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تـب  كـَسي پيـگيشي اص ثــشٍص ث  ي دػتَسالؼول خبهغ ثشًبهِتدذيذ ًظش چْبسم  كتبة حبضش 
خوؼي پشػـٌل ًظـبم    دِّ تالؽقشيت ثِ دٍ  اص اػت كِ ثشگشفتِ اص ًتبيح حبصل تبالػوي هبطٍس

 ثبؿذ.   هي دس ػشاػش كـَس ثشًبهِايي  اخشاي هَفق، تحقيقبت ػلوي ٍ ػالهت
 ثتـب  تبالػـوي  ثيوبسي ّـذف اصلي اص تـذٍيي ايي دػتـَسالؼول، هذيشيت دقيق ثـشٍص هـَاسد

ُ بيت ٍ يبسي خـذاًٍـذ سحوـبى ٍ ثــب ّوـت ٍ    اػت. اهيـذٍاسين ثـب ػٌ ي ٍاالي ّوكـبساى دس   اًگيـض
ثشٍص تبالػوي سا ثب قذست ٍ ػشػت ثيــتشي ثـِ ّوَاٌـبى    كبهل  ، كٌتشلًظبم ػالهتتوبم ػطَح 

 ػضيض تقذين ًوبيين.
ِ  ي غيشٍاگيـش بـّ شيت ثيوبسيـذيـض هـشكـه بي توـبم  ـتقبدّـ ًا ب ٍـب، پيـٌْبدّـ ـشّـ ـًظ اص ًقطـ

 دس ًظــبم ػــالهت  شايي ـَصؿي، پظٍّـــي ٍ اخــ ـكبساى آهــساًــذ  اى ٍ دػــتًظــش  صــبحت

 سرآغاز



 

 

دػـتَسالؼول ّـبي   خَاّـوٌذ اػت ايي هشكض سا دس خْت ثْجَد كيفي ذ؛ ثٌبثشايي ـكٌ هي اػتقجبل
 شهبييذ.ـف  يبسي كـَسي

 
 «كورش اعتواددكتز » 

 ي غريٚاگريّب سئيغ هشكض هذيشيت ثيوبسي



 

 

 

پيؾگيـشي اص ثـشٚص تـبالمسي آغبصؽـذ. پيؼ اص ي وؾـٛسي  ثشٔـبِٗ 6736دس عبي 

٘ـبي وؾٛس  فـٛست آصِـبيؾي دس ثـشخي اعتبْ عبي، ايٓ ثشٔـبِٗ ثـٗ 5آْ ثيؼ اص 

 ثٛد. اخشا ؽـذٖ

اي اص ادغبَ خذِبت  ي پيؾگريي اص ثشٚص ثتب تبالمسي ِبژٚس منٛٔٗ ادغبَ ثشٔبِٗ

دس   ديگش ثـشاي اسائٗ ي ژٔتيه اعت وـٗ ٔؾري ٘ـش ثشٔـبِٗ ٔؾبَ عالِتژٔتيه دس 

ي  عغر خبِقٗ، ثٗ اثضاس٘ـبي افٍي ٔيبصداسد. دس ايٓ ثشٔبِٗ آِٛصػ ٚيـژٖ

ي  ٘بي خٛاْ دس آعتبٔٗ ٘بي ٘ذف دس لبٌت يه عيغتُ وٗ ثش آِٛصػ گشٖٖٚ  گشٚ

 سعذ. اذمبَ ِي اعت ٚ عبالٔٗ ثٗ ادغبَ ؽذٖ دس ٔؾبَ عالِتداسد  اصدٚاج تأويذ

بلٍني تبالمسي دس وؾٛس دس لبٌت يه ؽجىٗ ٘ـبي غشثـبٌگشي ٔ آصِبيؾگبٖ
٘بي خقٛفي ٚ  أذ. ثشاعبط ِيضاْ مجقيت دس ؽٙش٘ب، آصِبيؾگبٖ سيضي ؽذٖ ثشٔبِٗ

٘بي غشثبٌگشي تـبالمسي سا داسٔـذ ٚ  دٌٚيت وٗ اِىبٔبت الصَ ثشاي اذمبَ آصِبيؼ
أـذ، ثب  ٘ـبي وؾـٛسي پيؾگيـشي اص تبالمسي سا پزيشفتٗ اخـشاي دعتٛساٌقًّ

 سا عي دٚسٖ اي ٘بي وٕرتي ويفي گٛي وٍي آِٛصػ اص ِشوض ثٗ حميظ، آِٛصػاٌ
ٚ اسصيبثي  ؽذٖ٘ب دس لبٌت يه ؽجىٗ عبصِبٔذ٘ي  منبيٕذ. ايٓ آصِبيؾگبٖ ِي 

 آصِبيؾگبٖ ٘بي غشثبٌگشي اص عشيك آصِبيؾگبٖ ٘بيآِٛصػ ٘بي ؽٛٔـذ.  اي ِي دٚسٖ
  ي وؾٛس ثٗ اذمبَ ِي سعذ.ٚ اداسات تبثقٗ آهنب دس ِشاوض اعتبْ ٘ب ِشخـ عالِت

ي  ؽذٖ اعت. ٚؽيفٗ تؾىيً 6731بي ـاص ع تبالمسي تؾخيـ ژٔتيه ٘بي آصِبيؾگبٖ ي ؽجىٗ
ٌٛذ تبالمسي اعت. ـتؾخيـ پيؼ اص ت بي ژٔتيه ٚـ٘ بَ آصِبيؼـافٍي ايٓ ؽجىٗ، اذم

٘بي ثشٔبِٗ  ٘ب ٚ ؽجىٗ ؽذٖ ٚ ثب عبيش عيغتُ ادغبَٔؾبَ عالِت دس ايٓ ؽجىٗ ٔيض 
ِغتمش دس ِشاوض  ِٛاسد اسخبفي اص عٛي ِؾبٚساْ ژٔتيه ٗـو رمٛي ثٗ ،اعت مهبٕ٘گ

 ذ.ـد٘ خٛسأذ ِي پظ پزيشد ٚ ثٗ آهنب سا ِي هبذاؽيت دسِبٔي ٚيژٖ ِؾبٚسٖ ژٔتيه

٘ش دس  ٘ب تيُي ژٔتيه اعت. ايٓ  ِؾبٚسٖ ٘بي تيُاص  ِتؾىً ي ژٔتيه ي ِؾبٚسٖ ؽجىٗ

 تيُش ـبٔي ثشزغت مجقيت ِغتمش ٘غتٕذ. ٘ـدسِ ذاؽيتـيه يب چٕـذ ِشوض هبؽٙشعتبْ دس 

٘ـب  تيُ٘بي ايٓ  ٛصػـاعت. آِ تؾىيـً ؽـذٖ / وـبسداْاص يه پضؽه ٚ يه وبسؽٕـبط

ي  ايٓ ؽجىٗ ِغئٛي ِؾـبٚسٖ سعذ. ِي  اذمبَ ثٗٛست غيـشزضٛسي ٚ زضـٛسي ـف ثٗ

ذي ٘بي ثق ِشاتت خٙت ِشالجت ٚ پيگرييِؾبٚسٖ  . ثقذ اصاعتبي ٔبلً تبالمسي ـ٘ صٚج

 ؽـٛد. ِي افالَ

 اْفشصٔذ بـٛادٖ ثـب تىّيً خبٔـسا ت ي ٔـبلً تبالمسيبـ٘ صٚج ،ي ِشالجت ؽجىٗ

پيؾگريي اص ٘بي دائّي  سٚػ خٙت اعتفبدٖ اصوٕذ ٚ عپظ آهنب سا  ِي عبمل مهشا٘ي
 بًِـؽ (PHC)دسِبٔي بي هبذاؽيتـ٘ شالجت دس ٔؾبَ ؽجىٗـ. ِد٘ذ ِي  ثبسداسي اسخبؿ

 آِبس اسعبيل فست ٚ دلتبس، ٔؾبست ثش ـثشسعي آِ اعالفبت، يگشدآٚس آِٛصػ،ثجت ٚ
 اعت. ثٗ عغٛذ ِذيشييت ٔؾبَ عالِت

 

 مقذمـه 



 تاالسمي در ايران پيشگيريي  تاريخچه
 5٘بي ْ بؽٙشعت پيؾگريي اص تبالمسي دس ثشخي اص يٗ بِـثشٔ 6731-6735٘بي  عي عبي

ٛست آصِبيؾي ف اففٙبْ( ثٗ ٚ )ِبصٔذساْ، فبسط، گيالْ، خٛصعتبْ اعتبْ وؾٛس

 ؽذ.  اخشا گزاسدٖ ثٗ

اصدٚاج ٚ  صِبْدس  ٘ـب ٘ب، غشثبٌگشي صٚج اعرتاتژي افٍي ثشٔبِٗ عي ايٓ عبي

٘بي ٔبلً  ً ثشاي اصدٚاج ثٗ صٚجـشدي غرئبلـذايي ٚ أتخبة فـپيؾٕٙبد خ

ثٗ زيشفتٕذ، پيؾگريي اص ثبسداسي ـپ ايٓ پيؾٕٙبد سا مني ٘ـب صٚج ٚ اگشاعت  ٛدٖـث

تؾخيـ پيؼ  يٗ ٛخٗ ثٗ ايٓ ٚالقيت وٗ گضيٕـب تـث ؽيـٖٛايٓ  .ذـؽ دِيپيؾٕٙبآهنب 

 . ثٛد  فًّ ٚخٛدٔذاؽتٗ ؽىً گشفتٗدس ٌٛذ ٚ عمظ خٕني ِجتال ثٗ تبالمسي ـاص ت

ٗ گغرتػ ـتقّيُ ث هبذاؽت، دسِـبْ ٚ آِـٛصػ پـضؽىيٚصاست  ،6735ش عبي ـاص اٚاخ

ٗ تؾخيـ پيؼ اص تٌٛذ ـثبص ـٔي 6736بي ـشفت. دس عـگ ٗ دس عغر وؾٛسـبِـثشٔ

ثٗ  ٗ ٘ب ثٗ اصدٚاج ٚ فالل صٚجبِٗ ٚ افشاس تقذاد صيبدي اص ـدٌيً گغرتػ ثشٔ ثٗ

ِتجٛؿ ثب ؽٕبعبيي اِىبٔبت ثبٌمٖٛ ٚ  ٚصاست .ؽذ ؽذت ِغشذ  ٗذ ثـفشصٔداؽنت 

ذاَ ـ. ايٓ الوـشد الـذاَٛس ـذِت دس وؾـخ عشفت ثٗ عبصِبٔذ٘ي ايٓ ِٛخٛد ثٗ

شيـ ـع يٗ ٛعقـٛس ٚ تـايشأي ثٗ وؾ اٌتسقيالْ صگؾت فبسكبـب ثـبْ ثـصِ ٗ ُ٘ـو

بت ـ. عبصِبٔذ٘ي خذِداد ٔتيدٗگشفتٗ ٚ  ؽىً عشفتٗ آٚسي ژٔتيه دس خٙبْ ثٛد ث فٓ

ِبژٚس تبالمسي ثـشٚص ثتـب  پيؾگريي اصدس وؾٛس  ٘بي پيؼ اص تـٌٛذ آصِبيؼژٔتيه ٚ 

فشٕ٘گي خبؿ ٘بي تىٕيىي ٚ  اي منٛد وٗ دسفني زبي اص پيچيذگي ٚيژٖ يٗ ٚاسد ِشزٍسا 

 غريِغتميُاعتبٔذاسد  يٖ ي ِؾبٚس ايٓ تشتيت اثتذا اِىبْ اسائٗ . ثٗثٛد ثشخٛسداس

مجبي ثيؾرتي عتا ،ژٔتيه خذِبتاص  ثشخٛسداسي دٌيًٗ ث ٘ب خبٔٛادٖ ثقذٚ  ؽذ فشاُ٘

ذ ـؽ ٛختـدادٔذ. ايٓ اِش ِ  ٔؾبْ بملـذاْ عـشصٔـف داؽنتثشاي اعتفبدٖ اص آْ ٚ 

دٌيً ٗ ثمهچٕني  .چؾّگريي يبثذ وب٘ؼ ِبژٚس تبالمسيخـذيـذ ثتـب اسد ٛـب ِـت

اِىبْ ثشسعي ٚ وٕرتي ثشٚص دس ٔؾبَ ِشالجت  ،٘ب ٘ب ثٗ آصِبيؾگبٖ صٚج ٗ ِشاخق

 ؽذ.  ثيّبسي ثيؼ اص پيؼ فشاُ٘

ثشاعبط ايٓ  .يبفتاعرتاتژي دَٚ ثشٔبِٗ فشفت تٛعقٗ ٚ اعتمشاس 6711دس عبي 

گرئذ ٚ  ِؾبٚسٖ لشاسِي ؽذٖ ٚ حتت بساْ تبالمسي ؽٕبعبييثيّ يٖ اعرتاتژي خبٔٛاد

ثٗ ِشاوض فشصٔذ عبمل  ثشاي داؽنت ،ذـثبؽٕ ذاؽتٗـٛستي وٗ فشصٔذ عبمل ٔـدسف

ثشٔبِٗ وٍيٗ ٚاٌذيٓ  دس جتذيذ ٔؾش چٙبسَ .ؽٛٔذ ِي تؾخيـ پيؼ اص تٌٛذ اسخبؿ
گشدٔذثيّبساْ تبالمسي دس يه ِمغـ صِبٔي ثشسعي ٚ تقيني تىٍيف ِي

٘بي  شفت ٚ فقبٌيتـشاسگـَٛ ثشٔـبِٗ ِـٛسد حبث لـ, اعرتاتژي ع6711دس عبي 

بي ـْ٘ ـبدس اعت 6714بي ـع اٚي يٗ ٔيّ اصژي ـذ. ايٓ اعرتاتـؽ ِغشذشايي آْ ـاخ

بي ـ)ع6736بي ـٗ لجً اص عـو ٘بيي صٚج ،. ثشاعبط آْيبفت ٛؿ اعتمشاسـشؽيـپ

ِي  شسعيـفشصٔذاْ عبمل داسٔذ ثذ/ فشصٔٚ ذ ـأ وشدٖ بِٗ( اصدٚاجـذْ ثشٔـؽ وؾٛسي

ذ ـشصٔـف تٌٛذٚ اص  ذٖؽِؾبٚسٖ ً ثبؽٕذ ـبلـٗ صٚج ٔـٛستي وـب دسفـت ؽٛٔذ

دس جتذيذ ٔؾش چٙبسَ   د.گشد  دس خبٔٛادٖ پيؾگريي ثـٗ تـبالمسي ِـبژٚس ِجتال
ِٕغمٗ حتت پٛؽؼ ٘ش يه اص  ِتٛعظ عٛي ِذت دٚساْ ثبسٚسي صٔبْ دس ،ثشٔبِٗ

پضؽىي ٚ مهچٕني عبي ؽشٚؿ ثشٔبِٗ غشثبٌگشي دس آْ حمذٚدٖ دأؾگبٖ ٘بي فٍَٛ 
گشدد. ايٓ اعرتاتژي اخشا ِي ٖ ٚ دس فٛست اثجبت ِمشْٚ ثٗ فشفٗ ثٛدْ،ثشسعي ؽذ

ٚ تبالمسي دس آْ  ثيؼ اص ِتٛعظ وؾٛسي اعت دس ِٕبعمي وٗ عٛي دٚساْ ثبسٚسي
 .ثبؽذ ِی ِٕبعك ثشٚص ثباليي داسد، اخشاي ايٓ اعرتاتژي ِمشْٚ ثٗ فشفٗ

  هاي متقاضي ازدواج چگونگي غربالگري زوج
ِشعَٛ اعت. اص  ثغيبس ،صٔذگي ُِٙ ي ٚالقٗفٕٛاْ يه  ثجت اصدٚاج دس ايشاْ ثٗ

بلً ثب ـثقذ اص اصدٚاج دٚ ِٔـبژٚس ٗ تبالمسي ـب وٗ ثشٚص ٔٛصاد ِجتال ثـخ آْ
ِغّئٓ  سا٘يٛاْ ـفٕٗ ـاصدٚاج ث ثجت تـٛاْ اص ِي، اعت بسي ِقيين دمىٓـآِازتّبي 

 ثشد. بلً هبشٖـٔ ي٘ب ثشاي سديبثي صٚج

دفرتخبٔٗ ثشاي ٘ب ثقذ اص ِشاخقٗ ثٗ  وؾٛسي پيؾگريي اص تبالمسي، صٚج يٗ دس ثشٔبِ
ذ. ـؽٛٔ ِي  بؿ دادٖـاسخ تبالمسي ٘بي غشثبٌگشي ثٗ آصِبيؾگبٖ ،ثجت اصدٚاج
بي ٘ آصِبيؼ اٌگٛسيتُ وؾٛسي 7ٚ  1 ،6 ٘ـبيٗ شزٍـبَ ِـثقذ اص اذمآصِبيؾگبٖ 

 ژٔتيه ِؾبٚسٖ تيُشاي تفغري ثٗ ـؽذٖ سا ث اذمبَ ٘بي ، ٔتبيح آصِبيؼتبالمسي
 ب اعت ٚ ايٓ تفغري٘ـ ِغئٛي تفغري آصِبيؼ ، پـضؽهِؾبٚسٖ تيُدس  .د٘ذ ِي اسخبؿ
 .گريد ِي تبالمسي فٛست ؽٕبعبيی صٚج ٘بی ٔبلًبط اٌگٛسيتُ وؾٛسي ـثشاع

 

 ي ماشوري پيشگيري از بتا تاالسم دستورالعمل برنامه
 ي ؽـذٖ ٚ جمّٛفـٗ ثـبصٔگـشي چٙبسَايٓ ٔغخٗ اص دعتـٛساٌقًّ ثـشاي ثـبس 

ثب ايٓ دعتٛساٌقًّ . وٕذ ِي اعتبٔذاسد٘بي پيؾگريي اص تبالمسي دس وؾٛس سا ثيبْ



 

 

 

٘بي ِذيشاْ ٚ وبسؽٕبعـبْ عتـبد ِشوضي، دأؾگب٘ي  ٔؾش  گريي فـشاگيـش اص ٔمغٗ هبشٖ
 اعت. تذٚيٓ ؽذٖ صيش بسيو ِشازًٚ ؽٙشعتبٔي ثشٔبِٗ دس 

دسخقٛؿ  ٛسـضؽىي وؾـَٛ پـبي فٍـ٘ گبٖـدأؾ دتـبَالَ اص ـاعتق :1ي  ِشزٍٗ

ٚ  ٘بٗ اص جتشث ٛسدٔؾش خٙت تغيري دس دعتٛساٌقًّ ثشٔبِٗ ٚ اعتفبدٖـِٛاسد ِ
 اسصيبثي ٚ تذٚيٓ فشِت اٌٚيٗ.

يٗ ٚ فشِت اٌٚ ثشسعي ٘بي فٍَٛ پضؽىي ِٕتخت خٙت دفٛت اص دأؾگبٖ :2ي  ِشزٍٗ
، ثبثًاففٙبْ، ٘بي فٍَٛ پضؽىي  دأؾگبٖ تذٚيٓ فشِت زذ ٚاعظ. دس ايٓ ِشزٍٗ

 أذ. داؽتٗ ؽشوت مهذاْ ٚ ِبصٔذساْؽرياص،  خٛصعتبْ،
 .ِٕتخت ٘بي فٍَٛ پضؽىي فشِت هنبيي ثب ِؾبسوت دأؾگبٖ يٗ ذتي :3ي  ِشزٍٗ
َٛ پضؽىي فٍ ٘بي حبث مجقي ثـب زضٛس ِذيـشاْ ٚ وبسؽٕبعبْ دأؾگبٖ :4ي  ِشزٍٗ

 عشاعش وؾٛس.
 .عتبدي دأؾگبٖ ٘بي فٍَٛ پضؽىيآِٛصػ دعتٛساٌقًّ ثٗ ِذيشاْ  :5ي  ِشزٍٗ

دس ؽشايظ ، ِٛاسدِذيشيت دليك ثشٚص  ،تذٚيٓ ايٓ دعتٛساٌقًّ اص ٘ذف افٍي
 .ثبؽذهبيٕٗ ِي

 ٘بي ايٓ دعتٛساٌقًّ فجبستٕذ اص: اعرتاتژي

ِغتّش  عٛس بِٗ ثٗـشٔـٛدْ ثـث وؾٛسي سالچندين عي   ايٓ اعرتاتـژي :(S1)   اٚي اعرتاتژي

لجٛي دأؾگب٘ي ٚ  لبثًت يشيِذ دسِبٔي ٚ ٔريٚ٘بي هبذاؽيت دتبَؽذٖ ٚ ثب صمحت   افّبي
آتي  ٘بي صٚجدس  ثشٚص ِٛاسد وٕرتيثشاي  عبختبسي ٔؾبَ يهِشوضي ِٛفك ثٗ اعتمشاس 

يؾگريي اص خٙت پٛٔي ـدس دعتٛساٌقًّ وٕ اعت. 6ٔگش آيٕذٖ عرتاتژي. ايٓ ااعت ؽذٖ
ِشالجت ِؾبٚسٖ ژٔتيه ٚ اعتبٔذاسد٘بي دس ايٓ اعرتاتژي، ثشٚص ثتب تبالمسي ِبژٚس 

 اعت. يبفتٗاستمب 

ٔگش ايٓ اعرتاتژي گزؽتٗ :(S2)  اعرتاتژي دَٚ
1

ثشٚص ِٛاسد دس  ,اخشاي آْثب  ٚ اعت. 
اخشاي آْ  اص٘ب  دأؾگبٖ مهني دٌيً، ٚ ثـٗ يبفت  ؽذت وب٘ؼٗ ِمغـ صِبٔي حمذٚد ث

ٚ  يبفتٗتغيري  ايٓ اعرتاتژي سٚػ اخشي ،دعتٛساٌقًّايٓ دس  .وشدٔذ اعتمجبيغيبس ث
 .ٚ اخشاي آْ دس يه ِمغـ صِبٔي تٛفيٗ ؽذٖ اعت

دس صِبْ  وٗ سا يي٘ب صٚج ٚ ؛ٔگش اعتٗ ـگزؽت ٔيض ايٓ اعرتاتژي :(S3)  اعرتاتژي عَٛ
 ش دٌيً ديگشٚ يب ثٗ ٘ فذَ آغبص غشثبٌگشي تبالمسي دس ِٕغمٗ ثٗ دٌيً ،اصدٚاج
أذ پٛؽؼ ؽٕبعبيي صٚخني دس ِقشك خغش تبالمسي سا ثٗ اذمبَ ٔشعبٔذٖ ٘بی آصِبيؼ

 د٘ذ. ِي

 :اعت  ػٍّيبتي حمٛس 6ثش ٘بي ثشٔبِٗ مهٛاسٖ ِجتين  اعرتاتژي دتبَ
 آِٛصػ  .6

 بٌگشي ـغشث ٘ـبي آصِبيؼ .1
  تؾخيـ ژٔتيهآصِبيؼ  .7

 ژٔتيه يٖ ِؾبٚس .4

 ِشالجت .5
 حتميمبت .6

شالجت ـٔؾبَ ِ دس اي ؽذٖ ي ِقني ٚ تقشيف دس حمذٚدٖ خٛدوبسعٛس  گشچٗ حتميك ثٗا

ٚ عشازي  ؽـذٖتٌٛيذ ايٓ ٔؾبَ دسبيي وٗ ـ٘ شسعي دادٖـث وـبسٚ  ٚخٛدداسد

دٌيً  ـٗٚيل ث ؽٛد, ِي تٍمي ٔؾبَ حتميمبت ثشٔبِٗ ،شاعبط ٔتبيح ِشثٛطـث آهنب ِٕبعت

بي ـ٘ ثشسعيثٗ  ،د٘ذ يمن  پبعخ ٘ب پشعؼي  مهٗ ثٗبي ِغتميُ ٚ ِغتّش ـ٘ وٗ دادٖ آْ

. اص عٛي ديگش ايٓ حمٛس ِٛخت ٔيبص اعتثشزغت ضشٚست بْ ٚ ـصِ ُ٘ فٛست ثـِٗمغقي 

 ٘بْ اوبسد، وبسؽٕبعبْ ،ِذيشاْ ٔؾريدسِبٔي عشاعش وؾٛس  هبذاؽيت وبسوٕبْوٗ  ؽذ خٛا٘ذ

ِغتّش استمبي ِٛخت  وٗثٗ ٚلبيـ ثٕگشٔذ  ٚ هبٛسصاْ ثيؼ اص پيؼ ثب ديذ پژٚ٘ؾي

ِشوض ِذيشيت  ثيؼ اص گزؽتٗ خٛا٘ذؽذ. تٛعقٗ ٚ تقّيك اعتبٔذاسد٘بثشٔبِٗ ٚ 

سزيُ ٚ ثب مهت ٚ  ب يبسي خذاٚٔذ سمحبْ ٚـِقُّ اعت وٗ ث ي غريٚاگري٘ب ثيّبسي

ِغتذي ٚ ِجتين ثش ٔؾش خٍت عغٛذ ٚ ثب  دتبَأغبٔي مهىبساْ دس  يٗ ثشخغت يٖ أگيض

شدَ ـفت ٚ لذست ثيؾرت ثٗ ِشـب عـث وٕرتي ثشٚص تبالمسي سا ،ؽٛا٘ذ ِذيشاْ اسؽذ

دعتٛساٌقًّ وٕٛٔي تغٙيالت هبرتي سا ثشاي ايٓ  داسد ٚ ِقتمذ اعت ايشاْ تمذمي

 اعت. ِٕؾٛس فشاُ٘ آٚسدٖ

                                                           
1. Prospective 
2. Retrospective 



 

 

 

 

 
 ٘ذف وٍي

 پيؾگريي اص ثشٚص ثتب تبالمسي ِبژٚس.
 

