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 یشخبناوت ینابم و لوصا
 لولعم دارفا هب هعماج شرگن لحارم

 هعماج زا نیلولعم درط و فذح نارود -

 نارگید دید زا لولعمدارفا ندرکرود يارب اه هناخناونرد يرادهگن نارود -

 و دشر لصاح )يا هسسوم تامدخ( تیلولعم عون ساسارب اه يزور هنابشرد يرادهگن نارود -

 یکشزپ و یناسنا ،یعامتجا مولع هعسوت

 یقیفلت تامدخ و هعماج و هداوناخ رانکرد یگدنز تهج نالولعم تیامحو قیوشت هلحرم -

 هدش هئارا ياه لح هار ریاس مزال ییآراک نادقف و یکشزپ تامدخرد يروآون لصاح

 ،تاسسومرد یناوتزاب ياه شور تفگنه ياه هنیزه و یلام عبانم و تاناکما دوبمک ،یشخبناوت

 ناشیا ياه هداوناخ و لولعم دارفا تکراشم شرتسگ ،یتیامح شرگن هب تبسن هعماج شنکاو

 لولعم دارفا هب طوبرم روما رد

 دوخ ياه ییاناوت تیاهن هب یبایتسد تهج رد لولعم دارفا زا تیامح و يزاسدنمناوت هلحرم -

 
 یشخبناوت §

 ابلاغ و دنمفده ،ایوپ ،هدنورشیپ تسا يدنیارف )WHO( تشادهب یناهج نامزاس فیرعت ساسارب

 يدرکلمع حطس هب ات دهدیم ار ییاناوت نیا یناوتان ياراد دارفا هب هک ینامز هرود کی هب دودحم

 ،رازبا نتشاذگ رایتخا رد و نیمات اب دنیارف نیا.دنبای تسد یعامتجا و یمسج ،ینهذ بولطم

 ناربج قیرط زا یگدنز تیفیک شیازفا روظنم هب یگدنز رییغت تهج یتالیهست و تاناکما

 ددجم يزاس بسانتم ای قباطت يارب یتالیهست زین و يدرکلمع صقن ای يدرکلمع تیدودحم

  .دوش یم ماجنا یعامتجا و یگدنز طیحم

 یشخبناوت فیرعت رد هدش دیکات میهافم §

 

 ناربج قیرط زا یناوتان تارثا شهاک -

 يدرکلمع تیدودحم

 لالقتسا هب یبایتسد يارب يزاسرداق -

  integrationیعامتجا قیفلت -

 یگدنز تیفیک ندومن رتهب -

 یناوتان اب دارفا يزاسدنمناوت -

 
 یشخبناوت تامدخ یگژیو

 ندوب یشزومآ )فلا
 هک ینعم نیا هب ینامرد ات دوش یم بوسحم یشزومآ دنیارف کی یشخبناوت تامدخ تیهام

 و نامرد ،اه تیلولعم یخرب رد هژیو هب .دننک یم راک لولعم دارفا اب یشخبناوت ناصصختم



 ياه ییاناوت رثکادح ندناسر لعف هب و لالقتسا هب یبایتسد هکلب تسین فده يدوبهب

 .تسا رظن دروم لولعم درف یناور و یعامتجا ،ینامسج

 ندوب یمیت )ب
 اهزاین هب هجوت اب لولعم دارفا زاین دروم تامدخ

 یمومع تامدخ)فلا

q يزاسهاگآ 

q ربارب ياهتصرف داجیا 

q یعامتجا تکراشم شیازفا 

q لولعم قوقح زا تیامح 
 یصصخت تامدخ )ب

q یکشزپ یشخبناوت 

q يا هفرح یشخبناوت 

 

q یعامتجا یشخبناوت 

q یشزومآ یشخبناوت 

 
 یکشزپ یشخبناوت
 رد لولعم درف ياه ییاناوت هعسوت نآ فده هک تسا یشخبناوت و یکشزپ تامدخ زا يدنیارف

 .تسا لاعف و لقتسم یگدنز هب یبایتسد يارب يو يزاسرداق تهج
 
 
 يا هفرح یشخبناوت
 ،يا هفرح ییامنهار و یبایشزرا داعبا رد هک تسا یشخبناوت گنهامه و رمتسم تامدخ زا يدنیارف

 لغش رد ءاقبا و یبایتسد هب لولعم درف يزاسرداق تهج رد ،لاغتشا و یبایراک ،يا هفرح شزومآ

 )راک یللملا نیب نامزاس( .دوش یم هئارا بسانم
 
 
 یعامتجا یشخبناوت

 قابطنا طیارش هک تسا یتامادقا هعومجم و تسا یعامتجا-یناور یشخبناوت نآ رت حیحص ترابع

 .دنک یم مهارف هدید بیسآ درف يارب ار تیلولعم شریذپ و
 یشزومآ یشخبناوت

 هدروآرب ار لولعم ناکدوک هژیو هب لولعم دارفا صاخ ياهزاین دناوت یم هک يا هژیو همانرب روظنم

 .دزاس

 
 
 
 



 یشخبناوت هرواشم تامدخ
 :زا دنترابع یشخبناوت رواشم طسوت هدش هئارا تامدخ

q نآ تفرشیپ نازیم و درف ره هب طوبرم یصاصتخا همانرب يریگیپ 

q درف ییامنهار و هرواشم 

q یشخبناوت میت و درف نیب رثؤم طابترا داجیا 

q یشخبناوت تامدخ لرتنک و یگنهامه ،تراظن 

q صیخرت همانرب هئارا 

q زکرم زا جراخ رد زاین دروم تامدخ یگنهامه 

q درف قوقح زا عافد 

q نیصصختم و هداوناخ ،نایماح اب رمتسم طابترا 

q اهدرکیور و یشخبناوت تامدخ 



 یشخبناوت تامدخ هئارا ياهدرکیور

 زکارم رب ینتبم یشخبناوت )1

 يا هسسومارف یشخبناوت )2

 هعماج رب ینتبم یشخبناوت )3
 یشخبناوت قفوم دنیارف کی يزیر همانرب لحارم
  یبایزرا .1
  درکلمع حطس -     
 لالتخا ای صقن -     

 یبایزرا زا لصاح تاعالطا لیلحت و هیزجت .2

 )تدم هاتوک و تدمدنلب(ینامرد فادها نییعت .3

 یناوتزاب و ینامرد همانرب نییعت .4

 نامرد جیاتن یبایزرا .5
 تیلولعم ياراد درف

 تیلولعم تدش نییعت و عون نییعت یشخبناوت – یکشزپ نویسیمک دییأت اب هک تسا یصخش

 ،ییانیب( یسح ،یمسج بیسآ و لالتخا رثا رد اهتیلولعم عاونا اب روشک یتسیزهب نامزاس

 و یگدنز هرمزور ياهتیلاعف رد رمتسم و هجوت لباق تیدودحم اب ،مأوت ای و یناور ،ینهذ ،)ییاونش

  .دشابیم هجاوم ،یعامتجا تکراشم

 

 

 

 
 تیلولعم عاونا

Mental: یتخانش و کیتوکیاس ،دشر یلماکت ،یشوه ینهذ تالالتخا فیط زا یشان ياهبیسآ 

 و اهیتساک اب هک ددرگیم قالطا یتخانش ای يراتفر ،یناجیه ،یشوه درکلمع رد بیسآ هنوگره هب

