضُ آهَظضی)حوایت ٍ تطٍیج تغصیِ تاضیطهازض زض تیواضستاًْای زٍستساض وَزن  -2

 1387سال - ، ٍظاضت تْساضت (تیواضستاًْا

وتاب ضاٌّوای ضطوت وٌٌسگاى - زٍضُ آهَظضی ازغام یافتِ)هطاٍضُ زض هَضزتغصیِ ضیطذَاض ٍ وَزن ذطزسال -3

 1389سال-، ٍظاضت تْساضت(زٍضُ

 1384سال - ضیطهازض ٍ تغصیِ ضیطذَاض ، اًجوي تطٍیج تغصیِ تا ضیطهازض -4

 1387سال-ٍظاضت تْساضت، زاًطگاُ ػلَم پعضىی ّوساى- ضاٌّوای هازضاى ضیطزُ تطای تغصیِ وَزن تا ضیطهازض -5

 تغصیِ تا ضیطهازض زض ًَظازاى ٍ ضیطذَاضاى، زاًطگاُ ػلَم پعضىی هطْس -6

 1387سال –،ٍظاضت تْساضت (سرٌی تا ًاضطاى فطٌّگ ٍحی ٍ پاسساضاى حطین ٍالیت)تغصیِ وَزواى تا ضیطهازض -7
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 1389سال -هطالثت ّای ازغام یافتِ تغصیِ ضیطذَاض تا ضیطهازض،ٍظاضت تْساضت،زاًطگاُ ػلَم پعضىی اضزتیل -8

 1387سال-ٍظاضت تْساضت،زاًطگاُ ػلَم پعضىی گلستاى-ضاٌّوای تغصیِ تاضیطهازض تطای پعضىاى -9

 