 ا٘ذاف اختقبفي
 %611ضاْ يدس عشاعش وؾٛس ثٗ ِ ئبلً تبالمس يصٚج ٘ب ييؽٕبعب .6
دس  ،ؽذٖ ٚاخذ ؽشايظ ِشالجت     يئبلً تبالمسي ؽٕبعب    يبِشالجت ٚيژٖ صٚج ٘    .1

 %611ضاْ يعشاعش وؾٛس ثٗ ِ
 

 اٚي: يِشثٛه ثٗ ٘ذف اختقبف يسا٘ربد٘ب
 ِتمبضي اصدٚاج يغشثبٌگشي تبالمسي دس صٚج ٘ب .6
 يثٗ تبالمسي ِبژٚس خٙت ؽٕبعبيي صٚج ٘ب        يغشثبٌگشي ٚاٌذيٓ ثيّبساْ ِجتال     .1

 کيٚاخذ ؽشايظ ِشالجت ٚيژٖ ژٔت
ثبٌ  .7 ٘ب  غش تبالمسي دس صٚج  لجال    ييگشي  ٘ش دٌيً  کٗ  ثبٌگشي     ثٗ  غبص غش فذَ آ (

 افشاد ِٙبخش،   تبالمسي دس ِٕغمٗ،فمذ غري ثجيت،ثشخي گشٚ٘ٙبي اختّبفي خبؿ،        
ؾٛس ٚ ...(       ميُ دس و خبسخي ِ فشاد  تبالمسي      ا ٘بي  ِبيؼ  ِبْ اصدٚاج آص دس ص

  .ِی ثبؽٕذٚ دس زبي زبضش ثبسداس أذ سا اذمبَ ٔذادٖ
 

 اص ٘ذف اختقبفي اٚي ي ِشتجو ثب سا٘ربد اٚي٘ب فؼبٌيت
ِٛصػ   .6 ٕبْ سدٖ  دتبَ آ ؽيت   ـ٘  وبسو ٍف هبذا ِـبٔي  بي خمت ؽٕبط،    ِبِب،)پضؽه،دس وبس

ِبيؼ       هبٛسص  ،وبسداْ  ثبٌگشي آص ؾگبٖ غش ٕبْ آصِبي پيؼ اص     ٘بي  ، وبسو تبالمسي 
 .(يب خقٛفيٚ  خبؼ ٘ب افُ اص دٌٚيت يٗ يکٍ دس اصدٚاج

اصدٚاج، س٘رباْ،   يدس آعتبٔٗ   يآِٛصػ گشٖٚ ٘ب   ، يٚ آِٛصػ فِّٛ   ياعالؿ سعبٔ   .1
٘ب     گشٖٚ  ؽخبؿ ٚ  لذ      يا عشدفرتداساْ ٚ فب قٗ،  مس يِٛثش دس خبِ مس ريٚ غ يٓ س ٚ  يس
ؾٛس تشغ   ثٗ ِٕ ٘ب ي ...  ض  يت صٚج  قٗ   يِتمب ٙت      ياصدٚاج دس ِشاخ گبَ خ ثٗ ٕ٘

 اصدٚاج( يثشا يفجً اص اصدٚاج )فجً اص ٘ش الذاِ يؼ ٘بياذمبَ آصِب

وٕٕذٖ ثٗ آصِبيؾگبٖ     بي تبالمسي دس ِتمبضيبْ اصدٚاج ِـشاخقٗ   ٘ـ  اذمبَ آصِبيؼ   .7
٘ـبي تبالمسي، ثشاثش اٌگٛسيتُ وؾٛسي ٚ تفغري ٔتبيح آْ ثب ٔؾش            ي آصِبيؼ  ٚيژٖ 

 ي تبالمسي. ي ٚيژٖ پضؽه ِؾبٚسٖ
 .بصيک دسفٛست ٔيـ ژٔتيٚ تؾخ يٍيتکّ يؼ ٘بياسخبؿ خٙت اذمبَ آصِب .4

قبت     .5 جت ِؾخ يٗ  ث ذمبَ آ     کٍ ٙت ا پيؼ اص اصدٚاج     ِشاخقيٓ خ ٘بی  ِبيؼ   ثٗ  ص

ٚ ثجت ِؾخقبت ِشاخقيٓ ثٗ تيُ  CBCدس دفرت  تبالمسي يٖ ِؾبٚس يٖ ٚيژ آصِبيؾگبٖ

 .تيهبت ِشاخقني ثٗ تيُ ِؾبٚسٖ ژٔقدفرت ثجت ِؾخ ِؾبٚسٖ ژٔتيک دس

ٚ ِقشيف   5تىّيً فشَ مشبسٖ    ِؾبٚسٖ ٚ   تيُ تٛعظ   تبالمسي  يٖ ژـٚي  يٖ ِؾبٚس اذمبَ   .6

 .ؽٙشعتبْ ٚ ِشوضهبذاؽيت دسِبٔي ِشثٛعٗصٚج ثٗ ِشوض هبذاؽت 
دسِبٔي   ض هبذاؽيت ـشو ـافالَ فقبٌيت ِ  ِٕؾٛس   ـٗث  4ي ٖ شَ مشبس ـف بي ـٚ اسع تىّيً   .3

 .بالمسيـت يٖ ِؾبٚس يٖ ٚيژ
 

 اٍلاص ّذف اختصبصي  ي هشتجط ثب ساّجشد دٍمّب فؼبليت
 .ايٓ سا٘ربد ؽبًِ ٚاٌذيٓ ثيّبساْ ِجتال ثٗ تبالمسي ِي ثبؽذ

ِٛصػ   .6 ٕبْ سدٖ  دتبَ آ ؽيت   ـ٘  وبسو ٍف هبذا ِـبٔي  بي خمت ِب،  )پضؽه،دس ؽٕبط،    ِب وبس

ِبيؼ       هبٛسص  ،وبسداْ  ثبٌگشي آص ؾگبٖ غش ٕبْ آصِبي پيؼ اص     ٘بي  ، وبسو تبالمسي 

خْٛ        يك  خبؼ تضس ٕبْ  ٌيت        يٗ ي دس کٍ اصدٚاج، وبسو فُ اص دٚ ٘ب ا ب ي ٚ  خبؼ 

 .(يخقٛف

دس ت آْ ٘ب  ي تشغ ثٗ ِٕؾٛس   تبالمسي  ثيّبساْ  ٚاٌذيٓ  ثٗ  ٚ آِٛصػ  ياعالؿ سعبٔ   .1

 سا٘ربد دَٚ  يخٙت اخشا
 ِشثٛط. دعتٛساٌقًّ٘ذف ثشاثش عشذ ٚ  ٘بي گشٖٚٚ  خبِقٗ فَّٛ آِٛصػ .7

ك خْٛ ٚ  ي دس فشَ ِشثٛعٗ تٛعظ ِشکض تضس     ٚاٌذيٓ ثيّبساْ تـبالمسي    ثجت ِؾخقبت   .4

 اسخبؿ صٚخني ثشاي اذمبَ ِؾبٚسٖ اعتبٔذاسدعتْٛ ٘ب ثٗ ِٕؾٛس  يٗ يً ثميتکّ

ٚ ِقشيف   5تىّيً فشَ مشبسٖ    ِؾبٚسٖ ٚ   تيُ تٛعظ   تبالمسي  يٖ ژـٚي  يٖ ِؾبٚس اذمبَ   .5

 .صٚج ثٗ ِشوض هبذاؽت ؽٙشعتبْ ٚ ِشوضهبذاؽيت دسِبٔي ِشثٛعٗ

 ٚاٌذيٓ. اٚي ٚ دَٚ( ثب تٛخٗ ثٗ ٚضقيت ٘بيٗ ٍز)ِشPND اذمبَ اسخبؿ خٙت .6

)ٚاصوتِٛي ٚ   بسداسيـشي اص ث ـبي دائّي پيؾگي  ـ٘  اسخبؿ خٙت اعتفبدٖ اص سٚػ    .3

  .ٚاٌذيٓب تٛخٗ ثٗ ٚضقيت ـثِٛي( تٛثىت
 

 اٍلاص ّذف اختصبصي  ي هشتجط ثب ساّجشد ػَمّب فؼبليت

ي  اهذاف ، راهبردها و فعاليت هاي پيش بيني شذه در بـرنـامـه
 ورپيشگيـري ازبـروز بتـا تـاالسمي مـاش

 



 

 

 

 ؽـشايو غشثبٌگشي ٘غتٕـذ ػجـبستٕذاص: ذ ـافشادي وٗ دس ايٓ سا٘ربد ٚاخ
 

ٌگشي دس ؽٙشعتبْ اصدٚاج وشدٖ * صٔبْ ثبسداسي وٗ لجً اص ؽشٚع غشثب
 .أذ
ثشخي گشٚ٘ٙبي اختّبػي  وٗ ثٗ ٘ش دٌيً)ػمذ غري ثجيت، صٔبْ ثبسداسي* 

بَ اصدٚاج ٕ٘گ افشاد خبسخي ِميُ دس وؾٛس ٚ ...( خبؿ،افشاد ِٙبخش،
 آصِبيؼ ٘بي تبالمسي سا اجنبَ ٔذادٖ أذ.

ب٘ٗ اٚي ثبسداسي ثشسعي گشٚ٘ٙبي ِؾخـ ؽذٖ زذاوثش تب پبيبْ عٗ ِتزکش: 
ثبيذ اجنبَ گشدد ٚ خٙت ؽٕبعبيی ايٓ افشاد الصَ اعت دس اٌٚيٓ ِشاخؼٗ 

 صْ ثبسداس عبي اصدٚاج ٚ عبثمٗ اجنبَ آصِبيؾبت تبالمسی عٛاي ؽٛد.

خٗ   عبٌيبٔٗ       ثب تٛ وٗ  يٓ  ت    ثٗ ا ثً  قذاد لب ّبسي  ـث ِٛاسد  ٛخٙي اص ـت شٚص ثي
٘ش دٌيً         ٘بيی  بالمسي دس صٚجـت  ثٗ  وٗ  تذ  ِي اف فبق  ثبٌگشي دس     ات ؽشٚؿ غش فذَ  (

بفي خبؿ،افشاد ِٙبخش،افشاد خبسخي ِميُ     ِٕغمٗ،فمذ غري ثجيت،ثشخي گشٚ٘ٙبي اختّ     
ٔذ           ٔذادٖ ا ذمبَ  تبالمسي سا ا ٘بي  ِبيؼ  ِبْ اصدٚاج آص ؾٛس ٚ ...( دس ص الصَ  دس و

عت  ؾگبٖ  ا ؾىذٖ  دأ مٗ          بـ٘  / دأ ثبسٚسي دس ِٕغ عٛي دٚسٖ  گشفنت  ؾش  ٚ  ثب دس ٔ
عجٗ  فشفگي            حمب ثٗ  مشْٚ  جبت ِ ّبسي ٚ اث ثشٚص ثي غش  يضاْ خ ثبٌگشي ٚ  ـث  ،ِ ٗ غش

   منبيٕذ. الذاَ ايٓ گشٖٚ ٘ب٘بي ٔبلً تبالمسي دس  ٚجؽٕبعبيي ص

فٛق     بي ـ٘  صٚج ؽذٖ  وش  ؽنت   ر فٛست دا ِبژٚس      دس  تبالمسی  ثٗ  جتال  ٔذ ِ ثٗ     فشص يبص  ٔ
 .اجنبَ غشثبٌگشي ٔذاسٔذ

 
 بليت ّب دس ايي ساّجشد ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ:فؼ
 .(هبٛسص وبسداْ ٚ، بسؽٕبطـو، خمتٍف هبذاؽيت)پضؽه بيـ٘ سدٖ وبسوٕبْ دتبَ آِٛصػ .6
 .٘بي مجقي هبشٖ گيشی اص سعبٔٗثب فَّٛ خبِقٗاخشای ثشٔبِٗ ٘بی آِٛصؽی ثشای  .1
 .ثشٔبِِٗغٍٛة هبذاؽيت خٙت ِؾبسوت دس اخشاي  ساثغيٓآِٛصػ  .7

 ِبِب٘بي  فِّٛي،  پضؽىبْ  ،ٚ صاميبْ  بْـْ صٔ بِتخقق  دتبَ ٚ خٍت ِؾبسوت   آِٛصػ   .4
 ِقبٚٔت  مهىبسي قٛفي ثب   خ افُ اص دٌٚيت يب    بـ٘  هبذاؽت ٚ عبيش خبؼ    ؽبغً دس خبؼ  

 .ِنت آِٛصؽي ِٕبعتاسعبي اصعشيك  ٔؾبَ پضؽىي يٖ ٚ اداسدأؾگبٖ دسِبْ 

ِٛصػ   .5 ٔبْ   دتبَ آ ٘ذف   ثبسداس  ص ِٗ  گشٖٚ  جت     ثشٔب ٙت ِشال ثٗ     بي٘   وٗ خ ؽيت  هبذا

ؽيت    زذ٘بي هبذا ٕ  ِي  شاخقٗـِ  ٚا ثٗ       ذـمنبي هنب  خبؿ آ ؾگبٖ داساي  ٚ اس آصِبي

 .CBC اذمبَ ِٕؾٛس ثٗ 6وبٔرتً ـع
ٚ  6 دس ثٕذ  ديذٖ  شاد آِٛصػ ـثب ِؾبسوت ٚازذ٘بي هبذاؽيت ٚ اف      فقبٌيت  ايٓ  ٛخٗ: ت

ثبيذ  پيگريي   يٗ بيؼ خٙت تفغري ٚ اداِ   ـآصِ  يٗ ثذيٙي اعت ٔتيد   ؽٛد.   ِي  اذمبَ  4

  يٖ ِؾبٚس  يٖ ژي ٚدسِبٔي   ِشوض هبذاؽيت  پضؽه   ،بٔيـدسِ  هبذاؽيت  ضؽه ِشاوض ـثٗ سؤيت پ   

 شعذ.ـث 4ي ثٕذ  ديذٖ آِٛصػ ٚ يب افشاد بالمسيـت

تٛعـظ   5 فقبٌيت ثٕذ ذٖ دسـؽ بْ اسخبؿـصٔ دتبَ( ثشاي MCV  ٚMCH) CBCدسخٛاعت  .6

ثــٗ ٚازــذ هبذاؽــيت  آصِــبيؼ يٗ دسِــبٔي ٚ اسعــبي ٔتيدــ پضؽــه ِشوــض هبذاؽــيت

 .دٕ٘ذٖ اسخبؿ

اٌگٛسيتُ  شاعبط ـث ٚ  6 ذـبط فقبٌيت ثٕ  ـشاع ـث وٗ  ِـشدأي  اسخبؿ ٚ  پيگريي  .3

عبيي صٚج  تـب    ؽٕب لً  ِٗ     المسي ٘بي ٔب غبص ثشٔب جً اص آ يبص  ،  ِضدٚج ل ذمبَ   ثٗ ٔ ا

CBC .داسٔذ 

ي وـٗ  أـ شاي ِشدـثـ دسِـبٔي   هبذاؽـيت  ِشوض پضؽهتٛعظ CBC (MCV  ٚMCH )دسخٛاعت  .1

ٕذ     يت ث عبط فقبٌ خبؿ  3 ثشا ع    ؽذٖ  اس ٔذ ٚ اس د ـا ِبيؼ  يٗ بي ٔتي زذ   ثٗ   آص ٚا

 .دٕ٘ذٖ اسخبؿ

اٌگـٛسيتُ  ثشاعبط آهنب ٚ  ؽـذٖ دس اذمبَ CBC٘ـبيي وٗ ثب تـٛخٗ ثٗ  اسخـبؿ صٚج .9

ثٗ ِشوض   ٔيبصِٕذ اسخبؿ   لبٌت اعرتاتژي عَٛ     دس ٘بي ٔبلً تبالمسي    ؽٕبعبيي صٚج 

ؽيت  يژٖ   هبذا ِبٔي ٚ ؾبٚسٖ  دس تبالمسي  ي ِ ِبيؼ  ِی ثبؽٕذ  ي  عٛاثك آص ذمبَ   ) ؽذٖ   ٘بي ا

 ؽٛد(. ٕ٘گبَ اسخبؿ ضّيّٗ

ق    .61 جت ِؾخ خ ـبت ِـث گـبْ ٗ قـشا و ـٗ ِـث  وٕٕذ ؽيت ـش ي    ض هبذا ِبٔي ٚ  يٖ ژـدس

 .ِشاخقني تيُ ِؾبٚسٖثجت دس دفرت بالمسيـت يٖ ِؾبٚس

66.  ِٗ ٘بي ٔبلً تبالمسي      ٘ب ثشاعبط اٌگٛسيتُ وؾٛسي ؽٕبعبيي صٚج       ي آصِبيؼ  ادا

 ثب دسخٛاعت پضؽه تيُ ِؾبٚسٖ.

                                                           
، اسخبؿ ثٗ ٘ش دٌيً دس صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي تبالمسي سا اذمبَ ٔذادٖ أذغشثبٌگشي صٚخيين وٗ دس  .6

 اٌىرتٚٔيىي ثبؽذ ِبٔقي ٔذاسد. گش مشبسػ وٗ داساي دعتگبٖ آصِبيؾگب٘يثٗ ٘ش  CBCاذمبَ  خٙت



 

 

 

گش الىتشًٍيىي)ػل  ثب دػتگبُ ؿوبسؽ CBC وِ آصهبيؾ دسكَستي  ،ثبسداس ي خبسي هشالجت اص صًبى ًبهِثب تَخِ ثِ ثش
 داد.  ّب سا اًدبم ي آى ػبيش الذام تَاى ثب تَخِ ثِ ًتيدِ هدذد ًجَدُ ٍ هي CBC اًدبم ثِ ًيبص ،ثبؿذ وبًتش( اًدبم ؿذُ

فشَ  ٚ اسعبي   ثشای صٚج ٘بی ٔبلً/ِؾکٛک پشخغش تبالمسی      5ي ٖ تىّيً فشَ مشبس    .61

 .يُ ِشالجتثٗ تِقشفی خٙت ِشکض هبذاؽت ؽٙشعتبْ  ثٗ

 ؽٛد: ِي ثٗ دٚ دٌيً تىّيً ٚ اسعبي 5ي  ىٛس وٍي فشَ مشبسٖ ثٗ

  ِقشيف صٚخني ٔيبصِٕذ ِشالجت ٚيژٖ. ▪

پشخغش تبالمسي ثٗ ٘ش     ِؾىٛن   ٔبلً/ ٘ـبي   افالَ فـذَ پيگيـشي ٚ ِـشالجت صٚج     ▪
 .دٌيً

قش  ق  :1 يٖ تج ٔبْ بِتخق ميبْ  ْ ص پ ٚ صا ِّٛي ٚ ِ ـ،  ِ ـضؽىبْ ف ِٛصػ ب٘بي ـب يذٖ    آ د
عب  ٕذ   ثشا يت ث ٕذ  ِي  4 ط فقبٌ ِٛصػ     تٛأ غتميُ ضّٓ آ ئ ٚ  ِ ثٗ      يٗ اسا ؽي  ِنت آِٛص

ب ـ٘  ذاؽيت حمً عىٛٔت صٚج   ٚازذ هب تشيٓ   ٔضديه ثٗ  سا  بآهن  ،عَٛ  سا٘ربد ٘ـبي ٘ـذف دس    صٚج
ذ ـدٕ٘  اذمبَ سا  1 ٚ 3 ،6بي ـ٘بي ثٕذ٘   فقبٌيت  دتبَ  ,ب دسفٛست دتبيً  ـٚ ي  ٛدٖمن  اسخبؿ 

يبص    ٚ فٛست ٔ عبط »دس ٕذ   ثشا خبؿ صٚج    «9ث ثٗ اس غجت  ِ  ـ٘  ٔ ثٗ  ؽيت ـب  ِبٔي   شوض هبذا دس
يژٖ  ؾبٚسٖ  ٚ لذاَ  تبالمسي  ي ي ِ ؾبٚسٖ           ا کض ِ عت ِش خيٓ الصَ ا قٗ صٚ ٕذ.پظ اص ِشاخ منبي

ؽـٛد   ِي  تٛفيٗ ژٔتيک پغخٛسأذ ِٕبعت سا ثٗ پضؽک اسخبؿ دٕ٘ذٖ صٚج، اسعبي منبيذ.          
ؾگبٖ  تب       دأ ٕذ  تـشتييب د٘ ؽىبٔي  اص ٘ب  ى     پض عتب مه يٓ سا عت وٗ دس ا ٔذ   بسي ِٕب داس

 .لذسدأی گشدد

دسفٛست ِشاخقٗ صٔبْ ثبسداس کٗ لجال دس صِبْ اصدٚاخؾبْ، ثٗ ٘ش  :2 ي تجقشٖ

دسٔگ ٚ دس اعـشؿ ٚلت  ثي دٌيٍی آصِبيؾبت تبالمسی سا اذمبَ ٔذادٖ ثبؽٕذ، ثبيذ

 ؽـٛد.  اذمبَ 6-12٘ـبي ِٛسد ٔيبص ثشاعبط ثٕذ٘بي  ثبيـذ الذاَ

 

 

 
)ِشالجت ٚيژٖ صٚج ٘بي ٔبلً تبالمسي ؽٕبعـبيي ؽـذٖ ٚاخـذ ؽـشايظ     دٍم يّذف اختصبصـ هشثَط ثِ  يساّجشدّب 

 %(:611ِشالجت، دس عشاعش وؾٛس ثٗ ِيضاْ 
پش خغش   ِؾىٛن   ٔبلً/  يصٚج ٘ب  ُ خبٔٛادٖ يژٖ تٕؾ ي ِشالجت ٚ تمٛيت اذمبَ    .6

 يتبالمس
ذمبَ       .1 ٙت ا ِب تالػ دس خ ٘ب يآص ٍٗ اٚي   يؼ  ؾخ ِشز تبالمس يت ؼ اص  يپ  يـ 

 (PND1)تٌٛذ
ؼ يپ  يـ تبالمس يتؾخ  دَِٚشزٍٗ   يؼ ٘ب يآصِب  ثٗ ٕ٘گبَ   اذمبَ  ػ دس خٙت تال  .7

 (PND2اص تٌٛذ)
 

 اص ّذف اختصبصي دٍم ي هشتجط ثب ساّجشد اٍلّب فؼبليت
وبسؽٕبط،    ِبِب،)پضؽه،دسِـبٔي  بي خمتٍف هبذاؽيت  ـ٘  وبسوٕبْ سدٖ  دتبَ آِٛصػ   .6

 .(هبٛسص ،وبسداْ
 آِٛصػ صٚخني ٔبلً/پشخغش تبالمسي. .1
فٛت اص ص  .7 خني د ؾکٛک  ٔبلً/ ٚ جت       ِ ؽشايظ ِشال خذ  تبالمسی ٚا غش  پظ اص   پشخ

دسخقٛؿ سٚػ ٘بي ِغّئٓ     اعتبٔذاسد  ٚ اذمبَ ِؾبٚسٖ   5دسيبفت فشَ مشبسٖ    
 پيؾگريي اص ثبسداسي.

صٚج "ِؾخـ وشدْ صٚخني ٔبلـً تـبالمسي دس پشٚٔـذٖ خـبٔٛاس )دسج فجـبست        .4

هبذاؽـت ٚ   دس عـتْٛ ِالزؾـبت( دس خبٔـٗ ٘ـبي     "ٔبلً/ِؾىٛن پشخغش تبالمسي
 پبيگبٖ ٘بي هبذاؽيت خٙت اذمبَ ِشالجت ٚيژٖ.

خبٔٗ    ِؾخـ وشدْ صٚخني ٔبلً تبالمسي دس دفرت ِشالجت دمتذ تٕؾيُ خبٔٛادٖ            .5

صٚج "فجـبست   دٚ عـتبسٖ لشِـض ٚ ثجـت    دسجثـب  ) هبذاؽت/پبيگبٖ هبذاؽـتی 

 دس عتْٛ ِالزؾبت( خٙت اذمبَ ِشالجت ٚيژٖ. "ٔبلً/ِؾىٛن پشخغش تبالمسي
اعتفبدٖ اص سٚػ ٘بي دائّي پيؾگريي اص ثبسداسي)ٚاصوتِٛي ٚ       تشغيت خٙت   .6

تِٛي(  ٘بيی تٛثى ؽنت            دس صٚج  ثٗ دا يً  ثٛدٖ ٚ دتب عبمل  ٔذ  وٗ داساي فشص
 فشصٔذ ديگش ٔذاسٔذ.

 آِٛصػ دس خقٛؿ سٚػ پيؾگريي اص ثبسداسي ِغّئٓ أتخبة ؽذٖ تٛعظ صٚخني. .3
دس فشَ    ت فقٍي ثقٛس  ثجت ٚضقيت اعتفبدٖ اص سٚػ ٘بي پيؾگريي اص ثبسداسي        .1

 .6مشبسٖ 
 
 

ثيؼ اص يه سٚػ پيؾگريي اص ثبسداسي   دس فٛستي وٗ صٚخي دس ىٛي يه فقً
کٗ دس آخشيٓ سٚص فقً اعتفبدٖ  سٚؽي 6اعتفبدٖ منبيذ ، دس فشَ مشبسٖ 

 ؽذٖ اعت گضاسػ ِی گشدد

 
ٚػ ٘بي پيؾگريي اص ثبسداسي     اص س دس فٛست اعتفبدٖ  افالَ لغـ پيگريي صٚخني      .9

 .ثىتِٛي يب ٚاصوتِٛيِغتٕذات ِجين ثش اذمبَ تٛاص سٚيت دائّي پظ 



 

 

 

يٗ  .61 قٛؿ  تٛخ يت  صٚج دس خ لٛؿ            امه ِبْ ٚ ثبسداسي دس ص عشيـ  فالَ  ا

 .ٚيژٖاذمبَ ِشالجت ٘بي  ثشایثبسداسي 
فالَ  .66 تٛة  ا ٙبخشت ٚ آدسط  ِک يك  ِ يذ     دل عىٛٔت خذ خيٓ   حمً  عغر    صٚ ثٗ 

مشبسٖ      ثجت ثبالتش ٚ   فشَ  قبت صٚج دس  ثٗ ت      6ِؾخ حمً    خٙت افالَ  يُ ِشالجت 

 .٘بی الصَعىٛٔت خذيذ خٙت پيگريي ٚ ِشالجت 
 

 اص ّذف اختصبصي دٍم ي هشتجط ثب ساّجشد دٍمّب فؼبليت
وبسؽٕبط،    ِبِب،)پضؽه،دسِـبٔي  بي خمتٍف هبذاؽيت  ـ٘  وبسوٕبْ سدٖ  دتبَ آِٛصػ   .6

 .(هبٛسص ،وبسداْ
 پشخغش تبالمسي.ِؾکٛک آِٛصػ صٚخني ٔبلً/ .1
آِٛصػ دس خقٛؿ امهيت اذمبَ      ٚ  5فشَ مشبسٖ    دفٛت اص صٚخني پظ اص دسيبفت     .7

 .لجً اص اٌٚني ثبسداسي  PND1 ثٗ ٕ٘گبَ 
عتفبدٖ اص سٚػ            .4 ثٗ ا عَٛ  عرتاتژي دَٚ ٚ  ؽذٖ دس ا عبيي  خني ؽٕب يت صٚ تشغ

٘بي پيؾگريي اص ثبسداسي دائّي)ِٛاسدي وٗ فشصٔذ عبمل داؽتٗ ٚ دتبيً ثٗ            
 داؽنت فشصٔذ ديگش ٔذاسٔذ(.