 .دیامن زورب درف يراتفر ای یتخانشناور تیعضو رد و هدوب هارمه یقابطنا ياهتراهم رد یتالالتخا
 ریظن لماوع ریاس و ییایمیشویب ،یتخانشناور ،یعامتجا لماوع ،کیتنژ ءاشنم اب تالالتخا نیا

 .دوشیم داجیا امورت ای تنوفع
 و کیدپوترا ءاشنم اب یتکرح یمسج تالالتخا فیط زا یشان ياهبیسآ :یتکرح یمسج

 .تسا کیژولورون



 نوتس و اهمادنا رد تالضع و دنبمه تفاب ،ناوختسا ،لصافم ياهيرامیب ریظن کیدپوترا تالالتخا

 .دشابیم وضع عطق و یگتسکش ،اهیلکشدب نینچمه و تارقف

 دمایپ هنوگره و عاخن و زغم هب همدص ،نوسنیکراپ ،MS ،يزغم هتکس ریظن کیژولورون تالالتخا

 .دشابیم باصعا متسیس رد يرامیب ای همدص زا یشان یتکرح
 ،تروص و کف ،ناهد راتخاس هب طوبرم تالکشم لماش نابز و راتفگ ،توص ياهبیسآ :راتفگ و توص

 .دشابیم يزکرم باصعا متسیس ءاشنم اب بیسآ هنوگره نینچمه و یتوص ياهرات ،هرجنح ،قلح
 شوگ ،یجراخ شوگ یحیرشت راتخاس هب طوبرم ياهبیسآ لماش ییاونش ياهبیسآ :ییاونش

 .دشابیم متشه بصع و یلخاد شوگ ،ینایم
 زا کی ره رد ... و تکاراتاک ،موکولگ ریظن ییاهيرامیب لابند هب هک تسا ییاهبیسآ :ییانیب

 .ددرگیم داجیا ییانیب راتخاس ياهشخب
 .دوشیم داجیا یباستکا ای یکیتنژ لماوع رثا رب اهبیسآ زا هتسد نیا

 ،دیدش یلیخ هقبط راهچ زا یکی رد یشخبناوت – یکشزپ نویسیمک یسررب ساسا رب تیلولعم تدش

 .ددرگ یم نییعت فیفخ و طسوتم ،دیدش

یکشزپناوتو هنازور یشخبناوت روما رتفد  
 ،نالولعم فلتخم ياه هورگ یشخبناوت روما تیلوئسم یکشزپناوت و هنازور یشخبناوت روما رتفد

 هئارا و يا هفرح ،یکشزپ یشخبناوت تامدخ ياه شخب رد ار نمزم یناور نارامیب و نادنملاس

 رکذ هب مزال.دراد هدهع هب روشک رسارس رد هنازور زکارم بلاق رد یشخبناوت و یشزومآ تامدخ

 . دشاب یم لیذ ياهتیلاعف حرش هب هورگ هس زا لکشتم رتفد نیا تسا

 هنازور یشخبناوت زکارم رب تراظن و هعلاطم هورگ.1

 زکارم ياهتیلاعف رب تراظن و يزیرهمانرب ،يراذگتسایس ،شهوژپ و هعسوت تیلوئسم هورگ نیا

 و ءاقترا ،تیامح يارب مزال ياههنیمز داجیا فده اب ار ياهسسومارف تامدخ و یشخبناوت هنازور

 .دروآیم مهارفار نانآ ياههداوناخ و تیلولعم ياراد دارفا يارب یشخبناوت تامدخ تیوقت

 و هتشاد دوجو یشخبناوت و یشزومآ لماک تازیهجت ابلاغ ،هورگ نیا تراظن تحت زکارم رد

 يراذگفده ،یصصخت یبایزرا .ددرگیم هئارا فده هورگ هب ناصصختم قیرط زا یعونتم تامدخ

 تکراشم اب قفوم صیخرت ماجنارس و یشزومآ و یشخبناوت ،ینامرد همانرب یحارط و يدرف

 .دشابیم زکارم نیا ياههمانرب ياهلصفرس زا ،اههداوناخ

 :دنشابیم لاعف روشک رد لیذ ياهيربراکاب زکارم عاونا رضاح لاح رد

 ینهذ نالولعم یشخبناوت و یشزومآ هنازور زکرم .1_1

 :فیراعت •

o یشوه درکراک رد صقن ياراد هک تسا يدرف :)يدشر یشوه یناوتان اب درف( ینهذ )هاوخناوت( لولعم 

 درکلمع رد صقن ياراد نینچمه )تواضق و لالدتسا ،يزیر همانرب ،هلئسم لح دننام( )ینالقع(



 و یعامتجا ،یلمع هزوح رد )لقتسم یگدنز و یعامتجا تکراشم ،طابترا دننام( یقابطنا

 نیا .دشاب )70 ±5( رثکادح درادناتسا ياهنومزآ ساسارب يو رهبشوه هرمن و هدوب یموهفم

  .دهدیم خر )لاس 18 ریز( دشر نارود رد صقن
 درکلمع و هنیب - دروفنتسا نومزآ يارجا قیرط زا یشوه ةرهب نییعت ،لمعلاروتسد نیا رد

  .دوب دهاوخ دنلنیاو یعامتجا دشر نومزآ اب یقابطنا

o يهطیح دنچ ای کی رد هجوت لباق ياههفقو لیلد هب هک تسا یکدوک :يدشر ریخات ياراد كدوک 

 ودب زا یتخانش و یعامتجا ،یتکرح ،ییانیب ،ییاونش ،يراتفگ ياهتراهم يهنیمز رد ،يدشر

 لحارم هب ،ماگنهب تالخادم تفایرد تروص رد و هدوب لکشم راچد هسردم زا لبق نس ات دلوت

 تایصوصخ هک دوریم راک هب یناکدوک يارب ترابع نیا عقاو رد .دیدرگ دهاوخ زاب یعیبط دشر

 زا ناشنس هب هجوت اب هک یعامتجا و یفطاع ،یتخانش ،یتکرح ياههطیح رد یلوحت ۀتسجرب

 .دناهدادن زورب ار دوریم راظتنا اهنآ

o قالطا يزکرم هب :لاس 14 ریز ینهذ نالولعم یشخبناوت و یشزومآ هنازور یتلودریغ زکرم 

 سیسأت یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح صاخشا طسوت هک ددرگیم

 و شزومآ طیارش دجاو )مامت( لاس 14 ریز ینهذ ناهاوخناوت نآ تراظن تحت و هدیدرگ

 نامزاس سرادم زا هدافتسا ناکما هک ریذپشزومآ و ریذپتیبرت یشوه هرهب اب و یشخبناوت

 .دنوشیم شریذپ هنازور تروص هب ،دنرادن ار ییانثتسا شرورپ و شزومآ

 شریذپ طباوض •

 )مامت( لاس 14 ریز نس و 70 زا رتمک رهبشوه اب ینهذ ناهاوخناوت -

 مامت لاس 6 ات يدشر ریخات ياراد ناکدوک -

 تمدخ هئارا روحمهداوناخ تروص هب ،لاس 4 ریز نینس رد قوف ناکدوک هب زکارم نیا رد :هرصبت