وب٘ؼ ٘ضيٕٗ ٘بي اذمبَ      ثشای ثيّٗ   سداسی اص خذِبت ٙت ثشخٛ  ختشغيت صٚخني    .5
 آصِبيؼ ٘بي ژٔتيه.

اسخبؿ صٚخني ثٗ ِشوض ِؾبٚسٖ ژٔتيه ؽٙشعتبْ خٙت اذمبَ مهبٕ٘گي ٘بي الصَ             .6

 .PND1ثب آصِبيؾگبٖ ژٔتيه ثشاي اذمبَ 
ِشاخقـٗ ٔىـشدٖ    PND1پيگريي ٚ آِٛصػ صٚخيين وٗ ثٗ ٘ش دٌيً خٙت اذمـبَ   .3

 أذ.
 ثقٛست فقٍي. 6دس فشَ مشبسٖ  PND1دسج تبسيخ اذمبَ  .1
يـٓ  دس صٚخيين وٗ اثقٛست فقٍي  6دس فشَ مشبسٖ  PND1ثجت فٍت فذَ اذمبَ  .9

 .آصِبيؼ ٘ب سا اذمبَ ٔذادٖ أذ
صٚج "ِؾخـ وشدْ صٚخني ٔبلً تبالمسي دس پشٚٔذٖ خبٔٛاس )دسج فجـبست   .61

دس عـتْٛ ِالزؾـبت( دس خبٔـٗ ٘ـبي هبذاؽـت ٚ       "ٔبلً/ِؾىٛن پشخغش تبالمسي
 ٖ ٘بي هبذاؽيت خٙت اذمبَ ِشالجت ٚيژٖ.پبيگب

ِؾخـ وشدْ صٚخني ٔبلً تبالمسي دس دفرت ِشالجت دمتذ تٕؾيُ خبٔٛادٖ             .66

صٚج "خبٔٗ هبذاؽت/پبيگبٖ هبذاؽتی )ثب دسج دٚ عتبسٖ لشِض ٚ ثجت فجـبست  

 دس عتْٛ ِالزؾبت( خٙت اذمبَ ِشالجت ٚيژٖ. "ٔبلً/ِؾىٛن پشخغش تبالمسي

 اص ّذف اختصبصي دٍم شد ػَمي هشتجط ثب ساّجّب فؼبليت
 ِبِب،)پضؽه،دسِـــبٔي بي خمتٍــف هبذاؽــيتـ٘ــ وبسوٕــبْ سدٖ دتــبَآِــٛصػ  .6

 .(هبٛسص ،وبسؽٕبط، وبسداْ
 آِٛصػ صٚخني ٔبلً/پشخغش تبالمسي. .1
مشبسٖ          .7 فشَ  فت  پظ اص دسيب خني  فٛت اص صٚ يت       5د قٛؿ امه ِٛصػ دس خ ٚ آ

 .آصِبيؼ ٘بي تؾخيـ پيؼ اص تٌٛذاذمبَ ثٗ ٕ٘گبَ 
يت   .4 خني  تشغ خذِبت    صٚ خٛسداسی اص  ٙت ثش ّٗ   خ ٘بي       ثشای ثي  ٕٗ وب٘ؼ ٘ضي

 اذمبَ آصِبيؼ ٘بي ژٔتيه.
افالَ عشيـ ثبسداسي دس صِبْ ٚلٛؿ ثبسداسي          امهيت  صٚج دس خقٛؿ  تٛخيٗ  .5

 .ٚيژٖاذمبَ ِشالجت ٘بي  ثشای
خبؿ   .6 ثبسداس   اس خني  ذمبَ              صٚ ٙت ا عتبْ خ يه ؽٙش ؾبٚسٖ ژٔت وض ِ ثٗ ِش

 .PND2ٖ ژٔتيه ثشاي اذمبَ مهبٕ٘گي ٘بي الصَ ثب آصِبيؾگب
ِشاخقٗ ٔىـشدٖ   PND2پيگريي ٚ آِٛصػ صٚخيين وٗ ثٗ ٘ش دٌيً خٙت اذمبَ  .3

 أذ.
قٗ      پيگريي   .1 ٕبْ اص ِشاخ ٙت اعّي ؾگبٖ         خ ثٗ آصِبي ؽذٖ  خبؿ  خني اس صٚ

 .ژٔتيه
 اص عشيك ِشوض ِؾبٚسٖ ژٔتيه.  PND2پيگريي ٔتيدٗ اذمبَ  .9

عب           .61 خٕني  ِٛاسد داساي  ثشاي  ثبسداسي  جت  ِٗ ِشال تبالمسي    ادا يب  مل 
 ِيٕٛس.

ٍت                 .66 ثٗ ف خٕني  عمظ  ٕذ  ِٛاسد ٔيبصِ ثشاي  ٕبْ  قٛي اعّي تب ز پيگريي 
 اثتالي خٕني ثٗ تبالمسي ِبژٚس.

 .6دس فشَ مشبسٖ  PND2دسج تبسيخ اذمبَ  .61
 .6دسج ٔتيدٗ ثبسداسي دس فشَ مشبسٖ  .67

 

 



 

 

 

 

 

 ي شنتيك  اداره  ـ ها مركس مذيريت بيماري
پيؾگيـشي اص ٘ـبي  ٓ ٚ اخـشاي ثشٔبِِٗغئٛي افٍي تـذٚي ي ژٔتيه اداسٖ
ي پيؾگريي اص ثشٚص  زبضش ثشٔبِٗ ٘ـبي ژٔتيه دس عغر وؾٛس اعت وٗ دسزـبي ثيّبسي

٘بي فين دس لبٌت ٚؽبيف  ثتـب تـبالمسي ِـبژٚس سا ثـب ِؾٛست ؽٛساي وؾٛسي ٚ گشٖٚ
 داس اعت: ريً فٙذٖ

ي اص ثشٚص ثتب ي پيؾگري عيبعتگزاسي دس ساعتـبي اخشاي اعتبٔذاسد ثشٔـبِٗ .6
 تبالمسي ِبژٚس.

ثيين،  منٛدْ دتبَ اِىبٔبت الصَ خٙت اخشاي اعتبٔـذاسد ثشٔبِٗ افُ اص پيؼ فشاُ٘ .1
 .ثشٔبِٗي ِٛسد ٔيبص خٙت اخـشاي  ختقيـ ٚ اسعبي ثٛدخـٗ

منبيٕذگبْ ثبثت ٚ  :اص ِتؾىً ژٔتيه ٘بي ثيّبسياص  پيؾگريي وؾٛسيتؾىيً ؽٛساي  .7

ِـذيـشيت ِشوض  سئيظٚ آٚسي،  حتميمبت ٚ فٓ، ِقبْٚ دسِبِْقبْٚ فقبي اص 
 دفبتش٘ب ٚ  ، ِذيـشاْ وً، سؤعبي اداسٖي ژٔتيـه ، سئـيظ اداسٖ ٘ـب ثيّبسي

خبٔـٛادٖ، گغتـشػ  عالِت مجقيت ٚآِـٛصػ هبذاؽت،  آصِبيؾگبٖ ِشخـ عالِت،
 ٘بي خبؿ اص ٚصاست هبذاؽت، دسِبْ ِذاسط ٚ پيٛٔذ افضب ٚ ثيّبسي ، هبـذاؽت ؽجىٗ

اپيذِيٌٛٛژيغت، ٛصػ پضؽىي، ِؾبٚساْ وؾٛسي ثشٔبِٗ ؽبًِ: مهبتٌٛٛژيغت، آِ ٚ
ؽٛساي عيبعتگزاسي فذا ٚ عيّب ٚ  ي ِتخقـ ژٔتيه ٚ تؾخيـ پيؼ اص تٌٛذ، منبيٕذٖ

منبيٕذگبْ لٖٛ لضبئيٗ)عبصِبْ ثجت اعٕبد، عـبيش افضب ثـشزغت ضشٚست ؽبًِ: 
ٔؾبِي ٚ أتؾبِي، اِالن ٚ پـضؽىي لبٔٛٔي(، آِٛصػ ٚ پشٚسػ، ٔريٚ٘ـبي 

)عبصِبْ تجٍيغبت  اسؽبدعـبصِـبْ ٔؾبَ پـضؽىي، ؽـٛساي فـبيل ثيّٗ، ٚصاست 
ي عشاعش وؾٛس ٚ دسفٛست ٌضَٚ  فٍّيٗ ٘بي اعالِي( ٚ منبيٕذگبٔي اص ِذيشيت زٛصٖ

ٚصاست هبذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ ٘بي آِٛصؽي يـب فشٕ٘گي  منبيٕذگبٔي اص ِقبٚٔت
آٚسي، دأؾگبٖ آصاد اعالِي، دأؾگبٖ پيبَ  ٚ فٓ پضؽىي، ٚصاست فٍَٛ، حتميمبت

 . ...ٔٛس ٚ 

  دس ساعتبي عيبعتگزاسي ٚ اجيبد مهبٕ٘گي دسْٚ ٚ ثني ِٕؾٛس ِؾبسوت ايٓ ؽٛسا ثٗ

 ؽٛد.  ِي  خبؾي ٚ اجيبد ثغرت ِٕبعت خٙت اخشاي اعتبٔذاسد ثشٔبِٗ تؾىيً

 ٚ پيگريي فذٚس اثالك. ِقبْٚ هبذاؽتپيؾٕٙبد افضبي ؽٛسا ثٗ  .4

گشٖٚ  6اص ٘ـبي ژٔتيه  ؽٛساي وؾٛسي پيؾگريي اص ثيّبسي :٘ـبي فين  ؾىيً گشٖٚت .5

  ؽذٖ وٗ فجبستٕذ اص:  فين تؾىيً

 ٘ـبي غـشثـبٌگشي آصِبيؾگبٖ ▪

 پيؼ اص تٌٛذـ يتؾخژٔتيه ٚ  تؾخيـ ▪

 ي تبالمسي ژٖي ٚيـ ِؾبٚسٖ ▪

 ِـشالجت ▪

  آِٛصػ ▪

 حتميمبت ▪

٘بي  ٛساي پيؾگريي اص ثيّبسي٘ب اص منبيٕذگـبْ ِـشتجظ افضبي ؽ  افضبي ايٓ گشٖٚ

تؾىيـً خٍغٗ  ، ژٔتيه ٚ ِؾبٚساْ ثشٔبِٗ أتخبة ٚ ثب تـٛخٗ ثٗ ِـٛضٛؿ

ژٔتيه، ثٕب ثٗ ضشٚست اص ي  ذيـذ اداسٖداد. دسضّٓ ثـب تـٛخٗ ثـٗ فالز ذخـٛإ٘

٘ب دفٛت  ٘ب خٙت ؽشوت دس خٍغٗ دأؾگبٖ اعتبداْ ِغٍـ ٚ اص وبسؽٕبعبْ عتبدي

 خٛا٘ذؽذ.

 دٕ٘ذ.   ثشزغت ضشٚست تؾىيً خٍغٗ ِي٘بي فين  گشٖٚ

وؾٛسي ٘غتٕذ  ؽٛساي ي ؽـذٖ داس ٚؽبيف تقشيف ٘ـبي فين فٙذٖ گشٖٚ ي گشٖٚ فين: ٚظيفٗ

ثشاي حبث فين ٚ اختقبفي ساخـ ثٗ ٘بي ِٛسد ٔيبص  وٗ ٘ش يه ثب تٛخٗ ثٗ ختقـ

 أذ. ؽذٖ ٘بي ِشتجظ تؾىيً ِٛضٛؿ

 ِٕؾٛس: خبؾي ثٗ ٘بي دسْٚ اذمبَ مهبٕ٘گي .6

اصعشيك وٕرتي  ٘بي تبالمسي بي دأؼ ٚ ِٙبست پشعًٕ ِغئٛي اذمبَ آصِبيؼاستم ▪

 ويفي ِغتّش؛

ي  ٚ اعتفبدٖ اصعشيك وٕرتي ويفي ِغتّش٘بي تبالمسي  استمبي ويفيت اذمبَ آصِبيؼ ▪

 ٘ـبي ثبٌمٖٛ دس خبؼ خقٛفي ٚ دٌٚيت؛ اص تـٛامنٕذي ِغٍٛة

اص تٌٛذ)ِشخـ ٚ  ٘بي تؾخيـ پيؼ ي آصِبيؾگبٖ اجيبد، تٛعقٗ ٚ تىّيً ؽجىٗ ▪

 ؛ PND٘ب ٚ  ٚ صذمريٖ DNAحميغي(، ثـشسعي 

٘بي خبؿ  ي مهىبسي ٚ مهـبٕ٘گي ثـب ِـشوـض پيـٛٔـذ افضـب ٚ ثيّبسي تـٛعقٗ ▪

ثضبفت ثـٗ خـذِـبت ختققي  ثضبفت ٚ ثي ٘بي ٔبلً وُ خٙت دعرتعي ٘ش چٗ هبرت صٚج

 ٚ مهبٕ٘گي ثشاي پيٛٔـذ ِغض اعتخٛاْ.

 بي آِٛصؽي دسدعت اخشا.٘ ثبصٔگشي ٚ تذٚيٓ ثشٔبِٗ .3

 ٘بي آِٛصؽي. ي ِٛاد آِٛصؽي ٚ پيؾٕٙبد ؽيٖٛ ذتيٗ .1

 شرح وظايف



 

 

 

٘ـب ٚ اجيبد  ٘ـبي فٍـَٛ پـضؽىي خٙت سفـ چـبٌؼ تقبِـً ثـب دأؾـگبٖ .9

 ٘ـب. ٘ـبي فٍّي ٚ اخشايي دأؾگبٖ ِٕؾٛس افضايؼ تٛامنٕذي ٘ـبي ِٕبعت ثـٗ فشفت

٘ـبي  يؾٕٙبد ِٛضٛؿاجيـبد ثغتـش ِٕـبعت خٙت حتميك دس عيغتُ هبذاؽيت ٚ پ .61

ي پيؾگريي اص ثشٚص  ژٔتيه، اصمجٍٗ ثشٔبِٗ يثشٔبِٗ ٘بحتميمبتي ِٛسد ٔيـبص 

 ِٛاسد خذيذ ثتب تبالمسي ِبژٚس.

خـٛسأذ ٚ ذتيٗ ٚ حتٛيً  ي پظ ٘ب، اسائٗ ٔؾبست ٚ پبيؼ ثشٔبِٗ دس دأؾگبٖ .66

 ٘بي اسؽذ. ٘ب ثٗ ِمبَ گضاسػ

ٔتؾبس آْ دس لبٌت گضاسػ ٚضقيت آٚسي اعالفبت، جتضيٗ ٚ حتٍيً، تفغري ٚ ا گشد .61

 ثشٔبِٗ.

٘ـبي ِٕـبعت خٙت استمـبي فٍّـي ٚ  پيـؾٕٙـبد ٚ ايـدـبد صِيٕـٗ .67

 عـبصي پشعًٕ. تٛامنٕذ

 . ثشٔبِٗ ِٕتخت مهبتٌٛٛژيغت ٘بي٘بي فٍّي عبالٔٗ خٙت  ثشگضاسي گشدمهبيي .64

٘ـبي ثـشتـش ثـب اعتفبدٖ اص دتبَ  ي دأؾگبٖ ثٕـذي ٚ افالَ عبالٔـٗ ستجٗ .65

 ٘ـبي ثشٔبِٗ. ٌيغت ٘ب ٚ چه خـؽب

ي ِشاوض دأؾگب٘ي منٛٔٗ اصٔؾش اخشاي اعتبٔذاسد  تقيني ٚ افالَ عبالٔٗ .66

 ِذت مهىبساْ خذيذ اعتبٔي. ِٕؾٛس آِٛصػ وٛتبٖ ي تبالمسي ثٗ ثشٔبِٗ

٘بي غشثبٌگشي،  آصِبيؾگبٖدس خبؼ ِـذيـشيت،   گشدآٚسي اعالفـبت عـبالٔـٗ .63

ِذيشاْ ٚ »تٛامنٕذعـبصي  اعتـبي اخـشاي هبيٕٗ ٚدس سي تـبالمسي  ي ٚيـژٖ ِؾبٚسٖ

 «.وبسؽٕبعبْ ثشٔبِٗ

 ٘بي ژٔتيه. اص ثيّبسي ٘ب ثٗ افضبي ؽٛساي وؾٛسي پيؾگريي اسعبي دعتٛساٌقًّ .61

٘بي  )گشٖٚگـشٖٚ  اي ٚ ُ٘ ٘ـبي فٍَٛ پـضؽىي ِٕغمٗ / دأؾىذٖ تقيني دأؾگبٖ .69

ي  گبٖ، ِؾبٚسٖٔؾبست آصِبيؾ ي آِٛصػ/ دأؾگب٘ي( دسخقٛؿ اخشاي ثشٔبِٗ

 ژٔتيه)تبالمسي(، ِشالجت ٚ پژٚ٘ؼ.
 

 معاونت بهذاشتي دانشگاه/ دانشكذه
دس عغر ٘ـبي ژٔتيه  ٘ـبي پيؾگريي اص ثيّبسي ِغئٌٛيت اخشاي اعتبٔذاسد ثشٔبِٗ

اعت ٚ دسزبي  ٘ب ي گشٖٚ پيؾگريي ٚ ِجبسصٖ ثب ثيّبسي فٙذٖ دأؾگبٖ/ دأؾىذٖ ثٗ
ا ثب ِؾٛست ؽٛساي تـب تبالمسي ِبژٚس سي پيؾگريي اص ثشٚص ث زبضش ثشٔبِٗ

٘بي فين دس لبٌت ٚؽبيف ريً  ٘بي ژٔتيه ٚ گشٖٚ پيؾگريي اص ثيّبسيدأؾگب٘ي 
 داس اعت: فٙذٖ

 منٛدْ دتبَ اِىبٔبت الصَ خٙت اخشاي اعتبٔذاسد ثشٔبِٗ ؽبًِ:  فشاُ٘ .6

٘ـبي الصَ خٙت اخـشاي  خبؾي، اصمجٍٗ مهبٕ٘گي ٘ـبي ثني اجيبد مهبٕ٘گي ▪
٘ـبي ٘ذف ثشاعبط عشذ ٚ  ٘ـبي آِـٛصؽي ثـشاي فَّٛ ِـشدَ ٚ گشٖٚٗ ثـشٔـبِ

 دعتٛساٌقًّ ِشثٛط؛

 .ثشٔبِٗ ياخشا خٙت ٔيبص ِٛسد ي ثٛدخٗ ختقيـٚ  خزةِذيشيت ِبيل ،  ▪

ِقبٚٔني اِٛس ٘بي ژٔتيه ِتؾىً اص:  تؾىيً ؽٛساي دأؾگب٘ي پيؾگريي اص ثيّبسي .1
 فٍَٛ پضؽىي، ِذيشاْ گشٖٚ ي ىذٖهبذاؽيت، دسِبْ، داسٚ ٚ پژٚ٘ؾي دأؾگبٖ/ دأؾ

آِـٛصػ  استجبعبت ٚ،عالِت مجقيت ٚ خبٔٛادٖ٘ـب،  پيؾگريي ٚ ِجبسصٖ ثب ثيّبسي
 ٘بي ثيّبسي ِغئٛي وبسؽٕبطِـذاسط، گغرتػ ؽجىٗ ٚ  خٛأبْ ٚ هبذاؽت هبذاؽت،
٘ـبي  ي تبالمسي، ِـذيـش دسِـبْ، وـبسؽٕبط ثيّبسي وبسؽٕبط ثشٔبِٗ ،غريٚاگري

ِٕتخت ثشٔبِٗ  مهبتٌٛٛژيغت٘ب،  ِغئٛي اِـٛس آصِـبيؾگبٖ خبؿ، وبسؽٕبط
 فـذا ٚ عيّبيؽـٛساي عيبعتگزاسي ي  ، سئيظ آصِبيؾگبٖ ِشخـ، منبيٕذٖتبالمسي

اعتـبٔي ٚ عبيـش افضب ثـشزغت ضشٚست ؽـبًِ منبيٕذگبٔي اص اداسات وـً 
اِالن، ٔريٚ٘بي ٔؾبِي ٚ أتؾبِي، ٚ  آِٛصػ ٚ پشٚسػ، ثجت اعٕبد :ؽـبًِ

گش، عبصِبْ تجٍيغبت اعالِي، پـضؽىي  ٘بي ثيّٗ ـٛساي عيبعتگزاسي عبصِبْؽ
ي اذمّٓ تـبالمسي،  عبصِبْ ٔؾبَ پضؽىي اعتبْ، منبيٕـذٖلـبٔٛٔي، سئيظ يب ِقبْٚ 

ي فٍّيٗ(  ٘بي داساي زـٛصٖ ٘بي فٍّيٗ)خمتـ اعتبْ اعتبٔي زٛصٖ ِذيشيت
ٚ يب فشٕ٘گي  ٔت آِٛصؽي٘بي حمٍي ٚ دسفٛست ٌضَٚ منبيٕذگبٔي اص ِقبٚ سٚصٔبِٗ
فٍَٛ، حتميمبت ٚ  ٘بي ِشثٛط ثٗ ٚصاست ٘بي فٍَٛ پضؽىي، دأؾگبٖ دأؾگبٖ

 . ...آٚسي، دأؾگبٖ آصاد اعالِي ٚ پيبَ ٔٛس ٚ  فٓ

دس ساعتبي ِٕؾٛس ِؾبسوت  ٘بي ايٓ ؽٛسا عبالٔٗ ٚ يب ثشزغت ضشٚست ثٗ خٍغٗ
ثغرت ِٕبعت خٙت اخشاي  اجيبدخبؾي ٚ  ٚ ثني  خبؾی عيبعتگزاسي ٚ اجيبد مهبٕ٘گي دسْٚ

 ؽٛد.  ِي اعتبٔذاسد ثشٔبِٗ تؾىيً

اجنبَ  خٙتدس ٘ش اعتبْ الصَ اعت يک مهبتٌٛٛژيغت ثؼٕٛاْ مهبتٌٛٛژيغت ِٕتخت ثشٔبِٗ 
.دس فٛست ػذَ ٚخٛد مهبتٌٛٛژيغت دس عير أتخبة گشدد زنٛسي/غريزنٛسي ختققی ِؾبٚسٖ

ٍي يب اىفبي ثشتش دس عير دأؾگبٖ، فٛق دأؾگبٖ ِي تٛاْ اص ثني فٛق ختقـ/ِتخققني داخ
 ختقـ/ِتخقـ ِٕتخت ثشٔبِٗ سا خٙت اجنبَ ِؾبٚسٖ ٘بي ختققي أتخبة منٛد.

 



 

 

 

 پيؾٕٙبد افضبي ؽـٛسا ثٗ سيـبعت دأؾگبٖ/ دأؾىذٖ ٚ پيگيـشي فذٚس اثـالك. .7

اعت  ي عـبالٔٗ دمىٓ ثش خٍغٗ ٘بي ژٔتيه فالٖٚ ؽٛساي دأؾگب٘ي پيؾگريي اص ثيّبسي
ٚ ثش ايٓ اعبط  تؾکيً خٍغٗ دٕ٘ذت ضشٚست ٚ ِٛضٛؿ خبؿ دس لـبٌت گشٖٚ فين ثشزغ

  :فجبستٕذ اص گشٖٚ فين اعت وٗ 6ؽٛساي دأؾگب٘ي فٛق ِتؾىً اص 

 ٘بي غشثبٌگشيٖ آصِـبيؾگب ▪

  تؾخيـ ژٔتيه ▪

 ي تـبالمسي ي ٚيژٖ ِؾبٚسٖ ▪

 ِشالجت ▪

 آِٛصػ ▪

  حتميمبت ▪

٘بي  ثيّبسيي پيؾگريي اص ٘ب اص ثني افضبي ؽـٛساي دأؾگب٘ افضبي ايٓ گشٖٚ
. ثٕبثشايٓ دس ؽٛٔذ ِي ژٔتيه ٚ ثشزغت استجبط ثب ِٛضٛؿ ِـٛسدٔؾش أتخبة

 ؽٛٔذ.  ِي دفٛت٘ـبي فين دأؾگب٘ي فمظ افضبي ِـشتجظ  ٘ـبي گشٖٚ خٍغٗ

 ِٕؾٛس: خبؾي ثٗ ٘بي دسْٚ اذمبَ مهبٕ٘گي .4

ٚ  خيٙيتٛ ٘بي خٍغٗاستمبي آگب٘ي وبسوٕبْ خبؼ تـضسيك خْٛ اصعشيك ثشگضاسي  ▪
 ؛ داسٚ ٚ دسِبْ ِقبٚٔت مهىبسي ثب آِٛصؽي

)اصعشيك ِشوض  *ٖؽذ فٛت ثيّبساْٚ  *6تبالمسيي وً ِٛاسد ثيّبسي  افالَ عبالٔٗ ▪
 تضسيك خْٛ(؛

 ؛ *افالَ ِـٛاسد خـذيـذ ثيّـبسي ▪

٘بي تبالمسي)ثشاثش  ي آصِـبيؼ ٘ـبي ٚيژٖ استمبي آگب٘ي وبسوٕـبْ آصِـبيؾگبٖ ▪
 ؛عشذ ٚ دعتٛساٌقًّ ِشثٛط(

ٚ  ٚ جتٙيض ٘بي تبالمسي ٌيغت آصِبيؾگبٖ ِغئٛي اذمبَ آصِبيؼ تىّيً چه ▪
 ِشاوض آصِبيؾگب٘ي؛ ياعتبٔذاسد عبص

، ثشسعي PNDٚ  ٘ـبي تؾخيـ ژٔتيه صِبيؾگبٖ أـذاصي آ پيگيـشي خٙت ساٖ ▪

 ٘بي گٍٛثني)دسفٛست ٔيبص(؛ صذمريٖ

٘بي حتت  ٙشعتبْي ؽ ي تـبالمسي ٚ افضـبي تيُ ِؾـبٚسٖ آِٛصػ وبسؽٕبعـبْ ثشٔبِٗ .5
 پٛؽؼ ثشاثش عشذ ٚ دعتٛساٌقًّ ِشثٛط.

ي پيؾگريي اص ثشٚص ِٛاسد خذيذ      ٘ـبي ِٛسد ٔيبص ثشٔـبِٗ     تىثري ٚ اسعبي خـضٖٚ    .6
 ثتب تبالمسي ِبژٚس.

عتبْ     .3 پبيؼ ؽٙش ؾبست ٚ  ئٗ    ٔ پظ  ٘ـب، اسا يً     ي  يٗ ٚ حتٛ ٔـذ ٚ ذت ثٗ     خٛسا گضاسػ 
 ِذيشاْ اسؽذ.

تفغري ٚ أتؾبس آْ دس لـبٌت گضاسػ ٚضقيت       آٚسي اعالفبت، جتضيٗ ٚ حتٍيً،     گشد  .1
 ِٛخٛد ثشٔبِٗ.

 ِٛسد ٔيبص ثشٔبِٗ. اذمبَ حتميمبت .9

ؽشا  ي ِٙ .61 منٛدْ  ثشا يب  ؾ  يظ الصَ  فين ِ ؽک   بٚسٖ تٍ پض
 نياص صٚخ  يظ ثشخ يؽشا ِٕتخت ثشٔبِٗ دس خقٛؿ     مهبتٌٛٛژيغت ثب   ِشکض ِؾبٚس ٖ  
 .ذ پضؽک ِؾبٚسيثب فالزذ يِؾکٛک ثٗ تبالمس

 ثشاي تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه     خيٙي٘بي تٛ   تؾىيً خٍغٗ   .66
 ثشٔبِٗ.ِٕتخت  مهبتٌٛٛژيغت زضٛس ثب

ي ِشاوــض هبذاؽــت ؽٙشعــتبْ ثـــشتش دس اخـــشاي   ثٕـــذي ٚ افــالَ عــبالٔٗ ستجــٗ .61
 ٘بي ِشثٛط. ٌيغت ٘ب ٚ چه اعتبٔذاسد ثشٔبِٗ ثـب اعتفبدٖ اص ؽبخـ

ر دس عغ  تبالمسي  ي أتخبة ِشوض هبذاؽت منٛٔٗ اصٔؾش اخشاي اعتبٔذاسد ثشٔبِٗ          .67
ِذت وبسؽٕبعبْ ثشٔبِٗ ٚ     ِٕؾٛس تـٛخيٗ ٚ آِـٛصػ وٛتبٖ     دأؾگبٖ/ دأؾىذٖ ثٗ   

 ي تبالمسي. ي ٚيژٖ افضبي تيُ ِؾبٚس

ِذت ثٗ ِشاوض      افضاَ وبسؽٕبعبْ خذيذ ثشٔبِٗ خٙت تٛخيٗ ٚ آِٛصػ وٛتبٖ          .64
 ٘ب. مهبٕ٘گي ِشوض ِذيشيت ثيّبسيدأؾگب٘ي منٛٔٗ ثب 

65.    ٙ تبة   ثـبيگبٔي ٚ ٔگ دتبَ و تـٛساٌقًّ ٘ـ  خـضٖٚ  ، ٘ـب  ذاسي  ٘ـب ٚ    ب، دع
 دسيبفيت دس آسؽيـٛ لغّت ِشثـٛط.٘ـبي ِذيشييت  ٔبِٗ

غٗ    .66 ىبط         گشدآٚسي ٔم ؾگبٖ ٚ أق عغر دأ ؾٕٙبدات دس  ؾش، پي وـض     ٔ ثٗ ِـش
 پبعخ ِٕبعت. ٚ پيگريي تـب دسيبفت  ٘ب ِذيشيت ثيّبسي

اص  خبسج ثٗ   يتبالمس پشخغش   ِؾىٛن ٘ـبي ٔبلـً /    افالَ ِـٛاسد ِٙبخـشت صٚج    .63
مٗ  قذ             ِٕغ ؾگبٖ ِم ؽيت دأ ٔت هبذا ثٗ ِقبٚ ؾـىذٖ  ؾـگبٖ/ دأ پـٛؽؼ دأ حتت  ٚ  ي 
ؽذٖ اص عبيش     دسيبفت  یخبجببيي صٚخني ٔبلً/ِؾىٛن پشخغش تبالمس       ٘بي  گضاسػ  اسعبي 

 .، ثٗ ِشوض هبذاؽت ؽٙشعتبْ ِشثٛعٗ٘ب دأؾگبٖ
مهبٕ٘گ   .61 ذمبَ  ٙت  الصَ ي٘ب  يا ق  خ ٘بي  ؾگبٖيآصِب ينيت ؾگبٖ  خـ)دٌٚ  /آصِبي  يتِش

 ٚ نيتي)فشِٛسد ٔيبص دس ثشٔبِٗ    يٍ يتکّ ؼ ٘بي ياذمبَ آصِب   ي( ثشا يب خقٛف ي ٚ/

                                                           

 ثيّبساْ تبالمسي.ؽٛد ِيمنبيٕذ(  خْٛ ِي تضسيكثبس دس عبي  6-1 زذالً)ايٕرتِذيبٚ  ِبژٚس تبالمسيؽبًِ ثيّبساْ  *

 منبيٕذ. خْٛ ِي تضسيكثبس دس عبي  6-1 زذالً  ايٕرتِذيب



 

 

 

 ي٘ــب ؾــگبٖياسعــبي منٛٔــٗ اص آصِب يالصَ ثــشاظ يؽــشابد جيــٚ ااٌکرتٚفــٛسص( 
 ِزکٛس. يؾگبٖ ٘بي/ آصِبؾگبٖيؽٙشعتبهنب ثٗ آصِب يغشثبٌگش

ثـٗ    .69 عـبي  فـشَ     اس دتبَ  فـبت    ِـٛلـ  ثٗ    ِـٛسد   ٘ـب ٚ اعال يـبص  وـض   ٔ ِـش
 .٘ب ِذيشيت ثيّبسي

 بهذاشت شهرستان مركس
ک اص ي ژٔت ي٘ب  ٗـبِ ـشاي ثشٔـِّٙي دس اخ   ٍي ٚـشعتبْ ٔمؼ اف  ـهبذاؽت ؽٙ   ضـشو ـِ

  ٗـبِ ـثشٔبيؼ ـٚ پ  ٔؾبست  ،ٛصػـآِ ، ذايتـ٘ مهبٕ٘گي،   .داسد  فٙذٖ ٗ ـث  يمجٍٗ تبالمس  
ؽبيف  اص يٓ   ٚ و ـِا عت  ضـش ٍٛة ٚ    .ا خشاي ِغ ت     ا ِٗ دس ؽٙشع يض  ـفسير ثشٔب بْ ٔ
ٚؽبيف آْ   تشيٓ  ُٙ ِٗ ـثٛدٖ و   بـ٘  ثيّبسي بسصٖ ثب  ـِج  پيؾگريي ٚ  ٚازذ  يٖ فٙذ  ثٗ 

 اعت:شذ ريً ـثٗ ؽ
ي  سؤعـبي ؽجىٗ   :ِتؾىً اص ؽٙشعتبْ   ٘بي ژٔتيه   ؽٛساي پيؾگريي اص ثيّبسي    تؾىيً  .6

 ،بْـذاؽت ؽٙشعتـهب، ِـشوـض دسِـبْٚ  هبذاؽت
،  مجقيت ٚ خبٔٛادٖ عالِت٘ب،  پيؾگيـشي ٚ ِجبسصٖ ثب ثيّبسي ِغئٌٛني ٚازذ٘بي

ٚ وبسؽٕبط   ؽجىِٗـذاسط، گغرتػ  خٛأبْ ٚ آِـٛصػ هبذاؽت، هبذاؽتاستجبعبت ٚ
تبالمسي، ِذيش دسِبْ، سئيظ  ي ٘ـبي غريٚاگري، وبسؽٕبط ثشٔبِٗ ِغئٛي ثيّبسي

ؽٙشعتبْ، پـضؽه ٚ وـبسؽٕبط تيُ ٘بي تبالمسي  آصِبيؼ ي آصِبيؾگبٖ ٚيژٖ
شعتبْ، عشپشعتبس/ ِغئٛي ِشوض تـضسيك خْٛ، ي تـبالمسي ؽٙ ي ٚيـژٖ ِؾـبٚسٖ

 ٘ب ٚ عبيش افضب ثشزغت ضشٚست ؽبًِ منبيٕذگبٔي اِٛس آصِبيؾگبٖوبسؽٕبط ِغئٛي 
ٚ  ٔؾبِي ٔريٚ٘بيآِٛصػ ٚ پـشٚسػ، ثجت اعٕبد ٚ اِالن،  :٘بي اص اداسٖ

، اعالِي گش، عبصِبْ تجٍيغبت ٘بي ثيّٗ أتؾبِي، ؽٛساي عيبعتگزاسي عبصِبْ
ي اذمّٓ  پضؽىي اعتبْ، منبيٕذٖ ٔؾبَ عبصِبْ ِقبْٚ يب، سئيظ ٔيلبٔٛ پضؽىي

ي  ٘ـبي داساي زـٛصٖ ؽـٙشعتبْفٍّيٗ)خمتـ ٘ـبي  تبالمسي، منبيٕذگبٔي اص زٛصٖ
٘ـبي حمٍي ٚ دسفـٛست ٌـضَٚ منبيٕذگـبٔي اص ِقبٚٔت  فٍّيـٗ(، سٚصٔـبِـٗ

٘ـب/  ، دأؾگبٖفٍَٛ پضؽىي ٘ـبي ٘ـب/ دأؾىذٖ آِـٛصؽي ٚ يـب فـشٕ٘گي دأؾگبٖ
٘بي فبيل،  آٚسي، آِٛصؽىذٖ ٘ـبي ِشثٛط ثـٗ ٚصاست فٍَٛ، حتميمبت ٚ فٓ دأؾىذٖ

 . ...دأؾگبٖ آصاد اعالِي ٚ پيبَ ٔٛس ٚ 

غٗ  ثٗ             خٍ ضشٚست  غت  يب ثشز عبالٔٗ ٚ  ؽٛسا  يٓ  ؾبسوت     ٘بي ا ؾٛس ِ عتبي  ِٕ دس سا

ِٕبعت خٙت اخشاي     خبؾي ٚ اجيبد ثغرت    ٚ ثني   خبؾی  عيبعتگزاسي ٚ اجيبد مهبٕ٘گي دسْٚ   

 ؽٛد.  ِي اعتبٔذاسد ثشٔبِٗ تؾىيً
 پيؾٕٙبد افضبي ؽٛسا ثٗ سئيظ ؽجىٗ ٚ پيگريي فذٚس اثالك. .1
 ِٕؾٛس: خبؾي ثٗ ٘بي دسْٚ اذمبَ مهبٕ٘گي .7

يض  ▪ وض  جتٙ ؾگب٘ي  ِشا يت ، وبٔرت  عً )آصِبي عت  و يً  ٚ ...( ٚ ِٕب غت  چه  تىّ  ٘بي  ٌي

ؾگب  ؾبست ٚ  ٘ي آصِبي يت  ثش  ٔ ؾگبٖ  ٘بي  فقبٌ يژٖ  ٘بي  آصِبي ِبيؼ  ٚ ٘بي   ي آص

 تبالمسي)ثشاثش عشذ ٚ دعتٛساٌقًّ ِشثٛط(؛

 ي مهىبسي ٚ مهبٕ٘گي ثب خبؼ تضسيك خْٛ خٙت: تٛعقٗ ▪

 ؛  *افالَ ِٛاسد خذيذ ثيّبسي ─

 ؛*ي وً ِٛاسد ثتب تبالمسي ِبژٚس افالَ عبالٔٗ ─

 ؛*ي وً ِٛاسد فٛت ثتب تبالمسي ِبژٚس افالَ عبالٔٗ ─

ي  ِؾـبٚسٖ دسِــبٔي   ثٗ ِشوـض هبذاؽـيت   *ْسإّ٘بيي ٚ اسخبؿ ٚاٌذيٓ ثيّـبسا ─
 ي تبالمسي ؛ ٚيژٖ

دلت دس فست ٚ زغٓ     ي خذاگبٔـٗ.  پـٛؽٗ  ِشتجظ دس  يفشَ ٘ب   يدتبِ ثبيگبٔي   ─
 ي عشپشعتبس/ ِغئـٛي خبؼ تضسيك خْٛ اعت. فٙذٖ اخـشاي ِـٛاسد فـٛق ثٗ

خٕني تبالمسي   لبٔٛٔي  اذمبَ ِىبتجٗ ثب پضؽىي لبٔٛٔي اعتبْ خٙت تغٙيً دس عمظ            .4
 .دس صِبْ ِؾخـ ؽذٖ ِبژٚس

ــبٔي ِش  .5 ــبِي ٚ ٔؾ ــالَ اع ــيتااف ــض هبذاؽ ــژٖ و ــبٔي ٚي ــبٚسٖ دسِ ــبالمسي ٚ   ي ِؾ ي ت

٘بي ِـٛسد تـأييذ    آصِبيؾگبٖ 
6

٘ـبي تبالمسي ٕ٘گبَ اصدٚاج ثٗ      خٙت اذمبَ آصِبيؼ    
 ي ثجت اعٕبد ٚ اِالن ؽٙشعتبْ. اداسٖ

 اصمجٍٗ: دسِبٔي ٘ـبي آِٛصؽي ِشتجظ ثب وبسوٕبْ هبذاؽيت اذمبَ فقبٌيت .6

▪  ِ عتٛساٌقًّ  ٛخيٗـت  ٚ ٛصػـآ ٔـبِٗ  د تب     ثش ثـشٚص ث يـشي اص    تبالمسي  ي پيؾگ

ِ    ِبژٚس   ىبساْ دس  ٙت مه ؽيت ـخ ِ  شاوض هبذا وبسداْ/      بٔيـدس ؽٕبط/  ؽه/ وبس )پض
  .هبٛسص(

  .حميغيعغٛذ اسعبي آْ ثٗ  ٘بي ِشثٛط ٚ فشَ ٚ دعتٛساٌقًّ تىثري ▪

▪  ِٗ يضي  ثشٔب ؽشوت    س ٙت  ؽٕبط  خ ت وبس ٔ ـع ضبي بِٗـبدي ثش ؾبٚسٖ   تيُ  ، اف ِ ٚ
 ٘بي آِٛصؽي. مهىبساْ آصِبيؾگبٖ دس ثشٔبِٗ

ٚ فذٚس اثالك خٙت افضبي تيُ       تبالمسي  يٖ ِؾبٚس  يٖ ژـدسِبٔي ٚي   هبذاؽيت  ِشوض  تقيني  .3
  ي تبالمسي. ِؾبٚسٖ

                                                           

 ثيّبساْ تبالمسي.ؽٛد ِيمنبيٕذ(  خْٛ ِي تضسيكثبس دس عبي  6-1 ذالًز)ايٕرتِذيبٚ  ِبژٚس تبالمسيؽبًِ ثيّبساْ  *

 منبيٕذ. خْٛ ِي تضسيكثبس دس عبي  6-1 زذالً  ايٕرتِذيب
فٛسي ثٗ ِقبٚٔت هبذاؽيت دأؾگبٖ ٚ  ثقٛست . ثذيٙي اعت ٘شگٛٔٗ تغيري دس ٔؾبٔي يب اعبِي ثبيذ6

 ؽٛد. ي ثجت اعٕبد ٚ اِالن ؽٙشعتبْ افالَ اداسٖ



 

 

 

تقيني ٚ اثمبي پـضؽه ِٛلت ٚ ِغٍـ دس تيُ ِؾـبٚسٖ دسفـٛست تمبضبي ِشخقي              .1
 ي تبالمسي. اص عٛي پضؽه ِؾبٚسٖ

تبالمسي ثٗ ِشاوض ي  ي ِؾبٚسٖ دسِـبٔي ٚيـژٖ ِقشيف ٚ افالَ ٔؾبٔي ِـشوـض هبذاؽيت .9
 دسِبٔي ؽٙشي ٚ سٚعتبيي حتت پٛؽؼ.  هبذاؽيت

  .اخشاي فسير ثشٔبِٗ ثش ٔؾبست .61
ي  ٚ اسائٗ  شثٛطـ٘بي ِ   ٌيغت   چه حميغي تٛعظ    فٍّىشد عغٛذ  ِغتّش  پبيؼ  ٔؾبست ٚ   .66

  خـٛسأذ. پظ
يً ت .61 عي   فشَ  ىّ يذِيٌٛ ثشس ثشٚص اپ ثٗ     ٚ ِبژٚس  تبالمسي  ٛژيه  عبي آْ  اس

 .ِقبٚٔت هبذاؽيت دأؾگبٖ/ دأؾىذٖ
 .يپشخغش تبالمسِؾىٛن / ٘ـبي ٔـبلً افالَ ِٙبخشت صٚج .67

 

 ثٗ ؽٙشعتبْ خبسج  صٚج ٔبلً/ ِؾىٛن پشخيش تبالمسي ثشاي اػالَ ِٙبخشت
، ثٗ مهشاٖ ٔبِٗ گضاسػ ِٙبخشت،پشٚٔذٖ صٚخني ٔيض اص حمذٚدٖ دأؾگبٖ 

ً پبوت لشاس دادٖ ؽذٖ ٚ ثٗ ِؼبٚٔت هبذاؽيت دأؾگبٖ اسعبي دس داخ
 ِي گشدد.

 )ٔيبصي ثٗ اسعبي حمشِبٔٗ ِىبتجبت ٚ پشٚٔذٖ ٔيغت(
 

  ثشاي اػالَ ِٙبخشت صٚج ٔبلً/ ِؾىٛن پشخيش تبالمسي ثٗ ؽٙشعتبْ ديگش
دس حمذٚدٖ دأؾگبٖ ، ثٗ مهشاٖ ٔبِٗ گضاسػ ِٙبخشت،پشٚٔذٖ صٚخني ٔيض 

س دادٖ ؽذٖ ٚ ثٗ ؽٙشعتبْ ِمقذ اسعبي ؽذٖ ٚ دس داخً پبوت لشا
 سٚٔٛؽت ٔبِٗ ثٗ ِؼبٚٔت هبذاؽيت دأؾگبٖ اسعبي ِي گشدد.

 
ي  دسِــبٔي ٚيــژٖ   ؽــذٖ اص ِـشوــض هبــذاؽيت    دسيبفـت  5ي  اسعبي فـشَ مشبسٖ .64

 .الصَ٘بي  پيگريياذمبَ خٙت  ٗدسِبٔي ِشثٛع ثٗ ِشوض هبذاؽيت ،ي تبالمسي ِؾبٚسٖ
ثٗ    5فشَ مشبسٖ   ثبؽٕذ،   دس اعتبْ  عبوٓ ؽٙشعتـبْ ديگشي    نيٚخ دسفٛستي وٗ ص  تزوش:

            ِٗ ؽت ٔب گشدد ٚ سٚٔٛ ِی  عبي  ىٗ اس عتبْ ِشثٛ ؾگبٖ/        ؽٙش ؽيت دأ ٔت هبذا ثٗ ِؼبٚ
 .ؽٛد ِي   اسعبي  دأؾىذٖ

ثبؽٕذ، فشَ     دس عبيش اعتبْ ٘ب    تزوش:دسفٛستي وٗ صٚخني عبوٓ ؽٙشعتـبْ ديگشي       
  اسعبي   ِؼبٚٔت هبذاؽيت دأؾگبٖ/ دأؾىذٖ    ثٗ   اص ىشيك ِشکض هبذاؽت ؽٙشعتبْ     5مشبسٖ  
ؾىذٖ       ؽذٖ ٚ  ؾگبٖ/ دأ ؽيت دأ ٔت هبذا ثٗ         ِؼبٚ ِزکٛس سا  فشَ  يض  ؽيت     ٔ ٔت هبذا ِؼبٚ

 ِمقذ اسعبي ِی منبيذ.  دأؾگبٖ/ دأؾىذٖ
ثٗ     مجـ  .65 عـبي  ٕذي ٚ اس فشَ    ث لـ  مشبسٖ    ِٛ ؽيت      6ٚ  4ي  ٘ـبي  ٔت هبذا ثـٗ ِقبٚ

 دأؾـگبٖ/ دأؾىذٖ.
هبذاؽيت دسِبٔي ثش اعبط ؽبخـ ٘بي ثشٔبِٗ ٚ ستجٗ ثٕذي آهنب           ِمبيغٗ ِشاوض    .66

 خٙت تؾٛيك ِشاوض فقبي ٚ سفـ ِؾىالت ِٛخٛد دس ِشاوض داساي فٍّىشد ضقيف.
،   9ؽٕبعبيي ؽذٖ خذيذ ثش اعبط فشَ مشبسٖ          ٚاٌذيٓ ثيّبساْ تبالمسي   ِقشيف   .63

 .ٚ ِشوض هبذاؽيت دسِبٔي ِشثٛعٗ ثٗ تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه

ِؾىٛن  ٘ـبي ٔـبلـً/    صٚجدس فذَ ِـشاخقٗ ثيؼ اص عٗ ِبٖ       ِٛاسد پيگيـشي   .11
يٓ پيگريي    اتٛعظ تيُ ِؾبٚسٖ.     افالَ ؽذٖ   ؽٕبعبيي ؽذٖ دس اعرتاتژي عَٛ    پشخغش  

جٗ    يك ِىبت يب   اصىش فٛست    ي اداسي ٚ  فين ثٗ  ؽيت        تٍ وض هبذا ؾبسوت ِشا ثب ِ ِبٔي    ٚ  دس
 ؽٛد. ِي اجنبَ

 ٘بي ٘ذف. ِشتجظ ثب گشٖٚ ٘بي آِٛصؽي ٚ اخشاي فقبٌيت  ِذيشيت ، مهبٕ٘گي .69

  .ِٛسد ٔيبص ثشٔبِٗ ِغبثك دعتٛساٌقًّ حتميمبت ذمبَا .11
  ، آٚسي گشد  .16

ي  يً ـجتض غري ٚ ٗ ٚ حتٍ ؾبس  ، تف لـبٌت   اعالفبتأت خـٛد   دس  ضقيت ِـٛ خشاي  ٚ  ا
أؾگبٖ/  ي يه ٔغخٗ ثٗ ِقبٚٔت هبذاؽيت د      ٗ اسائ  ٚ تبالمسي دس ؽٙشعتبْ   ثشٔـبِٗ 
 دأؾىذٖ.

ــذيشيت ٚ .11 ِ 
 .کيدس پٛستبي اداسٖ ژٔت ٚاسد ؽذٖاعالفبت  يثشسع

ثبيگــبٔي ٚ   .17
دس آسؽيـٛ   ٘ـبي ِـذيشييت   ٔبِٗ ٘ب ٚ   ٘ب، دعتٛساٌقًّ    ٘ب، خضٖٚ   وتبة ٔگٙذاسي دتبَ   
 )ِؾبٚسٖ، آصِبيؾگبٖ ٚ ...(.ٗلغّت ِـشثٛع

غٗ   .14 ٚ أقىبط ثٗ   ٚ أتمبدات دس عغر ؽٙشعتبْ     ٔؾش، پيؾٕٙبدات   گشدآٚسي ٔم
 پبعخ ِٕبعت. دسيبفتٚ پيگريي تب دأؾگبٖ/ دأؾىذٖ  ِقبٚٔت هبذاؽيت

 

 (هاي غربالگري آزمايشگاه) هاي تاالسمي ي آزمايش آزمايشگاه ويصه
 يب٘ـ  آصِبيؼ  دسِبٔي خٙت اذمبَ    ٘بي ِشاوض هبذاؽيت    دس ٘ش ؽٙشعتبْ يىي اص آصِبيؾگبٖ    

ث  ؽذٖ ٙضجمتبالمسي   يژ    ٗ ـٚ  ؾگبٖ ٚ ٕٛاْ آصِبي خبة    يٖ ف سًب     ِي  تبالمسي أت ؽٛد. تشخي

 ٘بي  آصِبيؼ  عبيش  اذمبَ  ِغئٛي آصِبيؾگب٘ي وٗ    تبالمسي دس  ٘بي  آصِبيؼ  ؽٛد  پيؾٕٙبدِي 

 .ؽٛد اذمبَ اعت اصدٚاج اصجً ل

هبذاؽت ؽٙشعتبْ    ض ـشو ـٛؽؼ ِـبي حتت پ  ـ٘  بيؾگبٖـٛستي وٗ ٘يچ يه اص آصِ     ـدسف 

ذ، سئيظ ِشوض هبذاؽت    ٕٔجبؽ  تبالمسي ٘بي   داساي اِىبٔبت الصَ خٙت اذمبَ آصِبيؼ     



 

 

 

ثبؿٌـذ، فمظ ثب دسخـَاػت عىغ داسٍ  هوَْس ثِ  ًـبهـِ اص دفـبتـش سػوي ثجت اصدٍاج ًذاؿتِ عشفي: دسكـَستي وـِ هتمبضيبى اصدٍاج ه 1تزوش
وشدٍ  صٍخيي فبلذ هعشفي يب  الذام خْت اًدبم آصهبيؾ تـَاى داس هي ي ؿٌبػٌبهِ يب وبست ؿٌبػبيي هعتجش عىغ ي طًتيهٍ  ثب اسائِ هْش تين هـبٍسُ

خِ   .دًذگشًجبيذ پزيشؽ دسخَاػت، ثِ ّيچٍ 
 

بهِ ّبي اسػبلي اص دفـبتـش سػوي ثجت اصدٍاج يب تين هـبٍسُ طًتيه وِ فبلذ عىغ هوَْس ؿذُ صٍخيي ّؼتٌذ ثِ ّيچ ٍخِ 2تزوش دس  : هعشفيً 
وي ثبؿٌذ. آصهبيـگبُ  لبثل لجَلً 

 

 گشدد. يخَدداس خذاً ييل آى ثِ صٍخيتحَل دادُ ؿذٍُ  اص يه تحَين هـبٍسُ طًتيـگبُ ثِ تيتَػظ پشػٌل آصهب يؼتيي ثبيصٍخ يؾ ّبيح آصهبيًتب

ِي    عتبْ  ٔ  ؽٙش ِبْ      تٛا ِذيش دس مهبٕ٘گي  ثب  ِبْ     ؽجىٗ  ذ  ؽت، دس ِٛس  ي هبذا ٚ ا

٘بي خقٛفي)ثب فمذ      ٘بي دٌٚيت يب آصِبيؾگبٖ     عبيش خبؼ  اِىبٔبت  اص ٘ب   آصِبيؾگبٖ 

ٌضاَ شاسداد ٚ ـل  ث   ا هنب  ف ـآ ِ ـٗ س ِ ـبيت  ِ ـٛاصيٓ آص  تبالمسي(  يٗ بيؾگب٘ي ثشٔب

 .وٕذ اعتفبدٖ

رمٛي   فٛق ثٗ   ٘بي  بٕ٘گي ثب خبؼ  ٘ب ثبيذ مه    دسفٛست اعتفبدٖ اص ٘ش يه اص آصِبيؾگبٖ     

  .گشدد  اخـشا ٚ  تٛخٗ لشاس گشفتٗ    ٛسدب ِ ٘ـ  بيؼـآيذ وٗ وٕرتي ويفي آصِ       فًّ  ثٗ 

آصِبيؼ ٘بي    اذمبَ   بثٍيتـل  ٛد وٗ اص ٘ش زيث   ـؽ  مهچٕني ثبيذ آصِبيؾگب٘ي أتخبة    

فٍ     تبالمسي  يت فب ؽتٗ ٚ سفب ؾگبٖ  يٗ سا دا وض   آصِبي ؽيت  تب ِش يژ   هبذا ِبٔي ٚ  يٖ دس