 زکرم رد تعاس ود لقادح زور ره رد دلاو اب هارمه كدوک تمدخ عون نیا رد .دیدرگ دهاوخ

 .دیدرگ دنهاوخ رادروخرب طبترم تامدخ زا ود ره و هتشاد روضح

 

  :زکرم تامدخ •
 : لماش يدشر فلتخم ياه تراهم شزومآ :یشزومآ تامدخ )فلا

o یسانشزاب ،یبایتهج ،هجوت ،هظفاح دننام( زغم یلاع ياهدرکلمع ای یتخانش ياهتراهم، 

 ؛)... و یلاوت ،میمعت ،موهفم یهدلکش ،هلئسم لح ،يریگدای

o زیمت ،ییانیب ۀظفاح ،ییانیب هجوت( ییانیب كاردا ياهتراهم ،ییانیب یتفایرد ياهتراهم 

 ؛)...و ییانیب

o ؛يرادینش ياهتراهم  

o ؛ییایوب ياهتراهم و ییاشچ ياهتراهم 



o ؛یتکرح - یکاردا ياهتراهم 

o ؛)فیرظ و تشرد( یتکرح ياهتراهم  

o ؛)یمالکریغ و یمالک طابترا( یعامتجا – یطابترا ياهتراهم 

o ؛يراتفر– یناجیه ياهتراهم 

o طبترم ياهتراهم ،ندیشوپ و ندروآرد كاشوپ اب طبترم ياهتراهم( يرایدوخ ياهتراهم 

 اب طبترم ياهتراهم ،یصخش تبقارم و یتشادهب ياهتراهم ،ندیماشآ ،ندروخ اذغ اب

 )...،نتفر تلاوت و عوفدم ،راردا لرتنک

o ای هناخ ندرک زیمت ،ملاس و يذغم ياذغ هدعو کی ندرک هدامآ( لقتسم یگدنز ياهتراهم 

 نتشاد ،نفلت زا هدافتسا ،نما یکینورتکلا لیاسو زا هدافتسا ،اهسابل ندرک زیمت ،نامتراپآ

 اب لماعت ،يرارطضا طیارش ای يرامیب نامز رد دوخ زا تبقارم ،هناخ رد یحیرفت ياهتیلاعف

 )... و دوخ ۀناخ جراخم نیمأت يارب هیامرس تیریدم ،ناگیاسمه
 یشخبناوت تامدخ) ب

o ینامردراک  

o ینامردراتفگ  

o یسانشناور 
 ،ینامرد یهورگ و يدارفنا تاسلج زا ،زکرم یشخبناوت میت صیخشت اب ناهاوخناوت :هرصبت

 .دیدرگ دنهاوخ دنم هرهب ینامردراتفگ و ینامردراک ،یشخبناوت
 يرنه یگنهرف تامدخ )ج

o ینامردرنه 

o همانرب و اهرایعم ساسارب یشاقن ای رتائت ،یقیسوم هتشر هس زا یکی رد رنه شزومآ 

  يزاسدنمناوت فادها هب لین تهج یشخبناوت ياه

o يزاسدنمناوت و یشخبناوت فادها هب هجوت اب یشزرو مظنم ياه تیلاعف ماجنا 

o و يرنه ای یشزرو ياه تباقر رد اهنآ روضح تهج یشزرو – یگنهرف ياه میت لیکشت 

 فلتخم ياه هراونشج

o میت و نایبرم ،ایلوا نمجنا بلاق رد ناهاوخناوت هداوناخ اب مظنم ياه تسشن يرازگرب 

 همانرب یفرعم و هاوخناوت تیعضو یسررب فده اب ،راب کی هام ود ره لقادح یشخبناوت

  اه هداوناخ يدنمناوت و لماعت حطس اقترا تیاهن رد و يو یشخبناوت و یشزومآ

 

 مسیتا فیط لالتخا یشخبناوت و یشزومآ زکرم.2_1

 :فیراعت •



o ياراد يراتفر و یعامتجا / یطابترا هطیح ود رد هک تسا يدرف :مسیتا فیط لالتخا ياراد درف 

 و تامدخ زا ياهرتسگ دنمزاین ،درف دنوشیم ثعاب هک تسا ناگناشن و میالع زا ياهعومجم

 رد ییاهیناوتان و توافت ،لالتخا نیا ياراد دارفا .دشاب فلتخم ناصصختم بناج زا اهتیامح

 دنهدیم ناشن دوخ زا ،يرارکت ياهراتفر و دودحم هقالع و ندش یعامتجا و تاطابترا هنیمز

 درکلمع رد یتالکشم دارفا نیا .دشابیم ناشیا رکفت و لیخت ياههویش رد توافت زا یکاح هک

 يرارقرب ،ندشیعامتجا ،شزومآ هنیمز رد ات دوشیم ثعاب هک دنراد یبصع هاگتسد و زغم

 و شزومآ دنمزاین هعماج ياهراجنه و نس اب بسانتم ياهراتفر زورب زین و رادینعم طابترا

 .دنشاب یصصخت و هژیو یشخبناوت

o  قالطا يزکرم هب :مسیتا فیط لالتخا ياراد دارفا یشخبناوت و یشزومآ هنازور یتلودریغ زکرم 

 سیسأت یتسیزهب نامزاسزا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح صاخشا طسوت هک ددرگیم

 رد یشخبناوت تامدخ هنازور تروص هب ،مسیتا فیط لالتخا ياراد دارفا هب نآ رد و هدیدرگ

 هب و یشزرو و يرنه– یگنهرف تامدخزین و ،یعامتجا یناور ،یشزومآ ،یکشزپ داعبا
 قیرط زا دناوتیم تامدخ نیا زا یشخب .دوشیم هئارا ،یشزومآ تامدخ زین ناشیاههداوناخ

 درف هب ،تنوکس لحم رد ،یتسیزهب نامزاس زا یمسر زوجم بسک اب و زکرم یصصخت نانکراک

 .ددرگ هئارا يو يهداوناخ ای و لالتخا ياراد

 شریذپ طباوض •
 ای و تیلولعم تدش و عون نییعت یکشزپ نویسیمک صیخشت اب مسیتا فیط لالتخا ياراد دارفا

 يارجا اب مسیتا فیط لالتخا صیخشت و يرگلابرغ هاگیاپ طسوت دییات و کشزپناور یهاوگ هئارا

 یشخبناوت و یشزومآ شخب رد لاس 15 ات 2 ینس يهدودحم رد یصیخشت نومزآ

 همادا ،زکرم لحم ناتسرهش رد مسیتا دارفا ياریذپ يزومآهفرح زکرم دوبن تروص رد :هرصبت

 تامدخ و طیارش ینیبشیپ اب زکرم رد ،مامت لاس 18 ات مسیتا فیط لالتخا ياراد دارفا روضح

 .تسا عنامالب ،بسانتم

 :زکرم تامدخ •
 ،يا یب يا دننام يراتفر و یشزومآ فلتخم ياه همانرب هلمج زا( يراتفر یتخانش یشزومآ تامدخ )فلا
 :)... و چیت

 مسیتا فیط لالتخا ياراد درف یتخانش ياهشنک شیازفا هب رجنم هک تسا یتامادقا لماش

 طیحم اب ار كدوک یتخانش يراگزاس هک تسا هفاضا ياهراتفر فذح و )... و ملکت ،زکرمت ،هجوت(