 تبالمسي ِٛسد تٛخٗ لشاسگريد. يٖ ِؾبٚس

ٚ  خقٛفي ٘ب )  ٘بي تبالمسي دس ايٓ آصِبيؾگبٖ     وبسوٕبْ ِشتجظ ثب آصِبيؼ     تجقشٖ: 
 .منبيٕذ  ٔؾبست ؽشوت ٚ  ٘بي آِٛصػ دٌٚيت( ثبيذ دس ثشٔبِٗ

ِ ـٔ بفت ِقشيف ـِتمبضيبْ اصدٚاج اص ٔمبط ؽٙشي ٚ سٚعتبيي پظ اص دسي        ٗ اص ـب
ت ـدف ث     ـب جت اصدٚاج  مسي ث ِ ـش س ثـبٌگشي  بيؾگبٖ ـٗ آص قٗ غـش ٕذ.   ِي  ِشاخ وٕ

، آصِبيؼ  اصدٚاج٘ـبي ِقّٛي    آصِبيؼ  اذمبَ  شـث  فالٖٚ  ـذبي ـزوٛس ثـآصِبيؾگبٖ ِ  
عبيي      ثٗ ؽٕب ثٛط  فشاد  ِش ت   )تبالمسي  ٔـبلً ا تب  ٕٛس ـث عبط   (بالمسي ِي سا ثشا

     ِ ؾٛسي آص گٛسيتُ و ثٗ    يب٘  بيؼـاٌ ًّ  تبالمسي  ِبيؼ     ف تبيح آص ٘بي   آٚسدٖ ٚ ٔ
 .ٚاسد منبيذ CBCثجت س دفرت ددسخٛاعيت سا 

ِي تٛاْ ثب ثبال ثبؽذ ِشاخؼٗ ثٗ آصِبيؾگبٖ ثبس دس ؽٙشعتبهنبيي کٗ ِيضاْ 
 ثٗ يکي اص دٚ سٚػ صيش الذاَ کشد: تٛخٗ ثٗ ؽشايو ؽٙشعتبْ

 

 افضايؼ تؼذاد پشعًٕ آصِبيؾگبٖ غشثبٌگشي .1

 دس عير ؽٙشعتبْ 2اجيبد ِشکض غشثبٌگشي مشبسٖ  .1

 
 تبالػوي ّبي  آصهبيؾ ي ٍيظُ آصهبيـگبُكبسكٌبى ٍظبيف 

وٕٕذٖ  اصدٚاج ِشاخقٗ ِتمبضيبْ ٘بي تـبالمسي دتبَ ٚ ٔتبيح آصِبيؼثجت ِؾخقبت  .6
 . CBCثجت دس دفرت  ثٗ آصِبيؾگبٖ

دفبتـش فمذ ٚ  ثشخغتٗ داس ٚ دمٙٛس ثٗ ِٙش ي فىظٗ بِـٔ ِقشيف كيدل يتؤس .1
 اذمبَ منٛٔٗ گيشی. لجً اص ٘ب اعّيٕبْ اص تغجيك فىظ

 
 
 
 
 
 

 

اٌگٛسيتُ وؾٛسي  ثش اعبطِتمبضيبْ اصدٚاج  دتبَ ثشاياذمبَ آصِبيؼ  .7
 .٘بي تبالمسي آصِبيؼ

٘بي  آصِبيؼَٛ اٌگٛسيتُ وؾٛسي ـب عـشازً اٚي تـِ يب٘ـ اجنبَ آصِبيؼ تجقشٖ:
ثذْٚ دسخٛاعت پضؽه  تٛعو آصِبيؾگبٖ ٚ تٛأذ ِيتبالمسي دس ِتمبميبْ اصدٚاج 

 .دگري تبالمسي اجنبَ يٖ ِغئٛي ِؾبٚس

 ،ِتمبضيبْ اصدٚاجتفغيش آصِبيؼ ثشای ب ـاص ٘شگٛٔٗ اؽٙبسٔؾش ٚ ي خٛدداسي .4
 .٘بي تبالمسي اص اذمبَ آصِبيؼ پظ

 

 

 

 ثشاعبط اعرتاتژي عَٛدس لبٌت  اسخبفي يثٗ تبالمس ِؾىٛن صٚخني ٘بي آصِبيؼاذمبَ  .5
 ِغئٛي ِؾبٚسٖ. پضؽه دسخٛاعت

ي ثشاثش عشذ ٚ ٘ـبي تبالمس ؼويفي آصِـبي وٕتـشيالصَ دس ساعتبي  الذاِبتاذمبَ  .6

 .دعتٛساٌقًّ اثالغي

 ي تبالمسي. ي ٚيژٖ وً ِتمبضيبْ اصدٚاج ثٗ تيُ ِؾبٚسٖ آِبس فقٍيافالَ  .3

 .کيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيبد تقبًِ ِغٍٛة ثب تجيا .1

٘بي  ٔبِٗ ٘ـب ٚ ٘ـب، دعتـٛساٌقًّ ٘ـب، خـضٖٚ ذاسي دتـبَ وتبةثـبيگبٔي ٚ ٔـگٙ .9

 .يؾگبٖآصِبدسيـبفيت دس آسؽيٛ  ِذيشييت

 . عبي 71 اصدٚاج ثٗ ِذت نيداٚعٍج CBCدفرت ثجت  يٚ ٔگٙذاس يگبٔيثب .61

ذتيٗ ٚ اسعبي منٛٔٗ ٘بي الصَ ثشاي اذمبَ آصِبيؼ ٘بي تىّيٍي ثٗ آصِبيؾگبٖ تقيني  .66

 .ؽذٖ اص عٛي ِشوض هبذاؽت ؽٙشعتبْ/اعتبْ ، ثب دسخٛاعت پضؽه تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه



 

 

 

 

ثشاثش  ٚ ي ؽٙشعتبْ ي الصَ سا ثـشزغت دسخـٛاعت پـضؽه تيـُ ِؾـبٚسٖ ثبيـذ منٛٔـٗ آصِـبيؾـگبٖ 
 3ي  مهشاٖ فشَ مشبسٖ ثٗ ٚ خٙت آصِـبيؼمنٛدٖ  ذتيٗؽذٖ تٛعو آصِبيؾگبٖ ژٔتيه  مٛاثو تؼيني

 منبيذ.  اسعبي  ؾخيـ پيؼ اص تٌٛذ  ثٗ آصِـبيؾگبٖي خذِبت آصِبيؾگب٘ي ژٔتيه ٚ ت ي ؽجىٗ ثشٔبِٗ
 

 ي گشدد.ييت هٌغمِ تحت پَؿؾ تعييٍ  خوعيتعذاد هشاخع هتٌبػت ثب يؼتيثب دس ؿْشػتبى ن هـبٍسُيت يتعذاد اعضب
ثبال ثٛدْ ٚ يب  ٚثژٖ ِؾبٚسٖ ژٔتيهدسِبٔي  ِشوض هبذاؽيت  شاخؼٗـِ ثبسٛدْ ـثثبال  دسفٛست

پيؾٕٙبد  ثٗ دس زذي وٗ ِٛخت خذؽٗ ثٗ ويفيت ِؾبٚسٖ ؽٛد، ٖ سِؾبٚ ثٗ تيُ ثبس ِشاخؼٗ
تيُ يه يب ٘ش دٚ ػنٛ  ،ؽٙشعتبْ ٚ ِٛافمت سئيظ ِشوض هبذاؽت ؽٙشعتبْ ژٔتيهوبسؽٕبط 

بالمسي ـت يٖ ژـٚي يٖ بٚسـٌٛيت ِؾـِغئفمو  دسِبٔي ض هبذاؽيتـشوـِغتمً اص وبسوٕبْ ِ ،ِؾبٚسٖ
ثـٛدْ ايٓ افـشاد زذالـً  اص ايٓ ؽـشايو ثـبثتحتت ٘ـش يه  ذ.ـشٔيـگ ِي  ػٙذٖ ثـٗسا 

 عـبي اص امهيت ٚيژٖ ثـشخٛسداس اعت. 2ثـشاي ِـذت 

 

ً آْ ثٗ يٚ حتٛ بيؾگبٖ ِٕتختاص آصِ يٍيتکّ يؼ ٘بيدٗ آصِبيبفت ٔتيدس .61

 .کيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيت

 )تقيني ِٛتبعيْٛ(PND ي اٚي  ٘بي ِشزٍٗ ٘بي الصَ خٙت اذمبَ آصِبيؼ ذتيٗ منٛٔٗ .67

اص اسخبؿ افشاد ثٗ  ثٗ ِٕؾٛس اختٕبة ٚ اسعبي ثٗ آصِبيؾگبٖ ژٔتيک

 ٘بي ژٔتيک. آصِبيؾگبٖ

 

 شنتيك ي همشاور ي هدرماني ويص مركس بهذاشتي

،  دسِبٔي ِٛخٛد ض هبذاؽيتـذ يىي اص ِشاوـبْ ثبيـهبذاؽت ؽٙشعت ضـشوـسئيظ ِ

 تبالمسي ٘بي آصِبيؼ يٖ ٗ آصِبيؾگبٖ ٚيژـدسِبٔي ث تشيٓ ِشوض هبذاؽيت تشخيسًب ٔضديه

ضّٓ  تب منبيذ أتخبة ژٔتيه يٖ ِؾبٚس يٖ دسِبٔي ٚيژ فٕٛاْ ِشوض هبذاؽيتٗ ـسا ث

 ثشاي ٖ ژـٚي يٖ ٌٛيت ِؾبٚسـِغئ ،ٛؽؼـدسِبٔي ثٗ مجقيت حتت پ خذِبت هبذاؽيت يٗ اسائ

 .گريدفٙذٖ  ثٗآْ ؽٙشعتبْ سا  ي ؽذٖ ؽٕبعبيي يتبالمس بي ٔبلًـ٘ صٚج
 

 كيط مركس بهذاشتي درماني ويصه مشاوره شنتيشرا     
ک دس ؽٙشعتبْ الصَ اعت ِشکض ِؾبٚسٖ يژٔت يِغٍٛة ثشٔبِٗ ٘ب ياخشا يثشا     

 ش سا داسا ثبؽذ:يظ صيک ؽشايژٔت

 اص ؽٙش لشاس گشفتٗ ثبؽذ. ِٕبعيب ٔمغِٗشدَ دس  يثٗ حلبػ دعرتع 

 ک ثبؽذ.ئضد يؾگبٖ تبالمسيتبزذ اِکبْ ثٗ آصِب 

         ،ٍٛة جبط ِغ جيبد است غٙيً ٚ ا ٙت ت ؽٕبط/کبسداْ     خ ؽک ٚ کبس تبق پض   ُيت  ا
 .تب زذ اِکبْ جمبٚس ُ٘ ثبؽذ ِؾبٚسٖ

  ٗثبؽذ. دعتگبٖ دٚسٔگبسخظ تٍفٓ ِغتميُ ٚ جمٙض ث 

 کش ثبؽذ.يبٔٗ ثٗ مهشاٖ اعپيغتُ کبًِ سايجمٙض ثٗ ع 

 يجمٙض ثٗ خظ پشعشفت ا( ٕرتٔتADSL .ثبؽذ ) 

 الصَ دسِشکض ِٛخٛد ثبؽذ. يدفبتش ٚ فشَ ٘ب 

 ک ثبؽذ.يژٖ ِشکض ِؾبٚسٖ ژٔتيِٙش ٚ يداسا 

 ٙضب  ي جت ٌٛاصَ ٚ ف ثشا   يضات ،  عت  غتٕذات ٚ       يگبٔ يثب يِٕب ِبس، ِ ٍٛة آ ِغ
 تٗ ثبؽذ.پشٚٔذٖ ٘ب ٚخٛد داؽ

 

 كيط اتاق مشاوره شنتيشرا     
 

 ٛاس ٔقت ٔجبؽذ.يد يثش سٚ يپٛعرت ٚ ِٛاد آِٛصؽ 

 ِٕبعت ثبؽذ.يٚ ذتٛ ٔٛس کبيف يداسا ٗ 

      ِغتمش   ضات الصَ ثٗ سازيت  ي أتخبة گشدد کٗ جتٙ    يِغبزت اتبق ثٗ أذاصٖ ا
 زضٛس افشاد فشاُ٘ ثبؽذ. يثشا کبيف يؽذٖ ٚ فضب

 الً ٘ؾت ٔفش دس داخً اتبق ِٛخٛد ثبؽذ.زذ يسازت ٚ ِٕبعت ثشا فٕذيل 

 دس داخً اتبق ٚخٛد ٔذاؽتٗ ثبؽذ. ً اضبيفيٚعب 

 ظ ِؾبٚسٖ اعتبٔذاسد ثبؽذ.ي٘ب ِٕغجك ثب ؽشا ذِبْ اتبق ٚ فٕذيليچ 
 

 تيم مشاوره 
ؾبٚس  يژ  يٖ ِ ِٛصػ   کبِال  تبالمسي   يٖ ٚ ّبيض اص آ ِّٛي ـ٘  ِت ّب  بي ف گبَ    ييٚ سإ٘ ٕ٘

عت  ؾبٚسٖ  . اصدٚاج ا ٘بی     عبخت  شي ص کي ٔتژِ يت  ثب     يريؾگ يپ دتبِی فقبٌ جبسصٖ  ِ ٚ
 ؽٛد.   اذمبَ کيصٔت تٛعظ تيُ ِؾبٚسٖثبيـذ  مهني دٌيً ٚ ثٗ٘ب اعت  يّبسيث

 اصتشخيسًب )/کبسداْٚ يه وبسؽٕبط ػٕٛاْ پضؽه ِؾبٚس اص يه پضؽه ثٗ ايٓ تيُ ِتؾىً
 .ِي ثبؽذِبِبيي( يب سٚأؾٕبعي، پشعتبسي ، هبذاؽيت٘بي  سؽتٗ

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 شهرستان كيشنت پسشك مشاورط ياشر
 

 ِّٛتشخيسًب اعتخذاَ سمسي. يپضؽک ف 

 ِؾبٚسٖ کيفاللّٕذ ثٗ ِٛضٛفبت ژٔت ٚ. 

 استجبط ِغٍٛة ثب ِشاخقٗ کٕٕذگبْ يِٙبست الصَ دس ثشلشاس يداسا. 

 (.دسفٛست ضشٚست)اعتبْ يِمذِبت يؽشکت دس آِٛصػ ٘ب 

 ياعتبٔ يٚ ثبصآِٛص يآِٛصؽ يؽشکت دس دٚسٖ ٘ب. 

  يکؾٛس يٚ ثبصآِٛص يآِٛصؽ يدٚسٖ ٘ب ٚ آصِْٛ ٘بؽشکت دس. 

 کيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيت دس تيفقبٌ يتقٙذ زذالً دٚ عبٌٗ ثشا يداسا.        

 شهرستان كيشنت كارشناض/كاردان مشاور طيشرا      
 

 ْيخقٛفــب هبذاؽــت فّــِٛ   هبذاؽــيت يدس سؽــتٗ ٘ــب  کبسؽــٕبط/کبسدا  ،
 ٚ ... يي،ِبِبيپشعتبس

 ياعتخذاَ سمس. 

 ِؾبٚسٖ کيثٗ ِٛضٛفبت ژٔت فاللّٕذ ٚ. 

 استجبط ِغٍٛة ثب ِشاخقٗ کٕٕذگبْ يِٙبست الصَ دس ثشلشاس يداسا. 

 ٗآؽٕب ثٗ آداة ٚ سعَٛ ٚ فشٕ٘گ ِٕغم. 

 (.دسفٛست ضشٚست)اعتبْ يِمذِبت يؽشکت دس آِٛصػ ٘ب 

 ياعتبٔ يٚ ثبصآِٛص يآِٛصؽ يؽشکت دس دٚسٖ ٘ب. 
 

 هـبٍسُ  نيتف يٍظب
٘ــبي  صٚج ٚ اصدٚاج بضيـِتمــ٘ـــبي  دس صٚجالمسي بـتــ ٘ـــبي ؼـبيـــش آصِـتفغيــ .6

اٌگٛسيتُ   شاعبط ث٘ـبي ثقذي    ٚ اذمبَ الذاَ   اعرتاتژي عَٛ   دس لبٌت  ذٖـؽ  اسخبؿ 
 )خضء ٚؽبيف اختقبفي پضؽک( .ٛسيـوؾ

وٗ ِشد ٚ صْ ٘ش دٚ داساي أذوظ ٘بي پبيني        ی ِتمبضيبْ اصدٚاخ  ثجت ِؾخقبت    .1
دس دفرت ثجت    ُ ِؾبٚسٖ يت ٗ ـث ذٖ ؽ  اسخبؿ  ِٛاسد  عبيش ٚ٘غتٕذ  تش اص زذ عجيقي    

 کبسؽٕبط/کبسداْ( يفٗ اختقبفي)ٚؽ .ِشاخقيٓ ثٗ تيُ ِؾبٚسٖ
 .ًذاسد يلضٍهػبلن ثبؿٌذ  ًفش ش دٍـب ّـاصدٍاج وِ يىي ي هتمبضيبى هـخلبت آى دػتِ اصثجت تَخِ: 

 
 ُ ثٗ اصدٚاج داسٔذيکٗ تقّ تبالمسي٘بي ٔبلً  وتيب اص صٚج ي اخز تقٙذٔبِٗ .7
  ٓ پشٚٔذٖ ي کٗ ا  يپشخغش تبالمس  ِؾىٛن  ٘ـبي ٔبلً /    ثـشاي صٚج   ذٖتؾىيً پـشٚٔـ   .4

تب ؽبًِ:   ِب ئ ٘ب ، يح آص مشبسٖ   ؼ  مشبسٖ   1ي  فشَ  فشَ  ؾٕبِٗ 7ي  ،   ژٖي ٚي  ، پشع

 کبسؽٕبط/کبسداْ( يفٗ اختقبفي)ٚؽ .ٚ تقٙذ ٔبِٗ اعت 5 ي  ِؾـبٚسٖ، فشَ مشبسٖ

 خغش دس ثشٚص تبالمسي   کُ  ِؾىٛن  ٚيژٖ صٚخني   ک گٛا٘ي اذمبَ ِؾبٚسٖ ژٔتي      ً فشَ ي تکّ .5

 ِبژٚس.
دفـبتـش سمسي وٗ لجً اص ِشاخقٗ ثٗ  ياصدٚاخ داٚعٍجبْدسخٛاعت اذمبَ آصِبيؼ ثشاي  .6

 )خضء ٚؽبيف اختقبفي پضؽک( .داسٔذ  تبالمسي ٘بي اذمبَ آصِبيؼ ثٗدتبيً  ثجت اصدٚاج
 ه گشدد.يّب هوَْس ثِ هْش هشوض هـبٍسُ طًتوِ ؿذُ ٍ عىغ يدسخَاػت ضو يي ثش سٍيعىغ صٍخ الصم اػتي دسخَاػت يدس كذٍس اتزوش:

 

 پضؽک( يف اختقبفي)خضء ٚؽب .٘بي تىّيٍي دسخٛاعت آصِبيؼ .3
 پضؽک( يف اختقبفي)خضء ٚؽب .ثشاعبط اٌگٛسيتُ وؾٛسي فمش آ٘ٓ خٛٔي وُ دسِبْ .1
 تبالمسي ِيٕٛس ثٗ ِٛاسد ِؾىٛن ِٕتخت ثشٔبِٗ دس خقٛؿ مهبتٌٛٛژيغتِؾٛست ثب  .9

 پضؽک( يف اختقبفي)خضء ٚؽب٘ب. ٚ عبيش مهٛگٍٛثيٕٛپبتي
 پيگريي صٚخني ٔيبصِٕذ ثٗ پيگريي تٍفين. .61
آِٛصػ فسير ثٗ ِٛاسد ٔيبصِٕذ آ٘ٓ دسِبٔي ٚ اعّيٕبْ اص ِقشف فسير  .66

 تٛعظ افشاد. داسٚ

 صٚخـني  ثشاي(5 يٖ شَ مشبسـف) ژٔتيک فشَ افالَ ٚضقيت ِشالجتتىّيً ٚ اسعبي  .61

. ايٓ فـشَ دس دٚ ٔغخٗ    ؽٙشعتبْ  ثٗ ِشکض هبذاؽت    تبالمسي  پشخغش ِؾىٛن  ٔبلـً/  

ي افٍي ثٗ ِشوض      ي صٚج ٔبلً ثبيگبٔي ٚ ٔغخٗ    دس پشٚٔذٖ ؽـٛد، يه ٔغخٗ     ِي  ذتيٗ 

 ؽٛد. ِي ؽٙشعتبْ اسعبي هبذاؽت

 گشدد.ٍ هعشفي صٍج ثِ ؿْشػتبى ٍ تين هشالجت فمظ صهبًي كَست هي گيشد وِ تـخيق صٍخيي ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي ًْبيي   5تىويل فشم ؿوبسُ 
 



 

 

 

 

بلل/ پشخغش دسخلَف صٍج ٍ يب اصًظش التلبدي لبدس ثِ پـشداخت  اص اصدٍاج اهتٌبع هيه لجل يّبي طًت اًدبم آصهبيؾ دليل داؿتي عدلِ ثشاي اصدٍاج اص  وِ ثِتبالػوي  ّبيً  ٍسصًـذ 
ِ كـذٍس گـَاّي اصدٍاج هي تَاى الذام وشد ًيؼتٌذ ٍ ثشاي ثيوِ PNDي اٍل  ي هـشحلِ ّـضيٌِ ؼجت ث ايي الذام فمظ دس .ؿذى صٍخِ ؿشط اصدٍاج ٍخَدداسد، پـغ اص گشفتي تعْذً 

بل ِ حتي دس كَستً  ِ اصدٍاج داسًذ.كَستي اًدبم هي گشدد و فش ، تلوين لغعي ث  ل ؿذى تبالػوي دس ّش دًٍ 

 

جَدى صٍج  خَدداسي گشدد. "آصهبيؾ ّبي تبالػوي اًدبم ؿذ"كشفب ثبيذ ثِ عجبست خْت دفبتش اصدٍاج دس گَاّي ّبي كبدس ؿذُ  بلل ثَدى يبً   اوتفب ؿَدٍ  اص روشً 

 

بلل/هـىَن پشخغش تبالػوي ،ثبعث تؼْيل هشالجت *  ٍ هغلَة ثب صٍخييً  ش هيضاى هـبٍسُ صٍخيي ضعيف ثبؿذ ثبعث صٍخيي هـبٍسُ اػتبًذاسد   ِّ ٍ  ث ٍ حتي ايدبد خَد هشالجتي هي گشدد 
ٍ تضعيف خَد هشالجتي صٍخيي هي گشدد. يدبدا  ثبس هضبعف ثش تين هشالجت 

 
 ِ ىٌين و يؼت. هـبٍسُّشگض فشاهَؽً  ِ فشدً  ٍ تحويل يه تلوين ث ٍ ساٌّوبيي كشف،دخبلت دس تلوين گيشي   آهَصؽ دادى 

ُ عجبست اػت اص ٍ آگبّبً هـبٍس ٍ ساٌّوبيي هَثش وِ ثبعث ايدبد تَاى تلوين گيشي دسػت   ِ تَػظ فشد هي گشدد. : آهَصؽ 
وبيذ. ِ اي اتخبرً   دس عي فشايٌذ هـبٍسُ فشد تَاًوٌذ هي گشدد تب تلوين آگبّبً

 
ُ  ٍ ثب اػتفبدُ اص داًؾ طًتيه  خغشات ثيوبسي سا * ٍ هغلَة اص هشاخعِ وٌٌذُ سا دسيبفت وشد ٍ طًت هـبٍس طًتيه ثبيذ ثتَاًذ ؿشح حبل وبهل،هَثش  ظش خؼوي ،سٍاًي ،التلبدي  يىي ثِ اصً 

ٍ دسن وشدُ ٍ ثب آگبّي وبهل  ِ عَس وبهل دسيبفت  ُ هغبلت سا ث ِ هشاخعِ وٌٌذ ْبيت اعويٌبى حبكل وٌذ و ٍ دسً   ُ ُ  گَؿضد ًوَد ِ وٌٌذ وبيذ.هشاخع  تلوين گيشي هيً 

عبي    .67 يً ٚ اس مشبس  تىّ ٘ش          4 يٖ فشَ  يبْ  تـبْ دس پب ؽت ؽٙشع وـض هبذا ثٗ ِـش

 کبسؽٕبط/کبسداْ( يفٗ اختقبفي)ٚؽ. فقً

ِـشاخقٗ       .64 فـذَ  ِـٛاسد  فالَ  ِـبٖ       ا عـٗ  ثيؼ اص  لـً/     صٚجدس ي  ٘ـبي ٔب
فٗ  ي)ٚؽثٗ ِـشوـض هبذاؽت ؽٙشعتبْ.      اص اعرتاتژي عَٛ   ؽـذٖ  اسخبؿ  پشخغش ِؾىٛن  
  ٕبط/کبسداْ(کبسؽ ياختقبف

ئـٗ  .65 دس  ذٖـؽ  اسخبؿ ٘ـبي   صٚج ٚضقيت هنبيی   خـٛسأـذ ِٕبعت دسخقٛؿ    ي پظ  اسا

 .لبٌت اعرتاتژی عَٛ ثٗ ِشکض اسخبؿ دٕ٘ذٖ

ثـٗ ٚضـقيت   ثب تٛخٗ  PNDٚ دَٚ  )تقيني ِٛتبعيْٛ(اٚي يٗ اسخبؿ خٙت اذمبَ ِشزٍ .66
گب٘ي ژٔتيه  ي خذِبت آصِبيؾ   ي ؽجىٗ  ثشٔبِٗ  7ي  ٚ ثشاعبط فشَ مشبسٖ    ٔبلً  ٘بي  صٚج

 ؽذٖ. بييذ ت يؾگبٖ ٘بيآصِباص تٌٛذ ثٗ ٚ تؾخيـ پيؼ 
 

ي  گريي ثٗ آصِبيؾگبٖ ٚيژٖ ثشاي منٛٔٗ صٚخني )تقيني ِٛتـبعيْٛ( PNDي اٚي  ِـشزٍٗ خٙت اذمبَ
٘ب سا دس اعـشؿ  ؽٛٔذ، ٚيل دسفـٛست ثـبسداسي ثبيـذ صٚج ِي دادٖ  ٘بي تـبالمسي اسخبؿ آصِبيؼ

 داد. بٖ ژٔتيه اسخبؿٚلت ِغتميُ ثٗ آصِبيؾگ

 
 

ذمبَ   .63 ؾبٚس ا يژ  يٖ ِ ثب صٚج   يٖ ٚ غش  بي ٔبلًـ٘  تبالمسي  ؾىٛن پشخ ٌذ تبالمسي  /ِ ٓ ي)ٚا
   گشدٔذ( يحمغٛة ِ يض ٔبلً تبالمسيب ٔيٕرتِذيا يّبساْ تبالمسيث

 

 

 پضؽک( يف اختقبفي)خضء ٚؽب .ٔؾبست ثـش فقبٌيت وبسؽٕبط/ وبسداْ ِؾبٚسٖ .61

ب ـٛٔي ِغــبثك ثـــبٔـــشازً لـِــ َدتــبفــذٚس گــٛا٘ي اصدٚاج پــظ اص عــي  .69
ت  ؾٛسي ـدع ظب   .ٛساٌقًّ و خضء ٚ ف ي) ؽک  يف اختقب ٘     پض ثٗ  ثً   يثٛدٖ ٚ  خٗ لب چ ٚ
 (ثبؽذ يل منيتفٛ

يـژٖ       .11 غٙيالت ٚ خٛسداسي اص ت لً     ي صٚج گٛا٘ي ثش ؾىٛن  /٘ـبي ٔب غش  ِ ، پشخ

کٗ ثٗ ؽشايظ صٚخيٓ آؽٕبيی        تيُ ِؾبٚسٖ   افضبی  ٘ش يک اص   ثشاعبط افالَ ٔؾش   

ٚ تقيني ِيضاْ ثشخٛسداسي اص     7ب ضشة ِٙش ثش سٚي فشَ مشبسٖ       ث  ثيؾرتی داسٔذ  

 کبسؽٕبط/کبسداْ ِؾبٚسٖ( يف اختقبفي)خضء ٚؽب .تغٙيالت ثش اعبط ؽشايظ صٚج

افتجبسات ، ثٕبثشايٓ ِذيشيت اعت حمذٚد ؽذت ثٗٚيژٖ  تغٙيالتافتجبسات  تٛخٗ:
ي  فٙذٖ ٛضٛؿ ثٗايٓ ِـ ي آْ ضشٚسي اعت. ِغئٌٛيت ِٕؾٛس تٛصيـ فبدالٔـٗ ِزوٛس ثٗ

 اعت. ي ژٔتيه تيُ ِؾبٚسٖ

ٙت         .16 عتبْ خ ؽت ؽٙش کض هبذا ثٗ ِش عالؿ  ق  ا ؽه   ينيت ؾ پض ؾبٚسٖ  نيخبٔ تـبالمسي   ِ ي 

 پضؽک( يف اختقبفي)خضء ٚؽب .پضؽک ِؾبٚس تٛعظ ِشخقي دسفـٛست دسخـٛاعت
ّبساْ  يث يياستجبط ِٕبعت ٚ ِغتّش ثب ِـشوـض تضسيك خـْٛ دسخقٛؿ ؽٕبعب            .11

 .ّبسيٓ ثيٚاٌذ ذ خٙت ِؾبٚسٖ ثبيخذ

٘بي ِذيشييت     ٘ب ٚ ٔبِٗ   ٘ب، دعتٛساٌقًّ   ، خضٖٚ  ٘ب  ذاسي ٚ ثبيگبٔي دتبَ وتبة   ٔگٙ  .17

 .  ِشوض ِؾبٚسٖدس آسؽيٛ دسيبفيت 

دفرت ثجت ِؾخقبت ِشاخقٗ کٕٕذگبْ ثٗ ِشکض ِؾبٚسٖ ثٗ             يٚ ٔگٙذاس  يگبٔ يثب .14

 عبي 71ِذت 
 

 



 

 

 

 

٘ب  ثٛدْ صٚج ، ثيّٗاص تٌٛذ تؾخيـ پيؼ٘بي ژٔتيه ٚ  ثٛدْ آصِبيؼ ثب تٛخٗ ثٗ گشاْ
ي  ٘بي روشؽذٖ مشٚسي خٛا٘ذثٛد، ثٕبثشايٓ ثبيذ دس ِؾـبٚسٖ خٙت اجنبَ آصِبيؼ

ؽذْ ثٗ سٚػ ٘بی ِمتنی ثشای  ثيّٗسا خٙت  ثيـّٗ فبلذ ي٘ـب ي تـبالعـّي، صٚج ٚيـژٖ
 وـشد.  ٚ سإّ٘بيی تؾٛيك آْ صٚج

 
وبتَلَط ىذُ اص هيبىّ  گبُ/ داـً ش داـً وبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِالصم اػت دسّ  ُ يه يب چٌذ ًفشّ  گب ٍ ثب اثالغ سئيغ داـً بي ثشتش ثِ پيـٌْبد هعبٍى ثْذاؿتي  ِ ؿجىِ يؼتّ  ٍ ث ّبي  ي تبالػوي تعييي 

ِ هعشفي ًَذ. تبثع  ؿ
 

ِ ثـِ : دس ؿْشػتبى1تجلشُ وبتَلَطيؼت هٌتخت هـىل اػت، هي ّبيي و ٍ يـب ػبيـش داليل دػتشػيّ  ى اص هيبى ّوبتَلَطيؼت ّبي هَخَد دس ؿْشػتبى يه ًفش هؼلظ ثِ ثشًبهِ تـَا دليل ثعذ هؼبفت 
وبتَلَطيؼت هٌتخت هـخق  سا ثِ ٍ ثِ ؿجىِ  عٌَاىّ   ًوَد. ّبي تحت پَؿؾ هعشفي وشدُ 

 

 ُ ُ هي تَاى اص ثيي فَق تخلق/هتخلليي داخلي يب اعفبل ثشتش دس ػغح د2تجلش گب گبُ، فَق تخلق/هتخلق هٌتخت ثشًبهِ سا خْت اًدبم : دس كَست عذم ٍخَد ّوبتَلَطيؼت دس ػغح داـً اـً

بي تخللي اًتخبة ًوَد.  ُّ  هـبٍس

زنٛسي يب    ٘بي  ٛصػآِ  دس بيع  دس ثبس   يک  زذالً  ذثبي  ِؾبٚسٖ  تيُ  اػنبي  :تزوش 
 ذ.ـمنبيٕ شوتـٛي ِؾبٚسٖ ؽـشزنٛسي افـغي

 
 ي تبالػوي ثشًبهِ هٌتخت ّوبتَلَطيؼتٍظبيف 

بي ـ٘ شي اص ثيّبسيـگب٘ي پيؾگيـٛساي دأؾـؽ يب٘ـٗ ش دس خٍغـشوت ِغتّـؽ .6

  .ژٔتيه

دس  ياسؽبدشـالَ ٔؾـخٙت اف کيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيؽذٖ اص ت بؿـٛاسد اسخـشػ ِـپزي .1

 .ثشٔبِٗ يً کؾٛسلبٌت دعتٛساٌقّ

 .٘بي آِٛصؽي ِؾبسوت دس اخشاي ثشٔبِٗ .7

ِٛاسد اسخبؿ ثشاعبط  دتبَ دس خقٛؿ ٚضقيت صٚخني ثشاي هنبيي ذخٛسأ پظ يٗ اسائ .4

 .1 يٖ فشَ مشبس

  .ٛخيٙي دأؾگب٘يـت ٘ـبيٗ ٛسي ٚ خٍغـوؾ ي ـٗ٘بي فٍّي عبالٔ ؽشوت دس گشدمهبيي .5

 لـ ٌضَٚ.دس ِٛا پضؽک ِؾبٚس ٗث يزضٛسريِؾبٚسٖ غ اسائٗ .6

 
 ذاشتيـدرماني شهري/ پايگاه به مركس بهذاشتي

 دسِبٔي ض هبذاؽيتـواشـِ، ٙشـبٔي دس عغر ؽـدسِ بت هبذاؽيتـخذِ يٗ ـٓ عغر اسائـاٌٚي
ثتب  ثشٚصپيؾگريي اص ٚؽبيف آهنب دسخقٛؿ ٘غتٕذ وٗ هبذاؽيت  بيٖ٘ ٚ پبيگب ؽٙشي

  اعت:ؽشذ ريً ٗ تبالمسي ِبژٚس ث

 .٘ذف٘بي  ٛصػ گشٖٚـويذ ثش آِـأشدَ ثب تـب٘ي فَّٛ ِعغر آگ يآِٛصػ ٚ استمب .6
 

 ٘بي ٘ذف ؽبًِ: گشٖٚ
 ػٕٛاْ  ثٗ ِتٛعيٗآِٛصاْ دخرت عبي عَٛ سإّ٘بيي ٚ پغش عبي عَٛ  دأؼ

 ي اصدٚاج؛ ٘بي دس آعتبٔٗ گشٖٚ
 ٗػٕٛاْ ػٛاًِ ِؤثش دس ِٛفميت ثشٔبِٗ؛ عشدفرتداساْ اصدٚاج ث 

 ٘بي   ػٕٛاْ صٚج  اعتـشاتژي ثـٗ  ؽـذٖ اص ٘ش عٗ     ٘بي ٔـبلـً ؽٕبعبيي    صٚج
 دسِؼشك خيش.

 

فشاد دس   .1 يت ا ِبيؼ    ثٗ  اصدٚاجؽشف   تشغ ذمبَ آص ؾگبٖ     ا تبالمسي دس آصِبي ي  ٘بي   يٖ ژـٚ
بالمسي لجً ـت  ٘بي  اذمبَ آصِبيؼ  

 
ٔمؼ ِشوض    اعالؿ سعبٔي دس خقٛؿ   ٚ  6اص ٘ش الذاَ  

  .تبالمسي يٖ ِؾبٚس يٖ دسِبٔي ٚيژ هبذاؽيت

آِٛصػ عالة    ْ حمٍي ٚ ايت ثشٔبِٗ)عشدفرتداساْ، فبلذ   ثش ثش ِٛفم إآِٛصػ فٛاًِ ِ    .7
 .فٍّيٗ( يٖ ٘بي داساي زٛصْ بدس ؽٙشعت

ِض دس   ي عتبسٖ دسج دٚ  .4 فرت لش ؾيُ  د ؾىٛن       خبٔٛادٖ  تٕ خني ٔبلً/ِ ٔبَ صٚ ثً  ِمب
ي  دس عتْٛ ِالزؾبت ففسٗ   « /ِؾىٛن پشخغش  ٔبلً تبالمسي صٚج » فجبست  ٔٛؽنت ٚ  پشخغش 

 .ُ خبٔٛادٖٚ دفرت تٕؾي ي خبٔٛاس دَٚ پٛؽٗ

                                                           
آؽٕبيي)ثشاعبط فشف حمٍي( زيت        يٗ يقين ثالفبفٍٗ پظ اص اٌٚني خٍغ       ،اص ٘ش الذاَ ثشاي اصدٚاج    ً. لج 6

دٚعتبْ ٚ يب ثشگضاسي ِشاعُ ٔبِضدي ٚ يب ٘شگٛٔٗ           ،ؽٕبيبْ آ ،ثضسگبْ فبِيً   دادْ ثٗ  اعالؿ لجً اص  
 د.گري اذمبَثبيذ تبالمسي  ٘بي آصِبيؼ ،الذاَ ديگش



 

 

 

 

ٍ پبيگبُ ٍ اًدبم فعبليت عْذُ ّبي ثْذاؿتي هؼئَليت حؼي اخـشاي ثشًبهِ ثـِ دس هشاوض ؿْشي   ُ / ي وبسوٌبى ثْذاؿت خبًَادُ عْذُ ّـب ثِ ي پـضؿه هـشوـض ثـَد
ُ ثب ثيو بهجبسص  اػت. بسيّ 

 

 

  هشوض اختٌبة گشدد. ّن صهبى دعَت اص صٍخيي تب حذ اهىبى ثبيذ ِ ٍ آهذ هىشس صٍج ث ٍ هشاخعبت افشاد ثبؿذ تب اص سفت  ب   ثب ديگش هشالجتّ 
 

 هشالجت صٍج ُ حَ ُ كَست هي گيشد.)ه دس اٍليي هشاخعِ صٍخيي دس خلَفً  ِ كَست سٍؽ تَافك ؿذ ٍ هشالجت ّبي ثعذ ث  ُ ظشخَاّي گشديذ ِ حضَسي،تلفٌي يب ػبيش(ً   شاخع
 

دفٛت اص صٚخني خذيذ ٔبلً/پشخغش تبالمسي خٙت اسائٗ ِؾبٚسٖ ٚ آِٛصػ الصَ پظ              .5
 اص ِشوض هبذاؽت ؽٙشعتبْ. 5اص دسيبفت فشَ مشبسٖ 

 

٘بي ٔبلً   ي صٚج ي فقبي ٚ ِب٘بٔٗ   ِشالجت ٚيژٖ   .6
6

ثشاعبط   يپشخغش دس ثشٚص تبالمس   / 
 اٌگٛسيتُ ِشثٛط.

وب٘ؼ    ِٕؾٛس  ثٗ  دسِبٔی   ثيّٗ اسی اص خذِبت  ثشخٛسد ثٗ  ٘بي ٔبلً تبالمسي     تؾٛيك صٚج  .3
 .ٌٛذـپيؼ اص ت ٚ تؾخيـ کيـ ژٔتيتؾخ ٘بي آصِبيؼِشثٛط ثٗ  يٗ ٘ضيٕ

تبالمسي   ي ِؾبٚسٖ  يٖ دسِبٔي ٚيژ   ض هبذاؽيت ـشو ـثٗ ِ  بالمسيـبي ٔبلً ت  ـ٘  صٚج اسخبؿ  .1
 .ثش اعبط ؽشايظ صٚخيٓ PND اٚي ٚ دَٚ يٗ شزٍـخٙت اذمبَ ِ

ِجتال   آهنب  خٕني   وٗ تبالمسي   ٘بي ٔبلً   صٚجثبسداسي دس   66ي ٗ عمظ خٕني تب ٘فت     پيگريي  .9
 .اعت ؽذٖ  دادٖ ثٗ تبالمسي ِبژٚس تؾخيـ

بط ـشاع ـٗ ثـبالمسي و ـبلً ت ـبي ٔ ـ٘  صٚجدس بسداسي ـث  يٖ ِشالجت ٚيژ  ي  اداِٗ  .61
  اعت. ذٖـؽ  دادٖ تؾخيـ يب تبالمسي ِيٕٛس عبملآهنب خٕني  PND2ٔتبيح 

غ    .66 ِٛصػ ساث ؽيت نيآ ؽيت    دس  هبذا وض هبذا ؽٙشي ٚ     ِشا ِبٔي  گبٖ دس ؽيت    پبي  ٘بي هبذا
 ؽشف بي دس ـ٘  ٛيت گشٖٚ ـخبِقٗ ثب اٌٚ    ِؾبسوت آٔبْ دس آِٛصػ فَّٛ      ِٕؾٛس  ثٗ 

بلً ـ٘بي ٔ   ٚ پيگريي صٚج  دس ؽٙشعتبْ  يغشثبٌگش  آغبص  لجً اص  نيِضدٚخ  اصدٚاج،
 .تبالمسي

٘بي   سٚػ ٘بي ٔبلً دسخقٛؿ امهيت ٚ ضشٚست اعتفبدٖ اص        آِٛصػ ٚ تـشغيت صٚج   .61
 .٘بي ٔبخٛاعتٗ گيِغّئٓ خٙت پيؾگريي اص ٚلٛؿ زبٍِ

ــتفبدٖ اص سٚػ  .67 ـــٗ اع ـــٛيك ث ـــشي اص   تؾ ـــّي پيؾگي ــئٓ ٚ دائ ـــبي ِغّ ٘
 دتبيً ثٗ ثـبسداسي دٚثـبسٖ  ديگش ثٗ ٘يچ ٚخٗ ٘بيي وٗ  ( دس صٚجVS-TLثبسداسي)
 ٔذاسٔذ.

اٌٚني   بلً تبالمسي دس  ٔ٘بي   ؽٕبعبيي ثيّبساْ ِجتال ثٗ تبالمسي ِبژٚس ٚ صٚج        .64
 .خبٔٛاس يٖ ذـدَٚ پشٚٔ ي ٚ أقىبط آْ دس عتْٛ ِالزؾبت ففسٗ سثبصديذ خبٔٛا

پيگريي     .65 فشَ  يً  ّبسي   تىّ ِبژٚس        دتبَ شاي ـث ثي تبالمسي  ثٗ  جتال  ّبساْ ِ  ،ثي
 ِبژٚس  خبٔٛاس ٚ ِشالجت ِب٘بٔٗ اص ثيّبساْ تبالمسي      يٖ لشاسدادْ آْ دس پشٚٔذ  

ش ـويـذ ثـ  أ، ت Bٛؿ ٚاوغٓ ٘پبتيـت  خق ثٗٚاوغيٕبعيْٛ  يٗ پيگريي ثشٔبِ :ؽبًِ
ِٛلـ خْٛ   ٗ ـضسيك ث ـت  بالمسي ٚ اعّيٕبْ اص ـٛاسك ت ـٔمؼ دسِبْ دس پيؾگريي اص ف    

فـ  ٚ  ٘ـبي د ٕذٖ  داسٚ ِـبٕٔذ      وٕ ضبفٗ  ٘ٓ ا عي   ي آ عفشاي، ثشس ّبس فٛاسك  د  يثي
 . ...ٛالـ الصَ ٚ ـتبالمسي ٚ اسخبؿ دس ِ

خـبٔٛادٖ   پيگريي ٚ   .66 جت  عبيي     ِشال ّبساْ ؽٕب يذ  ـذٖؽ  ٘ـبي ثي ثـشاعبط   ي خذ
 .فٍٛچبست ِشالجت

دس زبي  وٗ   ژٔتيه ي  ِؾبٚسٖ  تيُ ثٗ   تبالمسی فٛت ؽذٖ    اسخبؿ ٚاٌذيٓ ثيّبساْ    .63

 .داسٔذ داؽنت فشصٔذثٗ تبالمسي ِبژٚس ٔذاؽتٗ ٚ دتبيً ثـٗ فشصٔذ ِجتال  زبضش
ــبيؼ   .61 ــت آصِ ــشاي  CBC (MCV  ٚMCH)دسخٛاع ــبَث ــبي صٚج دت ــذ ٘ ــشايظ ٚاخ  ؽ

٘ش دٌيً دس صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي تبالمسي سا اذمبَ         )صٚخيين وٗ ثٗ   ثبسداس 
ْ بب اصلجيً ِتخقق  ـ٘  عبيش خبؼ   اسخبؿ ؽذٖ اص   يب  ِشاخقٗ وٕٕذٖ ٚ  ٔذادٖ أذ(   

 ٔ ميبْ، پ ـص ؽ ـبْ ٚ صا في      ـض خبؼ خقٛ ٘بي  ِّٛي، ِبِب پظ  ىبْ ف عبي  ٔذ   ٚ اس خٛسا
 ِٕبعت.

ِضدٚج لجً    يتبالمس  ٔبلً  ٘بي  صٚج٘بيي وٗ ثشاعبط اٌگٛسيتُ ؽٕبعبيي       اسخبؿ صٚج  .69

صٚخيين وٗ ثٗ ٘ش دٌيً دس صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي          اص آغبص غشثبٌگشي)مهچٕني   

دس ؽٙشعتبْ ، صْ ٚ ِشد ٘ش دٚ ِؾىٛن ثٗ تبالمسي          تبالمسي سا اذمبَ ٔذادٖ أذ(    

 ي تبالمسي. ي ِؾبٚسٖ دسِبٔي ٚيژٖ ٔبلً( ٘غتٕذ ثٗ ِشوض هبذاؽيت ِيٕٛس)عبمل
يً  .11 فشَ   تىّ عبي  قٍي   ثٗ  6 ي مشبسٖ  ٚ اس خبٔٛاس      فٛست ف ٔذٖ  عبط پشٚ ٚ  ثش ا

 .صٚخني ؽشايظ ِشالجت
ض هبذاؽــت ـشوـــٗ ِـثــ اتٚ پيؾــٕٙبد  زــً ساٖ يٗ ثٕــذي ِؾــىالت ٚ اسائــ مجـــ .16

 بْ.ـؽٙشعت

11.  ٙ تبة     ٔگ دتبَ و ثـبيگبٔي  خـضٖٚ    ذاسي ٚ  تـٛساٌقًّ    ٘ـب،  ٘ـب ٚ    ٘ـب، دع

 .گبٖ هبذاؽيتِشوض هبذاؽيت دسِبٔي ؽٙشي/پبي٘بي ِذيشييت دسيبفيت دس آسؽيٛ  ٔبِٗ
 

 

 
 

                                                           
ثبؽٕذ ٚ ثبيذ ِٛسد ِشالجت لشاسثگرئذ. ٔبلً تبالمسي ِي. ٚاٌذيٓ ثيّبساْ ايٕرتِذيب صٚج 1



 

 

 

ظبست ثـب هـبسوت وبسؿٌبػبىٍ   ي پـضؿه هشوضٍ  ٍظيفِ عْذُ ّبي ثْذاؿت هؼئَليت حؼي اخـشاي ثشًبهِ ثـِ دس خبًِ يً 
 ي ثَْسص اػت. عْذُ ّـب ثِ ّـبي ثْذاؿتي هـشاوـض سٍػتـبيي ثـَدٍُ  اًدـبم فعبليت وـبسداى

 درماني روستايي ف مركس بهذاشتييوظا
يت      .6 ثش فقبٌ ؾبست  عيت ٚ ٔ ِٗ      عشپش ثٗ ثشٔب ثٛط  ؾگريي اص   ي ٘بي ِش تب   ثشٚص پي ث

  .٘بي هبذاؽت تبالمسي ِبژٚس دس خبٔٗ

خضٚ     .1 عتٛساٌقًّ ٚ  عبي د ؽي   ٘ـبي ٖ اس فشَ آِٛص يبص  ٘بي   ٚ  ٙت   ِٛسد ٔ ٔٗ خ ٘بي   خب

 هبذاؽت.

7.  ِٗ ٕ    ثشٔب يضي دس صِي مب ا يٗ س ّبسي           يست ثب ثي غٗ  هبٛسصاْ دس ساث گب٘ي  عغر آ

 .٘بي پيؾگريي اص آْ تبالمسي ٚ ساٖ
4.  ِٗ ي  ثشٔب ٕ ـس مب  يٗ ضي دس صِي گ   ياست ق ـعغر آ عتبيي  يٗ ب٘ي خبِ ويذ ثش    أتثب  سٚ

 گشٖٚ ٘بي ٘ذف:
 ٘بي ٘ذف ؽبًِ: گشٖٚ

 ػٕٛاْ  ثٗ ِتٛعيٗآِٛصاْ دخرت عبي عَٛ سإّ٘بيي ٚ پغش عبي عَٛ  دأؼ
 ي اصدٚاج؛ تبٔٗ٘بي دس آع گشٖٚ

 ٗػٕٛاْ ػٛاًِ ِؤثش دس ِٛفميت ثشٔبِٗ؛ عشدفرتداساْ اصدٚاج ث 

 ٘بي   ػٕٛاْ صٚج  ؽـذٖ اص ٘ش عٗ اعتـشاتژي ثـٗ      ٘بي ٔـبلـً ؽٕبعبيي    صٚج
 دسِؼشك خيش.

 ثـبسداس  ؽـشايظ  ٚاخـذ  ٘ـبي  صٚج دتـبَ ثـشاي   CBC (MCV  ٚMCH)دسخٛاعت آصِـبيؼ   .5
بيؼ ٘بي تبالمسي سا اذمبَ ٔذادٖ     صٚخيين وٗ ثٗ ٘ش دٌيً دس صِبْ اصدٚاج آصِ        )

بْ ٚ ـْ صٔ بب اصلجيً ِتخقق  ـ٘  عبيش خبؼ   يب ٘بي هبذاؽت    ؽذٖ اص خبٔٗ   اسخبؿ  (أذ 
 خٛسأذ ِٕبعت. ٚ اسعبي پظىبْ فِّٛي، ِبِب٘بي خبؼ خقٛفي ـضؽـصاميبْ، پ

ِضدٚج لجً     تبالمسي  ٔبلً  ٘بي  صٚج٘بيي وٗ ثشاعبط اٌگٛسيتُ ؽٕبعبيي        اسخبؿ صٚج  .6
صٚخيين وٗ ثٗ ٘ش دٌيً دس صِبْ اصدٚاج آصِبيؼ ٘بي         )مهچٕني   يٌگشاص آغبص غشثب  

صْ ٚ ِشد ٘ش دٚ ِؾىٛن ثٗ تبالمسي         بْ ،ؽٙشعت دس  تبالمسي سا اذمبَ ٔذادٖ أذ(    
 ي تبالمسي. ي ِؾبٚسٖ دسِبٔي ٚيژٖ ٔبلً( ٘غتٕذ ثٗ ِشوض هبذاؽيت ِيٕٛس)عبمل

3.     ٗٔ غتّش خب يت      پبيؼ ِ قٛؿ فقبٌ ؽت دسخ ؽي   ٘بي هبذا ي   ،٘بي آِٛص جت ٚ  ي ژٖـِشال
تبالمسي  ـ٘  صٚج لً  خ  ٚ بي ٔب ثٗ ـاس گبَ  بؿ  ٕ٘     ٍ ذمبَ ِشز ٙت ا اٚي ٚ دَٚ  ٘ـبي ٗ خ
PND ٚ ٖغري. 

ض هبذاؽت  ـشو ـذٖ اص ِـؽ  ِقشيف  پشخغش تبالمسي  ِؾکٛک  /ًـبل ـ٘بي ٔ  صٚج ِؾخقبت  افالَ  .1

بي هبذاؽت حتت پٛؽؼ خٙت پيگريي ـ٘ ثٗ خبٔٗ 5ي  فـشَ ؽـّبسٖثش اعبط  ، ؽٙشعتبْ

 .ت ٚيژٖٚ ِشالج
پٛؽؼ، سفـ ٔٛالـ      ٘بي هبذاؽت حتت    اص عغر خبٔٗ    6ي  مشبسٖ ٘بي آِبسي    گشدآٚسي فشَ   .9

 ثـٗ ِـشوض هبذاؽت ؽٙشعتبْ. يفقٍ ثٕذي ؽذٖ ازتّبيل ٚ اسعبي آِبس فسير ٚ مجـ
٘بي هبذاؽت  اص خبٔٗ بفيتيدس 6ي  مشبسٖ  وبسؽٕبط/ وبسداْ ِشوض ثبيذ اص اسعبي ِغتميُ فشَ

ٚ اسعبي ثٗ  6ي  ثٕذي ٚ ٔٛؽنت جمذد آْ دس فشَ مشبسٖ پظ اص سفغ ٔٛالـ، ٔغجت ثٗ مجغمنبيذ ٚ  خٛدداسي
 منبيذ. ِشکض هبذاؽت ؽٙشعتبْ الذاَ

 

خٙت ِشالجت ٚاٌذيٓ      ثٗ خبٔٗ ٘بي هبذاؽت      ي خذيذ  ؽذٖ  افالَ ِٛاسد ؽٕبعبيي    .61

 .ثش اعبط فٍٛچبست ِشالجت ثيّبساْ

ٕ  مجـ  .66 ئ   ـث ؾىالت ٚ اسا ؾ  ٘ـب  زً  ساٖ ي ـٗذي ِ و ـثٗ ِ  اتٕٙبدٚ پي ؽت  ـش ض هبذا

 ؽٙشعتبْ.