 زا هدافتسا اب طابترا يرارقرب ،چیت ،يا یب يا ،ینامردراتفر زا روظنم نیا هب و دنکیم لتخم

 رظنرد تیمها كرد و يراتفر لرتنک و یتخانش ياه تراهم حطس اقترا فده اب ریوصت هلدابم

 هب تامدخ نیا يراتفر شخب .دوش یم يریگ هرهب ،هعماج و نس اب بسانتم ياهراتفر يریگ

 تبثم ياه تراهم شیازفا و هتساوخان ياهراتفر لیلقت و درف کی راتفر رد رییغت داجیا روظنم

 هب هک دنریگ یم رارق شخب نیا رد زین تراهم رب ینتبم تالخادم .دریگ یم رارق هدافتسا دروم



 هیارا دارفا نیا زاین دروم یشزومآ و یتخانش ياه تراهم زا تیامح و يرادهگن و داجیا روظنم

 .دنوش یم

 فیط لالتخا  ياراد درف روضح يارب بسانم رتسب داجیا تهج رد شالت لماش اه همانرب نیا

 ،یگدنز ياهتراهم شزومآ قیرط زا يداع یگدنز طیارش ندروآ مهارف و هعماج رد مسیتا

 .دوشیم ماجنا نارگید اب طابترا شزومآ و يرایدوخ ياهتراهم شزومآ

 ندومن هاگآ ،مسیتا فیط لالتخا  صوصخ رد یمومع  ياهیهاگآ شیازفا اتسار نیا رد

 قیرط زا زکارم نایبرم و قوف لالتخا صوصخ رد مسیتا فیط لالتخا ياراد دارفا ياههداوناخ

 زین یهورگ ياههناسر اب طابترا و یتنرتنیا تیاس يزادناهار ،تالاقم هئارا ،روشورب هیهت

 .تسارظندم

 
 همه لماعت دننام طابترا تیوقت ياهشور و ینامردراک و راتفگ تامدخ هلمج زا( یشخبناوت تامدخ ) ب
 )... و هبناج

 ،شزرو ،ینامردراک ،ینامردراتفگ ،یتکرح – یسح تیوقت ياههویش تامدخ زا هتسد نیا رد

 اه همانرب نیا .دوشیم هدافتسا ... و يرادینش تیبرت ،یسح ماجسنا شور دننام یسح ياههمانرب

 .دنوش یم نییعت دارفا يدنمزاین حطس و میالع تدش هب هجوت اب
 هیذغت ياه همانرب و هارمه تالالتخا لرتنک يارب ییوراد تالخادم دننام( ییوراد یتسیز تامدخ ) ج
 :)هژیو يا

 ياهيرامیب نامرد ای و لالتخا تفرشیپ زا يریگشیپ تهج رد هک تسا ینامرد تالخادم لماش

 ،ینامردهیذغت ،ینامردوراد لماش تامادقا نیا .دنوشیم ماجنا مسیتا فیط لالتخا هارمه

 عاجرا و هداوناخ هب یصصخت هرواشم هئارا قیرط زا و هدوب هارمه لالتخا نامرد و ینامرد نیماتیو

 .تسا ریذپناکما زکرم زا جراخ ناصصختم هب
 ینامرد ياه همانرب ریاس ای و ینامرد یقیسوم ،رنه ،يزاب تامدخ دننام( یبیکرت و یلیمکت تامدخ ) د
 :)یلیمکت

 ای و رصانع یعون هب هک دنتسه ییاه همانرب تامدخ هیارا يارب یلیمکت و یبیکرت ياه لدم رد

 هک دنوش یم هیارا ینامز  تامدخ زا هتسد نیا دنراد دوخ رد ار یلبق هطیح هس زا ییاه شخب

 و عماج همانرب کی بلاق رد دنناوت یمن ییاهنت هب و دنشاب هتشاد دوجو تامدخ یلبق هتسد هس

 :دنشاب یم لیذ دراوم لماش اه همانرب نیا .دنوش هیارا لماک

o يزاسدنمناوت فادها هب لین تهج یشخبناوت ياههمانرب و اهرایعم ساسارب رنه شزومآ 

o ینامرد یقیسوم 

o ینامرد يزاب 

o ینامرد نیفلد ای و بسا دننام( ینامرد ناویح( 

o يزاسدنمناوت و یشخبناوت فادها هب هجوت اب یشزرو مظنم ياهتیلاعف ماجنا 

o یشزرو ياهتباقر رد تکرش يارب دعتسم مسیتا فیط لالتخا ياراد دارفا يزاسهدامآ، 



 فلتخم ياههراونشج و يرنه
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 فیراعت

o طسوت حالصا نیرتهب اب رتهب مشچ رد وا ییانیب تدح هک دوشیم قالطا يدرف هب :انیبان 

 20 زا رتمک دید نادیم ای و 1/0 زا رتمک ای 200/20 زا رتمک نازیم هب هدننکحیحصت ياهیسدع

 زا شیب رد ار ماسجا دناوتن هک دشاب دودحم نانچ وا دید هزوح رگید ترابع هب ای دشاب هجرد

 .دنیبب هجرد 20 هیواز

o حالصا نیرتهب اب رتهب مشچ رد يو ییانیب تدح هک دوشیم قالطا يدرف هب انیبمک :انیبمک 

 .دشاب 80/20 ات 200/20 نیب هدننکحیحصت ياهیسدع طسوت

o عطقم نتفرگرظن رد اب تامدخ نیا :انیبان و انیبمک هاوخناوت و هداوناخ یشخبناوت یشزومآ تامدخ 

 تامدخ نیا .دنوشیم هئارا و یحارط یبسن لالقتسا هب يو نتفایتسد فده اب و درف ینس

 ،رطخیب كرحت و یبایتهج ،ساوح تیوقت ،نارگید و طیحم اب طابترا يرارقرب :شزومآ لماش

 تراهم ،)... و ندروخاذغ ،سابل ندیشوپ( یگدنز هرمزور ياهتراهم ،يرکف ياهتراهم

 اب يرادربتشاددای تراهم ،)رود و کیدزن ياههدننکگرزب( ییانیب کمک لیاسو زا هدافتسا

 زا هدافتسا و یعامتجا طباور يرارقرب تراهم ،یشزومآ کمک لیاسو زا هدافتسا تراهم ،لیرب

 ،طابترا يرارقرب یگنوگچ هوحن ،نیدلاو هژیو هب اههداوناخ نینچمه .دنشابیم تغارف تاقوا

 لماش و هاوخناوت ندومنمرگرس ،يزاب ،تیبرت و میلعت ،نتخاسلقتسم ،اهزاین هب ییوگخساپ

 .دننیبیم شزومآ ار تغارف تاقوا رد يو ندومن

o قالطا يزکرم هب :انیبان و انیبمک هاوخناوت و هداوناخ یشخبناوت و یشزومآ هنازور یتلودریغ زکرم 

 تنواعم( روشک یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح و یقیقح دارفا طسوت هک ددرگیم