تبة       .61 دتبَ و ٙذاسي  گبٔي ٚ ٔگ خـضٖٚ    ثبي عتٛساٌقًّ    ٘ب،  ِٗ    ٘ب، د   ٘بي  ٘ب ٚ ٔب

 ِذيشييت دسيبفيت دس آسؽيٛ لغّت ِشثٛط.
 

 
 ي بهذاضت  هـخانف يوظازح ـض

٘غتٕـذ  ٘ـبي هبـذاؽت سٚعتـب خبٔٗدسِبٔي دس عغر  خذِبت هبذاؽيت يٗ اٌٚني عغر اسائ

ٚؽبيف  ؾبثِٗثتب تبالمسي ِبژٚس  ثـشٚصشي اص ـگيـٛؿ پيؾـب دسخقـهنف آـٚؽبي وـٗ

 دسِـبٔي ؽٙشي/ پبيگبٖ هبـذاؽيت اعت. ِشوض هبذاؽيت

 

 

 

 
 

 

 صٍخيٌي كِ ثِ ّش دليلدس  ّبي ًبقل تبالػوي الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍج

 خش،افشاد خبسخي هقين دس كـَس ٍ ...()ػذم ؿشٍع غشثبلگشي دس ؿْشػتبى،ػقذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبػي خبف،افشاد هْب

 دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 16ل اص ّـبي اٍل ثبسداسي)قج ّفتِدس دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ ٍ دس حبل حبضش ثبسداس ّؼتٌذ ثبيذ  كِ ثِ ّش دليلتوبم صًبى ؿَّشداس  .1
 80ّـب دس صى) دسصـَستي كِ اًذكغ CBC ي . پغ اص دسيـبفت ًتيدًِوبيذ CBC ٍ پضؿك ثشاي آًْب دسخـَاػت ؿًَذ دسهبًي اسخبع ثْذاؿتي ثِ پضؿك هشكض (ّفتگي

≤MCV  ٍ 27 ≤MCH  ) ثـبؿذ اًـذكغ كوتش اص حـذٍد اجيؼي دسصـَستي كـِ يكي يب ّش دٍثبؿـذ، ًيـبص ثِ اقـذام ديگش ًيؼت؛ ٍلي(80 MCV < 27 ٍ/ يب MCH <)، 
 اػت. خَساًذ خْت ااالع ٍ پيگيشي ثؼذي ضشٍسي ي پغ ؿَد. اسائِ ؿَّش ًيض ثشسػي ضشٍسي اػت

يك يب  ِ(، ًيبص ثِ اقذام ديگشي ًيؼت؛ ٍلي دسصَستي ك MCV  ٍ 27 ≤MCH≥ 80)ثبؿذ اجيؼيّب ّش دٍ دس حذٍد  ي هشثَط ثِ ؿَّش، اًذكغ ؿذُ اًدبم CBC دسصَستي كِ دس .2
ي ثـشسػي ثـشاثـش الگَسيتن كـَسي هشاحل  ثـبيـذ دس اػـشع ٍقت خْت اداهـِ ، (>27MCH ٍ/ يب >80MCVّش دٍ اًذكغ هزكَس دس ؿَّش كوتش اص حذٍد اجيؼي ثبؿـذ)

 ؿًَـذ. اسخبع هـبٍسُ طًتيك ؿْشػتبىّـبي تبالػوي ثـِ هشكض  اًدبم آصهـبيؾ

ٍ دس هٌباق ؿْشي ثِ سٍال   صى يـب ؿـَّش ٍ يب ّش دٍ ثبؿـذ، دس هٌباق سٍػتبيي اص فشم اسخبع هَخَد دس ًظبم ؿجكِ اػتفبدُدس توبم هـَاسدي كِ ًيبص ثـِ اسخـبع  .3
 ؿـَد. هي خبسي اقذام

َاًٌذ ديذُ هي هتخصصبى صًبى ٍ صايوبى، پضؿكبى ػوَهي ٍ هبهبّبي آهَصؽ تذكز: اصدٍاج آصهبيؾ ّبي ثِ ّش دليل دس صهبى كِ  يٌي)دس صٍخضوي آهَصؽ هؼتقين  ت
دٌّـذ ٍ دسصَست  ّبي هزكَس سا اًدبم توبيل توبم فؼبليت ٍ يب دسصَست ًوَدُ ّب اسخبع تـشيي ٍاحذ ثْذاؿتي هحل ػكًَت صٍج ، آًْب سا ثِ ًضديك(تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ

 ًوبيٌـذ. اقذام هـبٍسُ طًتيك ؿْشػتبىاسخـبع صٍج ثِ هشكض ًيـبص ًؼجت ثـِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ل تاالسويـاي ناقـه ايي سوجـاسـجهت ضن)هاي تاالسوي ايصـام آسهـل انجـزاحـهكطوري الگوريتن هزاحل هختلف 
 اٍل  يِ هشحل

  دس ِشد: CBCؼ ياذمبَ آصِب

ثبؽذ، ٔيـبص ثٗ الذاَ ديگشي ٔجـٛدٖ ٚ گٛا٘ي  ≤ MCV ≥  ٚ13 MCH 11اگش  ▪

 گشدد. ياصدٚاج فبدس ِ

 در سى CBC. آسهايص 1

00 < MCV 22 و/ يا < MCH 00 ≥ MCV  22و ≥ MCH 

ي صنتیک جهت  ي هطاوره درهاني ويضه . ارجاع به هزكش بهذاضتي3
 ها بزاساط الگوريتن كطوري ي آسهايص اداهه

 در هزد CBC. آسهايص 2

00MCV <   22و/ يا MCH <00MCV≥    22و MCH ≥ 
 

نیاس به اقذام ديگزي 
 نیست



 

 

 

ٚيل دس صْ  HbA2 ≤ 5/3غ ٔيغت، چٕبٔچٗ دس ِشد خٛٔي فمش آ٘ٓ دس ِشداْ ؽبي دس ِٕبىمي وٗ وُ

5/3 HbA2 > خٙت تقّيُ گيشی دس خقٛؿ ٔظش وـشد  تٛاْ اص دسِبْ فمش آ٘ٓ ِشد فشف ثبؽـذ، ِي ٚ
 .ٚمؼيت هنبيی صٚج ثب مهبتٌٛٛژيغت ِٕتخت ِؾٛست منٛد

 

گٛسيتُ تٛأذ ِشازً اٚي، دَٚ ٚ عَٛ سا ثشاعبط اٌ ٘بي تبالمسي ِي ي آصِبيؼ آصِبيؾگبٖ ٚيژٖ

٘ـب دس ِـشازً ثؼذي)چٙبسَ ٚ  ٘ب، دسِبْ فمش آ٘ٓ ٚ عبيش الذاَ د٘ذ. تفغري آصِبيؼ ِشثٛه اجنبَ

 ي پـضؽه ِؾبٚس اعت. ػٙـذٖ ٘ـبي تىّيٍي فمو ثٗ پٕدُ( ٔظري دسخـٛاعت آصِـبيؼ

 

دس صْ  CBCثبؽـذ، آصِبيؼ   > 13MCHب ٚ/ ي > MCV 11دسفٛستي وٗ  ▪

 ؽٛد. ِي اذمبَ
 

 ي دٍم هشحلِ
 دس صْ:  CBCآصِبيؼ 

ثبؽذ، ٔيـبص ثٗ الذاَ ديگشي ٔجـٛدٖ ٚ گٛا٘ي  ≤ MCV ≥  ٚ13 MCH 11اگش  ▪

 گشدد. ياصدٚاج فبدس ِ

ثـٗ سٚػ وشِٚبتٛگشايف  HbA2ثبؽـذ، ِيـضاْ  > MCH 13ٚ/ يب  > MCV 11اگش ▪

 ؽٛد. ِي گريي دٚ( أذاصٖعتٛٔي دس ِشد ٚ صْ)٘ش 
 

 ي ػَم  هشحلِ
 ثٗ سٚػ وشِٚبتٛگشايف عتٛٔي دس ِشد ٚ صْ: HbA2گريي ِيضاْ  أذاصٖ

ثبؽذ، دس ايٓ فـٛست ِشد ٚ صْ ٘ش  HbA2 > >  3 5/7اگـش دس ِـشد ٚ صْ ٘ش دٚ  ▪
ي تبالمسي  ي ٚيـژٖ دٚ ٔبلـً عبمل تبالمسي ثـٛدٖ، ثٕـبثـشايٓ ِؾـبٚسٖ

 ؽـٛد. ِي اذمبَ

ثبؽذ وٗ ثشاي  ِي C ،E ،G  ٚHbSثبؽـذ، فـشد ِؾىٛن ثـٗ  HbA2 ≥ 3ستي وٗ دسفٛ ▪
 ؽـٛد. تؾخيـ لغقي الصَ اعت، اٌىرتٚفـٛسص اعتبت عٌٍٛـض ٚ عيتـشات آگبس اذمبَ

 ِٕتخت ثشٔبِٗ ِؾبٚسٖ گشدد. مهبتٌٛٛژيغتثب  غيتيثٕبثشايٓ دس ايٓ ِشزٍٗ ثب

 يظ ِٛخٛد ثشايٗ ثٗ ؽشاثبؽذ، ثب تٛخ ≥ HbA2 5/7اگش دس يىي يـب ٘ـش دٚ  ▪

 يثشا يب آ٘ٓ دسِبٔيٚ/ يٍيتکّ يؼ ٘بيفـشد يـب ٘ـش دٚ دس خقٛؿ اذمبَ آصِب

 گشدد. يِ يريُ گيفشد تقّ

 

 ي چْبسم هشحلِ

ثش اعبط ٔتبيح آصِبيؼ ٘بي تکّيٍي ٚ دس فٛست ٔيبص اذمبَ آ٘ٓ دسِبٔي)لجً 

 ِي گشدد. يب ثقذ اص اذمبَ آصِبيؼ ٘بي تىّيٍي( جمذدا ٚضقيت صٚخني ثشسعي
 

آغبص خْت صٍخيي ًوَدُ ٍ ّوضهبى آّي دسهبًي سا  الذامگَاّي اصدٍاج ًؼجت ثِ كذٍس پضؿه هـبٍس هي تَاًذ   داؿتِ ثبؿٌذعدلِ ي وِ صٍخيي ًىتِ: دس كَست

 ن هـبٍسُ طًتيه ؿْشػتبى هي ثبؿذ.تي ثِ عْذُ ٍضعيت صٍج دس پبيبى دسهبى ٍ عجمِ ثٌذي ًْبيي  ثعذ اص اًدبم آّي دسهبًي ًوبيذ.دس ايي كَست پيگيشي صٍج

دسخلَف هَاسد خبف ٍ اػتثٌب حذاوثش تب ؿؾ  هبُ ثبيؼتي تعييي ٍضعيت  )هذت صهبى لبثل لجَل ثشاي تعييي ٍضعيت ًْبيي صٍج دس ايي لؼوت ػِ هبُ هي ثبؿذ.

وِ ايي الذام دس كَستي پيـٌْبد هي گشدد وِ صٍج ٍ صٍخِ دس  تَخِ ثِ ايي ًىتِ ثؼيبس هْن هي ثبؿذًْبيي كَست گيشد. ًحَُ پيگيشي صٍخيي تلفٌي خَاّذ ثَد.(

بيؾ ّب ثبؿذ ثبيذ كَست ًبلل تبالػوي ؿذى ًيض لغعب تلوين ثِ اصدٍاج داؿتِ ثبؿٌذ.دس كَستي وِ تلوين گيشي ًْبيي دسخلَف اصدٍاج هٌَط ثِ ًتبيح ًْبيي آصه

 .گَاّي اصدٍاج فمظ دس كَست تعييي ٍضعيت ًْبيي صٍخيي كبدس گشدد
 

 

 صٚج: يدٗ ثشسعئت ▪

الصَ  يگشيٓ فٛست الذاَ ديثبؽٕذکٗ دس ا يب ٘ش دٚ فشد عبمل ِي يکي .6

 گشدد. ياصدٚاج فبدس ِ ئجٛدٖ ٚ گٛا٘

ژٖ يٓ فٛست ِؾبٚسٖ ٚيثبؽٕذ کٗ دس ا يِ ي٘ش دٚ ٔبلً ثتب تبالمس .1

 گشدد. ياذمبَ ِ يتبالمس

ؾىٛن ِکُ خغش ٚ ِؾىٛن ٔيبص ثٗ ثشسعي ثش اعبط خذٚي ؽٕبعبيي صٚج  .7

 پشخغش 
 

 پٌدن يِ هشحل



 

 

 

 
ظيش  حؼبػيت ايي الگَسيتن دس ؿٌبػبيي صٍج بلل تبالػوي كذدسكذ ًيؼتٍ   ثشخي هَاسدً  ، ثشخي HbH،silent Thal  ßّبيً 

 ؿَد. ًوي ّب، تبالػوي ايٌتشهذيبٍ  ... ؿٌبػبيي اًَاع ّوَگلَثيٌَپبتي

 پشخغشِؾىٛن کُ خغش ٚ ِؾىٛن ثشسعي ثش اعبط خذٚي ؽٕبعبيي صٚج 

 خذٚي ِزکٛس دس گشٖٚ  يب ٘ش دٚ فشد دس گشٖٚ ثٕذي يکيکٗ  يدس فٛست

ت صٚج يژٖ دس خقٛؿ ٚضقئذ ِؾبٚسٖ ٚريلشاس گ يکُ خغش دس ثشٚص تبالمس

 يبي ثشٚص تبالمسؽٛد کٗ ازتّ ير دادٖ ِي تٛضنيفٛست گشفتٗ ٚ ثٗ صٚخ

 ي٘ب ي، ثشسعنيً صٚخيثبؽذ ٚ دسفٛست دتب ي ِينيدس فشصٔذاْ آهنب پب

ُ ِشالجت يٓ صٚج ثٗ تيبص ثٗ افالَ ايآهنب اذمبَ ؽذٖ ٚ ٔ يک ثشايژٔت

 يگبٔيً ٚ دس ِشکض ثبيصٚج تکّ ياذمبَ ِؾبٚسٖ ثشا يثبؽذ.گٛا٘ يمن

 گشدد. يِ

 پش خغش ِؾىٛن شٖٚ خذٚي ِزکٛس دس گ يدس گشٖٚ ثٕذ صٚجکٗ  يدس فٛست

فٛست گشفتٗ ٚ مهبٕٔذ  يژٖ تبالمسئذ ِؾبٚسٖ ٚريلشاس گ يدس ثشٚص تبالمس

 ُ ِشالجت ِقشيفيثٗ ت 5الذاَ ٚ صٚج ثب فشَ مشبسٖ  ي ٔبلً تبالمسنيصٚخ

 گشدد يِ

 ًىتِ هْن:

تبالػوي تـخيق دادُ ؿًَذ صٍج ثِ تين هشالجت ثتب ًبلل ون خغش آصهبيؾ ّبي طًتيه سا اًدبم دادُ ٍ ثش اػبع ًتبيح آصهبيؾ ّب هـىَن دس كَستي وِ صٍخيي 

 ون خغش دس ثشٍص تبالػوي ثشاي اًدبم آصهبيؾ ّبي طًتيه اص تؼْيالت ٍيظُ ًوي تَاى اػتفبدُ ًوَد(. هـىَن هعشفي هي گشدد.)دس خلَف صٍخيي

 
 
 



 

 

 

 دس صىCBCاًدبم -2

MCV≥80 وMCH≥27

عذم ًيبص 
ثِ پيگيشي

MCV≥80 وMCH≥27

ثشسػي هدذد ٍضعيت صٍج

يىي يب ّش دٍ ًفش داساي 
 طبيعيHbA2اًذوغ ّب ٍ 

 ثشاي صٍج ثِ سٍؽ وشٍهبتَگشافي ػتًَيHbA2اًدبم  -3

 دس هشدCBCاًدبم -1

اًدبم هـبٍسُ 
ٍيظُ صٍج هـىَن 

ون خغش 
عذم اسخبع ثِ ) 

)تين هشالجت

اًدبم هـبٍسُ 
طًتيه ٍاسخبع ثِ 

تين هشالجت

ًيبص ثِ ثشسػي ثش اػبع خذٍل -5
ؿٌبػبيي صٍج هـىَن ون خغش ٍ پشخغش 

صٍج هـىَن پشخغش دس ثشٍص 
ثيوبسي تبالػوي

صٍج هـىَن ون خغش دس ثشٍص 
ثيوبسي تبالػوي

MCV<80 يا /وMCH<27

MCV<80 يا  / وMCH<27

7>HbA2>3.5در زوج 

دسهبى فمش آّي/ اًدبم آصهبيؾ ّبي تىويلي -4

الگَسيتن وـَسي هشاحل اًدبم آصهبيؾ ّبي تبالػوي
(خْت ؿٌبػبيي صٍخيي ًبلل ثتب تبالػوي)

HbA2≤3.5در يك يا هردو نفر 

صٍج ًبلل ثتب تبالػوي

 
 
 

 .ي ؿًَذتلقي ه "هـكَک ًْبيي"الگَسيتن  5*ًكتِ: صٍخيي ثب ؿشايط ركش ؿذُ دس ؿوبسُ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 تبصره ها و نكات مهم در خصوص الگوريتم كشوري غربالگري بتاتاالسمي و ساير قسمت هاي اجرايي برنامه

 
      ؾٛسي ثبٌگشي ک ِٗ غش ؾبٚسٖ          دس ثشٔب تيُ ِ تبالمسي،  ثشٚص ثتب ؾگريي اص  پي

کٗ                ٔذ  ِي پزيش ؾبٚسٖ  ذمبَ ِ ٘ب ٚ ا ِبيؼ  غري آص ثشاي تف فشادي سا  يک ا ژٔت
 پزيشػ ثجت گشديذٖ ٚ ازشاص ٘ٛيت ؽذٖ ثبؽذ. ِؾخقبت فشد دس لغّت

 

    دس اعتبهنبي ثب ؽيٛؿ کُ يب ِتٛعظ تبالمسي ، ثبيغـيت آصِـبيؼCBC   صٚخـني دس
مهبْ سٚص ِشاخقٗ اذمبَ گشدد .دس ايٓ اعتبهنب اثتذا منٛٔٗ خْٛ اص ِشد ذتيٗ            

دس ِـشد،   MCH ٚ/يب  MCVِيضاْ   ؽذٖ ٚ ثشسعي ِي گشدد. دسفٛست پبيني ثٛدْ
 منٛٔٗ خْٛ ذتيٗ ؽذٖ ٚآصِبيؼ اذمبَ ِي ؽٛد.اص صْ 

 

               دس اعتبهنبي پش ؽيٛؿ دس ِشاکضي کٗ تشاکُ ِشاخقٗ کٕٕذٖ پبيني ِي ثبؽذ
مهبٕٔذ اعتبهنبي ثب ؽيٛؿ ِتٛعظ ٚ پبيني الذاَ ِي گشدد ٚيل دس ِشاکض ثب              
جٛدٖ ٚ                 مذٚس ٔ مهبْ سٚص ِ ِبيؼ دس  ذمبَ آص کبْ ا کٗ اِ ثبال  قٗ  ثبس ِشاخ

گش اذمبَ ِي گشدد ُ٘ صِبْ اص ِشد ٚ صْ منٛٔٗ خْٛ ذتيٗ            آصِبيؼ دس سٚص دي 

دس ِـشد ، منٛٔـٗ خـْٛ صْ    MCH ٚ/يب  MCVؽذٖ ٚ دس فٛست پبيني ثٛدْ ِيضاْ 
 ثشسعي ِي گشدد.

 

  َزدُ منٛٔٗ خْٛ ذتيٗ ؽذٖ دس آصِبيؾگبٖ  ثشاي اذمبCBC    ٖثبيغيت ثـٗ أـذاص
بْ منٛٔـٗ خـْٛ   ثشاي فشد،  اص مهـ   HbA2اي ثبؽذ کٗ دس فٛست ٔيبص ثٗ ثشسعي

اٌٚيٗ)ثب زفؼ ؽشايظ ٔگٙذاسي( اعتفبدٖ گشدد ٚ اص منٛٔٗ گريي جمذد اکيذا            
 خٛدداسي ؽٛد.

 

 
 
 

 ًىتِ:
 

  ْدس فٛست ٔيبص ثٗ تؼيني ِيضاHbA2  َثشاي فشد، ٘ضيٕٗ اجنب
آصِبيؼ اص فشد دسيبفت ِي گشدد ٚ ٔجبيذ ٘ضيٕٗ ايٓ آصِبيؼ دس 

 صِبْ منٛٔٗ گريي اخز گشدد.
 

 HbA2 ِي ِشازً ايٓ اٌگٛسيتُ ثٗ سٚػ کشِٚبتٛگشايف عتٛٔي دس دتب
اجنبَ ِي ؽٛد . سٚػ اٌکرتٚفٛسص ثشاي تبييذ ٔتبيح زبفً اص سٚػ 
عتٛٔي اعتفبدٖ ؽذٖ ٚ دس ؽشايو ِٛخٛد ثؼٕٛاْ سٚػ خبيگضيٓ 

 پيؾٕٙبد مني ؽٛد.

 
  ،دس اعتبْ ٘بيي کٗ غشثبٌگشي عيکً عً ثشاي صٚج ٘ب اجنبَ ِي ؽٛد

CBC  ثشاي ٘ش دٚ ٔفش )صْ ٚ ِشد( اجنبَ ِي گشدد ٚ ٚ تغت زالٌيت
ثشاي ِشد ، صْ اص ثشسعي  MCV  ٚMCHثب ٔشِبي ثٛدْ أذکظ ٘بي 

خبسج ٔؾذٖ ٚ ثبيغيت ٘ش دٚ ٔفش اص ٔظش ٔبلً ثٛدْ تبالمسي ثشسعي 
 .گشدٔذ

 

 
 

 تکّيٍي ؽبًِ: ٘بي آصِبيؼ 
 

 فشيتني. .1
 

2. HbF .ثٗ سٚػ اٌکرتٚفٛسص 
 

      بٖ ِشخـ)دٌٚيت ٚ/يب خقٛفي( ثشاي اذمبَ       دس ٘ش اعتبْ زذالً يک آصِبيؾگ
عت               کٗ الصَ ا ؽٛد  ِي  ؾخـ  فٛسص( ِ فشيتني ٚ اٌکرتٚ ٘بي تکّيٍي) ِبيؼ  آص
ؾگبٖ             ثٗ آصِبي عتبهنب  ثبٌگشي ؽٙش ؾگبٖ غش ٔٗ اص آصِبي عبي منٛ ؽشايظ اس
يب                ثبٌگشي ِٙ ؾگبٖ غش ثشاي آصِبي ٘ب  ِبيؼ  خٛاة آص فت  ِزکٛس ٚ دسيب

 گشدد.
 

بَ ؽذٖ دس آصِبيؾگبٖ ِشخغ تؼيني ؽذٖ ، ِغئٌٛيت دتبِي آصِبيؼ ٘بي اجن
دسيبفت ٔتبيح آصِبيؾٙب ٚ خٛاثذ٘ي هنبيي ثٗ ِشاخؼني ٌضًِٚب آصِبيؾگبٖ 

 غشثبٌگشي تبالمسي ؽٙشعتبْ ِي ثبؽذ.
 



 

 

 

                 ًّعتٛساٌق ثٗ د  ٓ٘ مش آ خٛٔي ف وُ  ِٛاسد  ثشاي  ِبٔي  ٘ٓ دس قٛؿ آ دس خ
ِي                     ِبٖ  عٗ  ِبٔي  ٘ٓ دس ِبْ آ ِذت ص گشدد.  قٗ  ٘ٓ ِشاخ مش آ ِبْ ف دس

سا  MCV   ٚMCH   ٚ HbA2ِي تـٛاْ  ثب سضبيت فشد ثبؽذ)دس پبيبْ ٘ش ِبٖ 
فٛست      منٛدٖ ٚ دس  عي  ِي            ثشس دتٗ  ِبٔي خب ٘ٓ دس تبيح ، آ ثٛدْ ٔ ِبي  ٔش

 يبثذ(.

    ِٕتخـت   مهبتٌٛٛژيغـت ثقٕـٛاْ   دس ٘ش اعتبْ الصَ اعـت يـک مهبتٌٛٛژيغـت
ي ثشٔبِٗ ِؾخـ ؽذٖ ٚ دس فٛست ٌضَٚ ثشاي اذمبَ ِؾبٚسٖ زضٛسي/غريزضٛس           

صٚخني ثٗ ايؾبْ اسخبؿ گشدٔذ.دس ِغت،کٍيٕيک يبثيّبسعتبْ حمً اؽتغبي            
غت  ؾبٚسٖ             مهبتٌٛٛژي کض ِ عٛي ِش ؽذٖ اص  خبؿ  خني اس ثشاي صٚ عت  ، الصَ ا

خز               يت اص صٚج ا ٕٗ ٚيض يک ٘ضي مظ  ؽذٖ ٚ ف تٗ  ؾش گشف يت دسٔ يک اٌٚٛ ژٔت
 گشدد.

 
 

 ًىتِ:
 

             ث خني  خبع صٚ کبْ اص اس زيت االِ غيت  يک ثبي ؾبٚس ژٔت ؽک ِ غت  پض ٗ مهبتٌٛٛژي
يب                  فين  قٛست تٍ خٛد سا ث ٘بي ِٛ هببَ  منٛدٖ ٚ ا ٕبة  ِٗ اخت خت ثشٔب ِٕت
ِکبتجٗ اي ثب ايؾبْ ِيشذ منبيذ ٚ دس فٛست ٔيبص)ثب ٔظش مهبتٌٛٛژيغت            
يت آْ               ٍي ٚ سٚ ٘بي تکّي ِبيؼ  جنبَ آص پظ اص ا غتميُ  خبع ِ خت ( اس ِٕت

 تٛعو پضؽک ِؾبٚس ژٔتيک فٛست گريد.
 