 دارفا هب ،لمعلاروتسد نیا رد جردنم تاررقم و طباوض قبط و هدیدرگ سیسأت )یشخبناوت

  .دیامنیم تمدخ هئارا دارفا نیا هداوناخزین و یگلاس 15 نس ات انیبانو انیبمک

 شریذپ طباوض •

 و )رسپ و رتخد( طلتخم تروص هب ،یگلاس 15 نس ات یگراوخریش نس زا زکرم نیا رد شریذپ

  .تسا ریذپناکما ،نیدلاو اب هارمه موزل تروص رد

 عنامالب هسردم ای و دهم فلاخم تبون رد ناهاوخناوت هب یشخبناوت یشزومآ تامدخ هئارا :هرصبت

 .تسا

 زکرم تامدخ •
 :لماش یشخبناوت و یشزومآ تامدخ

o هرمزور ياهتیلاعف و یگدنز ياهتراهم شزومآ 



o یبایتهج و كرحت ياهشزومآ 

o ییانیب کمک لیاسو زا هدافتسا شزومآ 

o کیرات قاتا رد ییانیب تانیرمت 

o ساوحرگید تیوقت قیرط زا يریگدای – یهددای دنیآرف شرتسگ و طسب 

o دوخ ياهتیدودحم و اهییاناوت هب تبسن ناهاوخناوت حیحص شرگن و كرد شرورپ 

o ياهيزاب قیرط زا ناهاوخناوت سفن هب دامتعا و قالخ رکفت ،يواکجنک شرورپ 

 هدش يزاسبسانم

o یشاقن ،یتسدراک ،یناوخهصق ،قالخ شیامن ،یقیسوم اب مأوت یناوخرعش 

o یملع شدرگ ،طیحم رد هدهاشم 

o وگتفگ و ثحب 

o يزومآنابز بسانم هنیمز ندروآمهارف 

o یضایر دننام فلتخم مولع میهافم اب ییانشآ 

o یقالخا و یعامتجا بادآ يریگارف 

o یشخبناوت کمک نیون ياهيروانف و اهرازفامرن شزومآ 

o هعماج و هناخ رد هاوخناوت تالکشم عفر هنیمز رد هداوناخ هب هرواشم ۀئارا 

o هب دورو يارب ناهاوخناوت يزاسهدامآ  
o هدش بسک براجت هب اکتا اب رتالاب حوطس 

o نیناوق تیاعر و یهورگ ياهتیلاعف رد تکراشم زا معا یعامتجا ياهتراهم تیوقت 

o اهمادنا و تاکرح نیب یگنهامه و یتکرح یمسج ياهییاناوت شرورپ 

o يزومآلیرب تامدقم يارجا 

o ناهاوخناوت یتح( زکرم یجنسییانیب سانشراک طسوت ناهاوخناوت ياهرود تانیاعم 

 .)دنراد رارق کشزپمشچ رظن تحت هک ییانیبمک

 ییاونش تالالتخا هب التبم كدوک و هداوناخ یشخبناوت و یشزومآ هنازور زکرم.4-1

 :فیراعت •
o تاکرحم تفایرد رد صقن هب التبم هک دوشیم قالطا يدرف هب :ییاونش تالالتخا هب التبم درف 

 یکیژولویبورون تیلاعف و يرادینش تاکرحم یکاردا شزادرپ ای و )ییاونش تفا( يرادینش

 .دشابیم )يرادینش شزادرپ لالتخا( اهشزادرپ نآ رد هنیمز

o ناکدوک هژیو تامدخ و تامادقا هعومجم :ییاونش تالالتخا هب التبم ناکدوک یشخبناوت تامدخ 

 هلیسو زا هدافتسا اب ،ینایب و یتفایرد طابترا ندومن ناسآ تهج ییاونش تالالتخا



 .دشابیم دارفا نیا هب هژیو ياهشزومآ هئارا و بسانم هدننکتیوقت

o يزکرم هب :ییاونش تالالتخا هب التبم كدوک و هداوناخ یشخبناوت و یشزومآ هنازور یتلودریغ زکرم 

 روشک یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح و یقیقح دارفا طسوت هک ددرگیم قالطا

 ،لمعلاروتسد نیا رد جردنم تاررقم و طباوض قبط و هدیدرگ سیسات )یشخبناوت تنواعم(

 و يریگدای رد ییاونش تالالتخا هب التبا لیلد هب یگراوخریش نینس زا هک یناکدوک هب

 تمدخ هئارا ناکدوک نیا نیدلاو هب زین و دناهدش یتالکشم راچد نابز و راتفگ يریگراکب

 .دیامنیم

 شریذپ طباوض •

 15 نس ات یگراوخریش نس زا ،لمعلاروتسد نیا 1-1 دنب فیراعت هب هجوت اب زکرم نیا رد شریذپ

  .تسا ریذپناکما ،نیدلاو اب هارمه موزل تروص رد و )رسپ و رتخد( طلتخم تروص هب ،یگلاس

 عنامالب هسردم ای و دهم فلاخم تفیش رد ناهاوخناوت هب یشخبناوت و یشزومآ تامدخ هئارا :هرصبت

 .تسا

 

 

 یشخبناوت ،یشزومآ تامدخ •
 یشزومآ یشخبناوت تامادقا )فلا

o یشخبناوت و ینامرد ياهلکتورپ نییعت و هیلوا یبایزرا تهج عاجرا ،هدنورپ لیکشت ،مانتبث 

 كدوک

o كدوک ییاناوت و ییاونش تفا نازیم ،نس ساسارب كدوک يدنبحطس 

o ناسانشراک تراظن تحت يراتفگ و ینابز میهافم شزومآ و یطابترا ياهتراهم شزومآ 

 و ییاونش هدنامیقاب زا هدافتسا رب رتشیب دیکات روظنم هب ینامرد راتفگ و یسانشییاونش

 یبرم طسوت راتفگ و نابز يریگراکب

o کمک هلیسو زا هدافتسا ترورض زا یهاگآ تهج نیدلاو هب کیژولویدا ییامنهار و هرواشم 

 )کیژولویدا يربهار( کعمس ریظن ییاونش

o كدوک طیارش اب بسانتم یهورگ ای و يدرف یشخبناوت و یشزومآ تاسلج يرازگرب 

o یشخبناوت رد يراکمه و دوخ دنزرف تیلولعم شریذپ تهج نیدلاو اب یسانشناور هرواشم 

 كدوک

o هب مزال ياهشزومآ يهئارا و یسانشییاونش سانشراک طسوت ییاونش تالتخا نامرد و یبایزرا 

 نایبرم

o هب مزال ياهشزومآ يهئارا و رگنامردراتفگ طسوت نابز و راتفگ تالالتخا نامرد و یبایزرا 

 ینامردراتفگ سانشراک طسوت نایبرم



o نیدلاو تایبرجت زا هدافتسا و نیدلاو شزومآ و هرواشم یهورگ ای و يدارفنا تاسلج يرازگرب 

 اههداوناخ ریاس ییامنهار رد قفوم

o هدیدشزومآ نایبرم طسوت »یشاقن« يرنه و یتسد ياهراک ماجنا 

o هب كدوک عاجرا ای زاین دروم تازیهجت زا هدافتسا اب كدوک ینایم شوگ درکلمع یسررب 

 يرورض دراوم رد هطوبرم هنیزه نیمات و ییاونش کینیلک
 همانرب قوف تامادقا )ب

 میهافم كرد شیازفا تهج هزور کی ياهودرا يرازگرب

 