     ٛؿ ٚمؼيت صٚج ثش ػٙذٖ پضؽک ِؾبٚس ژٔتيک ثٛدٖ ٚ        تقّيُ گريي هنبيي دسخق
مهبتٌٛٛژيغت ٔظش اسؽبدي ٚ ػٍّي خٛد سا ثٗ فٛست ِکتٛة ثٗ پضؽک ِؾبٚس            
خت                غت ِٕت کٗ مهبتٌٛٛژي گشدد  ِي  يذ  ِي منبيذ.تبک ػالَ  عتبْ ا يک ؽٙش ژٔت
ػالَ                ؽذٖ ا خبع  خني اس مؼيت صٚ قٛؿ ٚ خٛد سا دس خ ّي  ظش ػٍ مو ٔ ِٗ ف ثشٔب

ظ      ػالَ ٔ ٕذ      منٛدٖ ٚ اص ا مؼيت اصدٚاج صٚج ، ِبٔ قٛؿ ٚ "اصدٚاج ش دسخ
 ٚ غريٖ اختٕبة منبيذ. "اصدٚاج ِبٔؼي ٔذاسد"يب   ثالِبٔغ اعت"

 

              پشداخت تؼشفٗ ٚيضيت مهبتٌٛٛژيغت دس ِٛاسد ِؾبٚسٖ غريزنٛسي ثش اعبط
 ؽشايو ٚ مٛاثو ٘ش دأؾگبٖ ثٗ يىي اص سٚػ ٘بي صيش فٛست ِي گريد:

 تٛعو دأؾگبٖ   ػمذ لشاس داد ثب مهبتٌٛٛژيغت-1
 مهبتٌٛٛژيغت  ثٗ زغبة ثبٔىي اػالَ ؽذٖ اص عٛيٚاسيض ٚخٗ تٛعو صٚخني -2

 

 
    ثبٌگشي ؾگبٖ غش ؾگبٖ  دس آصِبي عظ     ،آصِبي يب تٛ ٍي ٚ  غت تکّي  مهبتٌٛٛژي

مهبتٌٛٛژيغت  ) دس خقٛؿ ٚضقيت هنبيي صٚج ٘ب اؽٙبس ٔؾش ؽٛد       ِٕتخت ٔجبيذ   
هنبيي سإّ٘بيي منبيذ.     ثبيذ پضؽک ِؾبٚس سا ثشاي اذمبَ ِؾبٚسٖ        ِٕتخت 

 ٚ سإّ٘بيي صٚج  ؽذٖ ايٓ ؽشايظ ِبٔـ ثشٚص چٕذ گبٔگي دس اؽٙبسٔؾش٘ب         
 (.گشددتغٙيً ِي  پضؽک ِؾبٚس تٛعظ

 

             گٛا٘ي اذمبَ آصِبيؼ ٘بي لجً اص اصدٚاج کٗ اص عٛي ِشکض ِؾبٚسٖ ژٔتيک
فبتش               دتبِي د عتبٔذاسد( دس  فشَ ا عتفبدٖ اص  ؽشط ا ثٗ  گشدد ) ِي  فبدس 

 لبثً پزيشػ ِي ثبؽذ.فمذ اعتبْ 
 

    ثقذ اص ِشاخقٗ ٚ اذمبَ آصِبيؼ ٘ب ، ثيؼ اص عٗ ِبٖ          ي دسفٛستي کٗ صٚخ
ثٗ ِشکض ِؾبٚسٖ ِشاخقٗ ّٕٔبيٕذ دتبِي ِشازً ثشاي صٚج جمذدا تکشاس ِي            

 گشدد.
 

تٛعو آصِبيؾگبٖ ثٗ دلت ثجت گشديذٖ  CBCدس فٛستي کٗ ٔتبيح آصِبيؼ 
آصِبيؼ ٘بي لجٍي ثشاي ثشسعي ٚ لبثً دعرتط ثبؽذ ِي تٛاْ اص ٔتبيح 

 ٚمؼيت صٚخني اعتفبدٖ منٛد.
 

 
  3اگش HbA2 ≥   ثبؽذ، فـشد ِؾىٛن ثٗ ثيّـبسيHbS،HbG  ،HbE ،HbC    ٗاعـت وـ

گبس                عيرتات آ عٌٍٛض ٚ  عتبت  عت اٌىرتٚفٛسصا قي الصَ ا ؾخيـ لغ ثشاي ت
 ؽٛٔذ. ِي اسخبؿ  ِٕتخت ثشٔبِٗ مهبتٌٛٛژيغت٘ب ثٗ  ؽٛد، ثٕبثشايٓ صٚج اذمبَ

 
 تٛاْ اص دسِبْ    ٘بيي وٗ آمني فمش آ٘ٓ دس ِشداْ ؽبيـ ٔيغت ِي           ِٕغمٗ  دس

 ٔؾش منٛد. فمش آ٘ٓ دس ِشداْ فشف
 

 5/7٘ب دس ِشد ِيـضاْ   دسفٛستي وٗ دس يىي اص زبٌت HbA2 ≤  ْ5/7ٚ دس ص 

HbA2 > ُثب تٛخٗ ثٗ سإّ٘ـبی   دس ِشد خـٛٔي فمش آ٘ٓ ثـبؽـذ، دسِـبْ و
 .دس ايٓ دعتٛساٌقًّ اذمبَ ؽٛد دسِبْ فمش آ٘ٓ ٚ ِٛاصيٓ رکش ؽذٖ



 

 

 

 
  دسفٛستي وٗ دس اٌٚنيCBC ُ1ِمـذاس   ثـٛدٖ ٚ  خـْٛ فـشد و Hg ≥   ،ثبؽــذ

ٔؾـش   ي چٙبسَ اٌگٛسيتُ( فشف )دس ِشزHbA2ٍٗ گريي جمذد  تـٛاْ اص أذاصٖ ِي
 وشد.

 
    الذاَ ِي     ، يکغبْ پشخغش دس ثشٚص تبالمسي     ٔبلً ٚ ِؾکٛک  دس ِٛسد صٚخني

ِٗ   -بالمسيگشدد )ِؾبٚسٖ ٚيژٖ ت      ٔذٖ  -تکّيً تقٙذ ٔب ِقشيف ثٗ    -تؾکيً پشٚ

 (PND خٙت اذمبَاسخبؿ  – 5تيُ ِشالجت ثب فشَ مشبسٖ 
 

            دس صٚخني ِؾىٛن کُ خغش ِؾبٚسٖ دسخقٛؿ ٚضقيت صٚج فٛست گشفتٗ ٚ گٛا٘ي
 اذمبَ ِؾبٚسٖ تکّيً ِي ؽٛد ٚيل صٚخني  ثٗ تيُ ِشالجت ِقشيف مني گشدٔذ.

 

 
 

يي اجنبَ آصِبيؼ ٘بي ختققي ثشاي تؾخيـ ليؼي ثٗ دس صٚخني وُ خيشپيگريي هنب
ػٙذٖ خٛد صٚخني ِي ثبؽذ  ٚ ثشاي ايٓ افشاد اص تغٙيالت ٚيژٖ اعتفبدٖ مني 

 گشدد.
 

 
 
 
 

 
 

MCV ≥75

MCH ≥26

HbA2≥3.2

MCV < 75

MCH < 26

HbA2>3.2

HbF >3

MCV ≥75 

MCH ≥26

HbA2≥3.2

*

MCV < 75

MCH < 26

HbA2>3.2

HbF >3

***

                                                                                                               

                                        

                                                                                       

MCV < 80MCH < 27HbA2 ≤ 3.5

 
 

 

 الذاهبت تين هـبٍسُ طًتيه دس خلَف گشٍّْبي هـىَن پشخغش ٍ ون خغش دس ثشٍص تبالػوي
 

  :ش دس ثشٍص تبالػويصٍخيي هـىَن پشخغ



 

 

 

تکّيً  -ِؾبٚسٖ ٚيژٖ تبالمسي وٗ ؽبًِ:  خني ٔبلً تبالمسي الذاَ ِي گشددمهبٕٔذ صٚ

 ،اسخبع ثٗ، 5يف ثٗ تيُ ِشالجت ثب فشَ مشبسٖ ِؼش -تؾکيً پشٚٔذٖ -تؼٙذ ٔبِٗ

PND1، دس صِبْ ِٕبعت PND2 . اعت ... ٚ 

 دس ثشٍص تبالػوي: صٍخيي  هـىَن ون خغش

گٛا٘ي اجنبَ  تىّيً فشَ – ٚيژٖ صٚخني وُ خيش دس ثشٚص تبالمسيِؾبٚسٖ  ؽبًِ :

 . اعت ثٗ تيُ ِشالجت ػذَ ِؼشيف  - ِؾبٚسٖ

دس ايٓ  پيگريي هنبيي ٚمؼيت صٚجثب تٛخٗ ثٗ أذن ثٛدْ خيش ثشٚص ثيّبسي دس ايٓ گشٖٚ 

 د.دثٗ ػٙذٖ خٛد صٚخني ثٛدٖ ٚ ثشاي ايٓ افشاد اص تغٙيالت ٚيژٖ ٔيض اعتفبدٖ مني گش گشٖٚ
 

 

 جذول شناسايي زوج مشكوک كم خطر و پرخطر در بروز بيماري بتا تاالسمي ماشورتفسير 

ٚ دس   35MCV ≥    ٚMCH ≥26   ٚHbA2≤ 3.2دس فٛستيکٗ يکی اص صٚخيٓ داسای أذکظ ٘بی  .6

( ٚ عشف ِمبثً ثب ٌيً ؽجب٘ت ثٗ اٌگٛی آٌفب تبالمسیثبؽذ) ثذ HbF ≤ 3اٌکرتٚ فٛسص 

( MCV  ٚMCH≥26   ٚHbA2≤ 3.2  ≤35أذکظ ٘بی  )اٌگٛی آٌفب تبالمسیف عي٘ش أذکغی اص 

 عجمٗ ثٕذی ِی ؽٛدثقٕٛاْ صٚج کُ خغش ، صٚج ٚ ٔبلً تبالمسی ثتب ثبؽذ  HbF≥3تب 

. 
 

 <  MCV  ٚ26 <35) دس فٛستيکٗ يکی اص صٚخيٓ داسای أذکظ ٘بی ِؾبثٗ اٌگٛی  ثتب  .1

MCH ٚ 3.2 <  HbA2 ) 35ای أذکظ ٘بی ثبؽذ ٚ عشف ِمبثً داس≤  MCV  ٚMCH≤26   ٚ

HbA2≥ 3.2  ٚ  ِی ؽٛد . عجمٗ ثٕذیيب ٔبلً تبالمسی ثتب ثبؽذ ثقٕٛاْ صٚج پش خغش 
 

 <  MCV  ٚ26 <35دس فٛستيکٗ يکی اص صٚخيٓ داسای أذکظ ٘بی ِؾبثٗ اٌگٛی  ثتب  ) .7

MCH ٚ 3.2 <  HbA2  ً3دس اٌکرتٚفٛسص اذمبَ ؽذٖ داسای(  ٚ عشف ِمبث<HbF  ؽذ صٚج ثب

 ِی ؽٛد. عجمٗ ثٕذیپش خغش ثقٕٛاْ 
 

 

ِی ثبؽذ کٗ ايٓ  أذکثشٚص تبالمسی ِبژٚس ثغيبس دس گشٖٚ کُ خغش ِيضاْ خغش  .4

ٔيبص ثٗ ِشالجت ايٓ صٚخيٓ  عی فشايٕذ ِؾبٚسٖ ثٗ صٚخيٓ افالَ ِی ؽٛد ٚ ِٛضٛؿ

ٚ دس فٛستی کٗ صٚخيٓ ثٗ پيگيشی تب اذمبَ آصِبيؼ  ٔذاسٔذ تٛعظ تيُ ِشالجت

 اذمبَ ايٓ آصِبيؾبت الذاَثبؽٕذ ؽخقب ِی تٛإٔذ ٔغجت ثٗ افشاس داؽتٗ ک ژٔتي

 منبيٕذ .
 

 صٚخيٓ ٔبلً تبالمسی مهبٕٔذثشٔبِٗ ِشالجت اص صٚخيٓ ، ِؾبٚسٖ ٚ دس گشٖٚ پش خغش  .5

 ِی ثبؽذ.

 
 
 

 

 
  ٔضديک: خٛيؾبٚٔذي

 

دخرت ػّٛ، پغش ػّٛ، دخرت خبٌٗ، پغـش خبٌـٗ، دخرتػّـٗ، پغـشػّٗ، دخرتدايـي،       :1

  پغشدايي
 

  ٚ ٖٔٛ ػّٗ ٖٔٛ ػّٛ ٖٔٛ دايي، ،ٖٔٛ خبٌٗ  :2
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثشاي صٍخيي دس غشثبلگشي تبالػوي هختلف ؿشايظدس  طًتيه الذاهبت تين هـبٍسُ
 

 الذاهبت الصم تعشيف ٍضعيت صٍج سديف

1 
 ثي خيشدس 
ثشٚص 
 تبالمسي

يىي يب ٘ش دٚ ٔفش 
ىجيؼي  داساي أذوظ ٘بي
 ِي ثبؽٕذ.

 فذٚس گٛا٘ي اصدٚاج *

2 
 وُ خيشدس 
ثشٚص 
 تبالمسي

ثش اعبط خذٚي صٚخني 
ٚ  ؽٕبعبيي صٚج کُ خيش

پشخيش دس ثشٚص ثيّبسي 
دس  ِبژٚس، ثتب تبالمسي

خيش لشاسگشفتٗ لغّت وُ 
 اعت.

* ثجت ِؾخقبت صٚج دس دفرت ثجت ِؾخقبت صٚج ٘بي ِشاخؼٗ کٕٕذٖ 
 ژٔتيک  يٖ ِؾبٚسِشکض  ثٗ

 وُ خيش* ِؾبٚسٖ ٚيژٖ صٚخني 
خيش دس  کُفذٚسگٛا٘ي اجنبَ ِؾبٚسٖ ژٔتيک ٚيژٖ صٚخني ِؾىٛن  *

 ثشٚص تبالمسي ِبژٚس
 * فذٚس گٛا٘ي اصدٚاج

 اجنبَ آصِبيؼ ٘بي تؾخيـ ژٔتيه دس فٛست دسخقٛؿ* سإّ٘بيي 
يگريي ٚ ثب پ دسخٛاعت صٚخني )ثذْٚ اعتفبدٖ اص تغٙيالت ٚيژٖ

 (خٛد صٚخني

3 
 پشخيشدس 
ثشٚص 
 تبالمسي

ثش اعبط خذٚي  صٚخني
ٚ  ؽٕبعبيي صٚج کُ خيش

پشخيش دس ثشٚص ثيّبسي 
ِبژٚس، دس  ثتب تبالمسي

لغّت پشخيش لشاسگشفتٗ 
 اعت.

* ثجت ِؾخقبت صٚج دس دفرت ثجت ِؾخقبت صٚج ٘بي ِشاخؼٗ کٕٕذٖ 
 ژٔتيک  يٖ ِؾبٚسِشکض  ثٗ

 * ِؾبٚسٖ ٚيژٖ صٚخني پش خيش
 دٚاجاخز تؼٙذ ٔبِٗ اص صٚخني دس فٛست تقّيُ ثٗ اص *
تيُ  ِشوض هبذاؽت ٚ خٙت ِؼشيف صٚج ثٗ 5تىّيً فشَ مشبسٖ  *

 ، دس فٛست تقّيُ ثٗ اصدٚاج ِشالجت
 دس فٛست تقّيُ ثٗ اصدٚاج * فذٚس گٛا٘ي اصدٚاج

4 
ٔبلً 
 تبالمسي

ثش اعبط اٌگٛسيتُ 
٘بي  اجنبَ آصِبيؼوؾٛسي 

تبالمسي ، ٘ش دٚ ٔفش 
تبالمسي ِي ثتب  ٔبلً

 ثبؽٕذ.

دس دفرت ثجت ِؾخقبت صٚج ٘بي ِشاخؼٗ کٕٕذٖ  * ثجت ِؾخقبت صٚج
 ژٔتيک  يٖ ِؾبٚسِشکض  ثٗ

 ٔبلً تبالمسي* ِؾبٚسٖ ٚيژٖ صٚخني 
 اخز تؼٙذ ٔبِٗ اص صٚخني دس فٛست تقّيُ ثٗ اصدٚاج *
 ِشوض هبذاؽت ؽٙشعتبْ ٚ خٙت ِؼشيف صٚج ثٗ 5تىّيً فشَ مشبسٖ  *

 ، دس فٛست تقّيُ ثٗ اصدٚاجتيُ ِشالجت
 دس فٛست تقّيُ ثٗ اصدٚاج صدٚاج* فذٚس گٛا٘ي ا

5 
ػذَ 
 ِشاخؼٗ

ثٗ  ؽبًِ صٚخيين اعت وٗ
٘ش دٌيً دس ِشزٍٗ اي 

اجنبَ غشثبٌگشي ثٗ اص 
ِؾبٚسٖ ِشاخؼٗ  تيُ

  مهىبسي ّٕٚٔٛدٖ ٚ 
استجبه خٛد سا ثب تيُ 
 ِؾبٚسٖ ليغ منٛدٖ أذ.

* ثجت ِؾخقبت صٚج دس دفرت ثجت ِؾخقبت صٚج ٘بي ِشاخؼٗ کٕٕذٖ         
 ژٔتيک يٖ سِؾبِٚشکض  ثٗ
 
ِٛاسد    *  ػالَ  ؼٗ   ا وض         دس ػذَ ِشاخ ثٗ ِش عَٛ  عرتاتژي  خني ا صٚ

  هبذاؽت ؽٙشعتبْ ثقٛست تٍفين ٚ ِىبتجٗ اي

6 
دس زبي 
تؼيني 
 ٚمؼيت

فؼال تؾخيـ صٚخيين وٗ 
ليؼي دس ِٛسدؽبْ فٛست 

ايٓ وٗ ٔگشفتٗ ٚ يب 
تؾخيـ ليؼي ؽذٖ ٚيل 

دس خقٛؿ أقشاف صٚخني 
يب اصدٚاج تقّيُ گريي 

ٚ  ٔىشدٖ أذ هنبيي
مهىبسي خٛد سا ثب تيُ 
 ِؾبٚسٖ زفظ منٛدٖ أذ.

 
ِشاخؼٗ  کٕٕذٖ  ني* ثجت ِؾخقبت صٚج دس دفرت ثجت ِؾخقبت صٚخ

 ژٔتيک يٖ ِؾبٚسِشکض  ثٗ
 

ٚ تقّيُ گريي هنبيي  تؼيني تىٍيف هنبيي ٚمؼيت صٚج تب* پيگريي 
.امهيت تٛعو تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه دس ِذت عٗ ِبٖ تٛعو صٚخني

عشيغ ثشاي صٚخيين وٗ ثذْٚ تؼيني تىٍيف هنبيي ٚ ثب پيگريي 
 تبييذ تيُ ِؾبٚسٖ اصدٚاج وشدٖ أذ ثٗ ِشاتت ثيؾرت ِي ثبؽذ

 ٚ دس ِذت صِبْ وٛتبٖ تش ثبيذ پيگريي ٘ب فٛست گريد.
ثشاي تؼيني ٚمؼيت هنبيي صٚج دس ايٓ  لبثً لجٛيصِبْ )ِذت 

وثش تب لغّت عٗ ِبٖ ِي ثبؽذ.دسخقٛؿ ِٛاسد خبؿ ٚ اعتثٕب زذا
حنٖٛ پيگريي صٚخني  ؽؼ  ِبٖ ثبيغيت تؼيني ٚمؼيت هنبيي فٛست گريد.

 .(تٍفين خٛا٘ذ ثٛد
 

 

 ػذَ ِشاخؼٗ ثيؼ اص عٗ ِبٖ دس اعرتاتژي اٚي ٚ عَٛ: ِٛاسد پيگرييتفبٚت  
 

 ٔيـبص ٔذاسد.   شوض هبذاؽت ؽٙشعتبْـٛعو ِـاٚي ثٗ پيگريي ت ژي ـِشاخؼٗ دس اعرتات  ذَـػ 
 

  َداسد. ايٓ پيگريي   ٔيبص   ِشوض هبذاؽت ؽٙشعتبْ    تٛعو  پيگريي ثٗ   عَٛ  اعرتاتژي  دس ِشاخؼٗ  ػذ
ؽٛد   ِي  دسِبٔي ِشثٛه اجنبَ    هبذاؽيت  ي اداسي ٚ ثب ِؾبسوت ِشاوض   ٗ ـب ِىبتج ـفٛست تٍفين ٚ ي   ٗ ـث 

 .٘ب ٔيغت ِشوض ِذيشيت ثيّبسي ٚ دأؾگبٖ/ دأؾىذٖ ٚ ٔيبصي ثٗ گضاسػ ثٗ ِؼبٚٔت هبذاؽيت



 

 

 

ُ ثْذاؿتي/ خبًِ ٍظبيف هشاكض ثْذاؿتي چبست  ي ثْذاؿت دسهبًي ؿْشي/ پبيگب
 
 

 هشالجت

 ثشاػبع ًـبقـل تـبالػـوي ّــبي ي صٍج هـشاقجت ٍيــظُ .1

 فلَچبست هشثَط

 دسهبًي ثْذاؿتيّـبي ًـبقـل ٍاخـذ ؿـشايط ثـِ هـشكـض  صٍجاسخبع  .2

دبم  كيطًت  هـبٍسُي  ٍيظُ )دسصَست ػذم PNDي اٍل  هشحلِخْت ًا

 ي قجلي( هشاخؼِ

يـظُ اسخبع صٍج .3 بقل ثِ هـشكـضٍ  ي تـبالػوي خْت  هـبٍسُ ي ّبيً 

 ثـبسداسي( 10ي  )حذٍد ّفتـPNDِي دٍم  اًدبم هـشحلـِ

دسصَست اثتالي  ػـقط اًدـبم پيگيـشيٍ  PND ي پيگيـشي ًتيدـِ .4

 ثبسداسي( 16ي  تب ّفتِ حذاكثش)خٌيي ثِ تبالػوي هبطٍس

خْت اًدبم  ًذاسًذ، ّبي ًبقلي كِ توبيل ثِ ثبسداسي اسخبع صٍج .5

 ٍاصكتَهي يب تَثكتَهي

)اصدٍاخي  توـبم صًـبى ثـبسداس CBC ( MCH-MCV ) ثـشسػي .6

 دسؿْشػتبى( يقجل اص آغبص غشثبلگش

ٌبػبيي صٍج توبم عاسخب .7 ـبع الگَسيتن ؿ ٍاخذ ؿـشايط ثشاػ ـبى  ًبقل  صً ّبي 

دبم يي قجل اص آغبص غشثبلگشيتبالػوي دس هضدٍخ  دس ؿْشػتبى خْت ًا

CBC(MCH-MCV) 

ِ  هـكَک صًبى ؿٌبػبيي .8 ( ٍ اسخـبع )ػبلن ًبقلهيٌَس تبالػويث

 CBC(MCH-MCV) ؿـَّش آًْب خْت اًدـبم آصهبيؾ

ثِ ّش دليل دس صهبى  كِ يب هتوبيل ثِ ثبسداسي  ّـبي ثبسداس اسخبع صٍج .9

ثـِ هـشكـض اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ ، 

ي  ثْذاؿتي   ي تبالػوي ي هـبٍسُ ٍيظُدسهًب

 ثيوبساى تبالػوي ٍاكؼيٌـبػيـَى پيگيشي اًدبم .10

ٌبػبيي .11 ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي ؿ  ي خذيذ ؿذُ هشاقجت اص 

ؿـذُ)فؼالً  فَت بساًي كـِ فـشصًـذ ثيوبس آًْـباسخـبع ٍالـذيي ثيو .12

ًذاؿتِ ٍ توبيـل ثِ  فـشصًـذ هجتال ثـِ تـبالػوي هـبطٍس

  ي هـبٍسُ دسهبًي ٍيظُ  داسؿـذى داسًذ( ثـِ هشكض ثْذاؿتي ثچِ

 كيطًت

 

 آهَصؽ

  يّـبي ًبقل ٍ پشخطش تبالػو آهَصؽ صٍج .1

ثيـتش(  فـشصًـذ ػبلن ٍ يب 2داساي ّـبي ًـبقـل ) آهـَصؽ صٍج .2

ٍ لضٍم  ُ اص سٍؽدسخصَف اّويت  هطوئي ٍ دائوي ّبي  اػتفبد

ـبسداسي پيـگيشي اص  ث

فشصًذ ػبلن(  2ّـبي ًـبقـل )ثذٍى فشصًذ يب كوتش اص  آهـَصؽ صٍج .3

ّـبي هطوئــي ٍ  دسخصَف اّـويت ٍ لــضٍم اػتفـبدُ اص سٍؽ

 غيـشدائـوي پيـگيـشي اص ثـبسداسي

 ؿذى. ثيوِ ًبقل ثِ ّبي آهَصؽٍ  تـَيق صٍج .4

آهــَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼــش  داًـؾ آهــَصؽ .5

 دػتـَسالؼول هشثَطٍ  ػـــبل ػـــَم دثيـشػتبى ثشاػبع اشح

 دس هحلِ يب سٍػتب ًفَر صبحت  افشاد آهَصؽ .6

ْب ِثآهـَصؽ ػـبقـذاى هحـلي  .7 ـبسكت آً دس ساػتبي  هٌظَس خلت ه

ـبالػوي آصهبيؾاًدـبم )دائن ٍ يب هـَقت( پغ اص اًدبم ػقذ  ّـبي ت

 آهَصؽ ػوَم خـبهؼِ .8

ي هٌظن  هشاخؼِ خـْت ي آًْـب ثيــوـبساى ٍ خـبًـَادُ آهــَصؽ .9

 اخشاي دػتَسات داسٍيي تضسيق خَى ٍ ضشٍست ثِ هشكض

 

 ثجت ٍ گضاسؽ

ٍ ػتبسُ .1  خـبًــَادُ دفتش هشاقجت هوتذ تٌظينقشهض دس   ي دسج د

ي دس ػتَى تبالػو /هـكَک پشخطشًبقل  ًَؿتي اصطالح صٍج .2

َاس  ي دٍم پـشًٍذُ دس صفحـِ هـالحظبت  ي خـبً

َاسد ؿٌـبختِ .3 ي ثيوبسي تبالػوي هبطٍس دس ػتَى  ؿذُ ثجت هـ

َاس ي دٍم پـَؿِ هالحظبت صفحِ  ي خـبًـ

ٍاسدُ دس ًـبهِ 5ي  ثبيگبًي فـشم ؿـوبسُ .4  ّـبي 

ٍ اسػــبل فـشم .5 ِ هبُ(6ي  ؿوبسُ تكويـل   )ّش ػـ

ُ ػـبيش فشم 6ي  بسُي دٍم فـشم ؿوـ : ًؼخِتذكز ِ ّوشا ّبي  ثـ

 ؿَد. آهبسي ثبيگبًي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هشالجت

 تاالسوي  /هطكوك پزخطزهاي نـاقـل سوج

 بیوـاراى

 ثجت آهَصؽ هاي هذف در آهوسش گزوه
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