  یتکرح و یمسج نالولعم یشخبناوت و یشزومآ هنازور زکرم.5_1

 :فیراعت •

o یبصع متسیس رد هک دوشیم قالطا يدرف هب :یتکرح یمسج لالتخا ياراد )هاوخناوت( لولعم، 

 و یتکرح تالکشم و دشابیم لالتخا راچد یباستکا ای و يدازردام للع اب یتلکسا و ینالضع

 و هنت ،اهمادنا یحیرشت راتخاس رد ییاراک مدع ای و نادقف لابند هب لالتخا زا یشان لارچسوپ

 یعامتجا فیلاکتو یگدنز ياهتیلاعف ،یصخش روما ماجنا رد تیدودحم بجوم تارقف نوتس

 .ددرگیم يو

o صاخشا طسوت هک تسا يزکرم :یتکرح یمسج نالولعم یشخبناوت یشزومآ هنازور یتلودریغ زکرم 

 یلماک هعومجم ندروآ مهارف روظنم هب ،یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح

 ،دنا هدش یتکرح یمسج تیلولعم راچد هک يدارفا زاین دروم یشزومآ و یشخبناوت تامدخ زا

 .تسا هدش یحارط

 :شریذپ طباوض •
 ،یناوختسا ،یلصفم ياهيرامیب ریظن( يدپوترا ياهبیسآ لابند هب هک یتکرح یمسج ناهاوخناوت

 للع اب اهیلکشدب زین و دندش بیسآ راچد تارقف نوتس و اهمادنا رد ینالضع ،دنبمه تفاب

 عطق و یگتسکش ،هبرض ریظن( یباستکا ای و )... و ناتشگنا و اهمادنا لیکشت مدع( ریظن يدازدام

 يدشر تالالتخا ،يزغم جلف( ریظن ،دشر لحارم نایاپ زا لبق ،کیژولورون تالالتخا ای و )... و وضع

 ،نوسنیکراپ ،يزغم هتکس( ریظن دشر لحارم نایاپ زا دعب ای )... و کیلوباتم ،یکیتنژ ،یبصع -

MS، رد بیسآ ای همدص زا یشان یتکرح دمایپ هنوگره و عاخن و زغم هب تامدص CNS، PNS و 

 ياهبیسآ رد .دوش درف تکراشم و درکلمع رد تیدودحم ثعاب هک )... ومونوتا متسیس

 ياهورین روضح هب هجوت اب ناهاوخناوت روضح تیولوا دشر لحارم نایاپ زا لبق کیژولورون

  .تسا یتکرح یمسج زکارم اب رتیصصخت و رتشیب یشخبناوت

 هداوناخ هک يدرکلمع فادها هب هجوت اب شریذپ طباوض دشر لحارم نایاپ زا دعب ياهبیسآ رد یلو

 .دوشیم یسررب نویسیمک رد بلاغ تیلولعم زین و دنراد هاوخناوت يارب



 

  :زکرم تامدخ •
o رثکادح هب ندیسر ات درف ره زاین دروم )... و ینامرد راک ،یپارتویزیف( یشخبناوت تامدخ هئارا 

 درکلمع حطس

o مزال ياهتیامح يرارقرب و هداوناخ و درف یناور یحور تالکشم یسررب و یسانشناور هرواشم 

 یعامتجا و یناور

o و لاقتنا ،يرایدوخ ياهتراهم ،یگدنز هرمزور ياهتیلاعف شزومآ ریظن یشزومآ تامدخ هئارا 

 مزال يدرف ياهتبقارم ریاس

o اصع ،رچلیو( یشخبناوت کمک لیاسو زا هدافتسا تهج نانآ شزومآ و ناهاوخناوت يزاسهدامآ، 

 )... و رکاو

o و يرنه ياهتیلاعف ،هنایار شزومآ ریظن بیسآ حطس اب بسانتم ياهفرح شزومآ ... 

o درف یشخبناوت اب طبترم ياههنیمز رد نیبقارم و هداوناخ شزومآ 

o درف کیژولویزیف و یمسج طیارش نتفرگ رظن رد اب ياهیذغت هرواشم 

o یغالبا همانهویش قباطم( لزنم رد یلیمکت یشخبناوت یصصخت تامدخ هئارا( 
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 :فیراعت •

o هورگ هس هب ینس رظن زا .دنشاب رتالاب و لاس 60 ياراد هک ددرگ یم قالطا يدارفا هب :دنملاس 

 )الاب هب لاس 81( ریپ دنملاس و )لاس 71-80( لاسنایم دنملاس ،)لاس 60-70( ناوج دنملاس

 ،یگتسباو لقادح ياراد نادنملاس هورگ 3 هب یگتسباو نازیم رظن زا و دندرگ یم میسقت

 .دنوشیم میسقت یگتسباو رثکادحو یبسن یگتسباو

 یگدنز هرمزور ياه تیلاعف ماجنا رد هک تسا يدنملاس :یگتسباو لقادح اب دنملاس •

(ADL) هرمن ياراد لتراب سایقم قبط و دشاب هتشادار تراظنو کمک هب زاین لقادح 

 .دشاب یم 99-75

 اه تیلاعف زا یشخب ای و یضعب ماجنا رد هک تسا يدنملاس :یبسن یگتسباو اب دنملاس •

 یم 50-74 هرمن ياراد لتراب صخاش قبط و دراد کمک هب زاین دوخ یگدنز هرمزور ي

  .دشاب



 یگدنز هرمزور ياه تیلاعف ماجنا رد هک تسا يدنملاس :یگتسباو رثکادح اب دنملاس •

(ADL) ياراد لتراب سایقم قبط و دشاب هتشادار تراظنو کمک هب زاین نازیم نیرتشیب 

  .دشاب یم 0-49 هرمن

 ظاحل زا هک یگتسباو رثکادح ياراد تسا يدنملاس :صاخ ياهزاین ياراد دنملاس •

 ینامرد تالخادم،تبقارم رظن زا يا هژیو ياهزاین ياراد یتخانشو یسح،یمسج

  .دشاب یشخبناوتو

o صاخشا طسوت هک دوش یم هتفگ يزکرم هب :نادنملاس یشخبناوت و یشزومآ هنازور یتلودریغ زکرم 

 هب ،نآ تراظن تحت و هدیدرگ سیسأت یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح

 ،یشزومآ تامدخ ،هنازور تروص هب ،یشخبناوت یصصخت میت طسوت ،طیارش دجاو نادنملاس

 .ددرگ یم هئارا يا هفرح یشخبناوت و یعامتجا یشخبناوت ،یکشزپ یشخبناوت

 :شریذپ طباوض •

o دشاب یم لاس 60 شریذپ تهج نس لقادح. 

o هنازور زکرم رد شریذپ هب زاجم  یبسن یگتسباواب نادنملاس ایو یگتسباو لقادحاب نادنملاس 

 .دنشاب یم

o اب افرص و یتسیزهب يهرادا رد هدنورپ لیکشت نودب ،)هنارای نودب( نادنملاس دازآ شریذپ 

 .تسا ریذپ ناکما ناتسرهش یتسیزهب هب هطوبرم رامآ يهئارا

o زکرم کشزپ رظن اب یشخب تیارس ي هرود یط زا سپ ،يرسم و ینوفع يرامیب ياراد نادنملاس 

 .دش دنهاوخ شریذپ

o دنشاب یم شریذپ هب زاجم دایتعا لماک كرت و ییادز مسزا سپ داتعم نادنملاس. 

o تسا عنامالب هطوبرم طباوض تیاعر اب زکرم ردسنج ود ره زا نادنملاس شریذپ. 
 تلاح رد( یکشزپناور تالالتخا ياراد ای و ینهذ ای و یتکرح یمسج نیلولعم شریذپ :هرصبت

 .تسا عنامالب زکارم نیا رد لاس 55 نس زا )رادیاپ

  :زکرم تامدخ •
o یشزومآ ياه سالک ،یگدنز ياهتراهم شزومآ ،ملاس یگدنز هویش شزومآ:یشزومآ تامدخ 

 یطاطخ ،یشاقن ،یقیسوم ،يزومآداوس ،نآرق ،یگدنفاب ،یتسد عیانص ،یطایخ ،يراجن دننام

 و تشادهب شزومآ ،)یشزومآ هاگراک 2 لقادح هقطنم ره گنهرف و زاین هب هجوت اب( ... و

 ملاس هیذغت شزومآ ،يدرف تبقارم

o دنملاس زاین بسح ینامردراک ای یپارتویزیف ،یمومع کشزپ طسوت تیزیو :یشخبناوت تامدخ، 

 تامدخ ،يراکددم تامدخ ،يراتسرپ تامدخ ،هداوناخ و دنملاس ياهرواشم تامدخ

  ینامردراتفگ



o يرنه و یحیرفت یهافر تامدخ:  

  یملع و یترایز ،یتحایس ،یحیرفت ،هزور دنچ و هزور کی ياهودرا يرازگرب .1

  صاخ مایا و اه تبسانم اب بسانتم ياه همانرب يرازگرب .2

 ییوگ هصق و یناوخ رعش ،یناوخ باتک .3

 یقیسوم و رتائت يارجا .4

 )... و لودج – جنرطش( نس اب بسانتم ياهیمرگرس .5

  ملیف شیامن .6

 یشزرو یحیرفت ياه همانرب يارجا .7
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 :فیراعت •

o يو یناور يرامیب صخشم يراتفر و ینیلاب مئالع هک دوشیم قالطا يرامیب هب :نمزم یناور رامیب 

 هقباس یناور يرامیب لیلد هب رامیب ای و هدوب صیخشت لباق درف رد لاس 2 لقادح تدم هب

 لاح رد و هتشاد ار هتشذگ لاس ود یط رد راب کی زا شیب تدم هب ناتسرامیب رد ندش يرتسب

 اهیرامیب عون نیا .دشاب لکشم راچد ود ره ای و یلغش و یعامتجا درکلمع رظن زا زین رضاح

 نیرخآ اهنآ صیخشت كالم و هدوب اهنآ دننام و یفطاع ،یقلخ تالالتخا ،ینرفوزیکسا :لماش

 لمعلاروتسد نیا میظنت نامز رد( یناور ياهیرامیب يرامآ و یصیخشت يامنهار يهخسن

 صیخشت .دنشابیم ) (ICD-10اهيرامیب یللملانیب يدنبهقبط نیمهد و DSM- 5يهخسن

 قباوس هب هجوت اب( جلاعم کشزپناور اب ،درکلمع یلک تفا دوجو ای و لالتخا ندوب نمزم

 نییعت و عون صیخشت یکشزپ نویسیمک دییات و )هدش ماجنا ياهنومزآ و هنیاعم ،یکشزپ

 .دشابیم )کشزپناور رفن کی لقادح روضح اب( تیلولعم تدش

o طسوت هک ددرگیم قالطا يزکرم هب :نمزم یناور نارامیب یشخبناوت و ینامرد هنازور یتلودریغ زکرم 

 هب نآ رد و هدیدرگ سیسأت یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح صاخشا

 ،یعامتجا یناور ،یکشزپ فلتخم داعبا رد یشخبناوت تامدخ ،نارامیب هب هنازور تروص

 .دوشیم هئارا ،یشزومآ تامدخ ،نارامیب يهداوناخ هب زین و ياهفرح و یشزومآ

 شریذپ طباوض •

o و تیلولعم تدش نییعت و عون صیخشت یکشزپ نویسیمک صیخشت اب نمزم یناور نارامیب 



 .دنشاب یم زکارم نیا رد شریذپ هب زاجم لاس 60 ات 15 ینس هدودحم رد

o اب یشخب تیارس ي هرود یط زا سپ ،يرسم و ینوفع يرامیب ياراد نمزم یناور نارامیب 

 .دش دنهاوخ شریذپ کشزپ هیدییات

o دنشاب یم شریذپ هب زاجم دایتعا لماک كرت و یئادز مسزا سپ داتعم نمزم یناور نارامیب. 

o تسا عنامالب هطوبرم طباوض تیاعر اب زکرم رد سنج ود ره زا یناور نارامیب شریذپ. 

 زکرم تامدخ •
 یشخبناوت ،یشزومآ تامدخ )فلا

o دوع زا يریگشیپ تهج رد هک تسا ینامرد تالخادم لماش :یکشزپ یشخبناوت تامدخ 

  .دوشیم ماجنا يرامیب

o ات ،بسانم رتسب داجیا قیرط زا هک تسا یتامادقا لماش :یعامتجا یناور یشخبناوت تامدخ 

 .دزاس یم مهارف ار هعماج رد یناور نارامیب روضح طیارش ناکما دح

o هب شزومآ و نارامیب هب یگدنز ياه تراهم شزومآ لماش :یشزومآ یشخبناوت تامدخ 

 نامرد ،یناور ياه يرامیب هنیمز رد یناسر عالطا و رمتسم تاسلج بلاق رد اههداوناخ

 .دشاب یم رگید تاعوضوم ای و هتفای دوبهب نارامیب

o هب و رامیب يزومآ هفرح تهج رد هک تسا یتامادقا هعومجم :يا هفرح یشخبناوت تامدخ 

 نآ قیرط زا دناوتب رامیب هک يا هنوگ هب ،دوش یم ماجنا يو يرامگراک هب و لاغتشا روظنم

 نیا .دبای تسد بسانم یعامتجا و یصخش تلزنم هب شاعم نیمات و دمآرد بسک نمض راک

 لماک روط هب يدیلوت یتیامح ياه هاگراک رد و یتامدقم تروص هب هنازور زکارم رد تمدخ

 .دوشیم هئارا رت

 يرنه یگنهرف تامدخ ) ب

o يزاسدنمناوت فادها هب لین تهج یشخبناوت ياه همانرب و اهرایعم ساسارب رنه شزومآ  

o يزاسدنمناوت و یشخبناوت فادها هب هجوت اب یشزرو مظنم ياه تیلاعف ماجنا 

o و يرنه ای یشزرو ياه تباقر رد نارامیب روضح تهج یشزرو – یگنهرف ياه میت لیکشت 

 فلتخم ياه هراونشج

 هیذغت و علب ،یناهد تالالتخا هژیو هنازور زکرم.8_1

  :فیراعت •

o ياراد هک ددرگ یم قالطا یهاوخناوت هب :هیذغت و علب ،یناهد تالالتخا اب )هاوخناوت( لولعم درف 

 ،يزکرم باصعا متسیس ياه يرامیب هلمج زا فلتخم لیالد هب ،ینادند و یناهد تالکشم

 ،ندرگ و رس هیحان ياه ناطرس ،رمیازلآ ،دازون ندمآ ایندب سران  ،ینالضع یفورتسید

 ،اذغ نتفرگ ریظن ندیماشآ و ندروخ فلتخم لحارم رد هجیتن رد و هدوب ... و وراد فرصم

 قوف تالکشم .تسا یقلح - یناهد يژافسید و لکشم ياراد ندیعلب و ندیوج ،ندیکم



 ءوس زا یشان ضراوع راچد درف و هدشن ماجنا یبوخ هب ندروخ دنیارف هک دنوشیم ثعاب

 .دوش هریغ و یسفنت متسیس ياه يرامیب و هیذغت

o طسوت هک ددرگ یم قالطا يزکرم هب :هیذغت و علب ،یناهد تالالتخا هژیو هنازور یتلودریغ زکرم 

 ییاپرس و هنازور تروص هب یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح صاخشا

 هداوناخ شزومآ ،نامرد ،هرواشم ،صیخشت ،یبایزرا یصصخت تامدخ نآ رد و هدیدرگ ریاد

 تالکشم و ناهاوخناوت هیذغت و علب تالکشم و یناهد تالالتخا هنیمز رد نیبقارم و

 .ددرگ یم هئارا هطوبرم تاررقم و طباوض ساسارب ،هارمه یمسج

 شریذپ طباوض •

o نادند و ناهد تالکشم اب ینس ي هدر ره رد و تیلولعم عون ره اب ناهاوخناوت  

o یناهد هقطنم درکلمع لالتخا اب ناهاوخناوت(oral function disorder) ، فیعض تاکرح 

 ،ندیکم نیب کیمتیر یگنهامه مدع ،کف و هنوگ تابث مدع ،اه بل صقان نتسب ،ندیکم

 / sucking دننام ییاه سکلفر( هیذغت يدشر لحارم رد لالتخا ،سفنت و ندیعلب

swallowing / chewing (  

o یناهد هقطنم یسح تالالتخا ياراد ناهاوخناوت  

hypersensitivity)و(hyposensitivity  

o یحاون يزغم هناگ هدزاود باصعا هب طوبرم کیژولورون ياه بیسآ عاونا ياراد ناهاوخناوت 

 يدرکلمع و يراتخاس تروص هب ناهد

o نادند يانیم يزالپسید و ینادند داسف اب ناهاوخناوت 

o تالالتخا اب ناهاوخناوت neurodevelopment رارق هقبط نیا رد هک یتالالتخا( هارمه 

 کیموتانآ ياه يراجنهان راتفگ و هیذغت درکلمع اب طبترم ياهراتخاس ردً الومعم ،دنریگیم

 ،کیژولوتاپ ياه سکلفر دوجو ،ینالضع – یبصع ،یتکرح - یسح تالکشم اما دنرادن

 یبصع ءاشنم اب ياه يرامیب بقاعتم هک هیذغت ياه سکلفر دوجو مدع ،یناهد یسکارپآ

 )دندرگ یم هیذغت و علب لالتخا هب رجنم ... و دیآ یم دوجوب

o ایرونوتک لینف دننام هارمه کیلوباتم تالالتخا( يا هیذغت صاخ ياهزاین اب ناهاوخناوت 

(PKU)، هارمه تباید يرامیب ای و یمزوتکالاگ( 

o و )يراوخ هزره( اکیپ ریظن يا هیذغت يراتفر تالالتخا اب ناهاوخناوت ...  

o و نزو هفاضا ،نزو شهاک( يدشر تالالتخا اب ناهاوخناوت ... ( 

o اذغ و وراد لخادت اب هطبار رد هارمه تالالتخا اب ناهاوخناوت  

 

 



 

 

 

 :زکرم تامدخ •
 :لماش یشخبناوت ،یشزومآ تامدخ

o یتشادهب و يریگشیپ ،یکشزپنادند ،یکشزپ تامادقا 

o ره زاین دروم )یپارتویزیف و ینامردراک ،ینامردراتفگ( یشخبناوت یصصخت تامدخ هئارا 

  رظن دروم تالالتخا نامرد ياتسار رد درف

o هیذغت هرواشم 

o نیبقارم و هداوناخ شزومآ 

 یعاخن هعیاض نالولعم یشخبناوت و یشزومآ هنازور یتلودریغ.9_1

  :فیراعت •

o تارقف نوتس ای عاخن رد هعیاض ای بیسآ تلع هب هک تسا يدرف :یعاخن هعیاض )هاوخناوت( لولعم 

 ای لماک جلف راچد ای و )يژلپاراپ( یناتحت ياه مادنا و هنت یناتحت همین یبسن ای لماک جلف راچد

 ضراوع ریاس و )يژلپ يرداوک( یناتحت و یناقوف ياه مادنا و هنت یناتحت و یناقوف همین یبسن

 و عوفدم و راردا عفد ،یتکرح و یسح لرتنک نداد تسد زا ریظن عاخن هب بیسآ زا یشان

 .تسا هدیدرگ هریغ و يراشف مخز لیکشت هجیتن رد و اه تفاب هب یناسرنوخ شهاک

o صاخشا طسوت هک تسا يزکرم :یعاخن هعیاض نالولعم یشخبناوت یشزومآ هنازور یتلودریغ زکرم 

 یلماک هعومجم ندروآ مهارف روظنم هب ،یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح

 یشان ضراوع و یعاخن هعیاض راچد هک يدارفا زاین دروم یشزومآ و یشخبناوت ياه تبقارم زا

  .تسا هدیدرگ سیسات ،دنا هدش نآ زا

  شریذپ طباوض •

o للع و )تابرض و تامدص ،طوقس ،فداصت( کیتامورت للع هب یعاخن هعیاض ناهاوخناوت 

 تیلیم ،ALS، MS ،عاخن ناطرس ،روموت( یعاخن بانط بیرخت هب رجنم کیتامورتریغ

 و باصعا و زغم یحارج ظاحل زا تباث تیعضو ياراد ،)یلیموگنریس ،لسوگننم ،یضرع

 تایح هدننکدیدهت تالکشم نودب
o تیلولعم زا یشان هیوناث ضراوع اب یعاخن هعیاض ناهاوخناوت 

 :زکرم تامدخ •
 :لماش یشخبناوت ،یشزومآ تامدخ

o رثکادح هب ندیسر ات درف ره زاین دروم )... ،ینامردراک ،یپارتویزیف( یشخبناوت تامدخ هئارا 



  ریگردریغ و ریگرد تالضع یتکرح یسح نکمم یناوتزاب

o و یناور مزال تیامح و هداوناخ و درف یناور یحور تالکشم یسررب و یسانشناور هرواشم 

  دوخ بیسآ اب يراگزاس تهج دارفا یعامتجا

o یگدنز هنازور ياه تراهم ،یگدنز هرمزور ياه تیلاعف شزومآ ریظن یشزومآ تامدخ هئارا، 

  مزال يدرف ياه تبقارم ریاس و لاقتنا

o ناهاوخناوت يارب بسانم یشزرو ياه همانرب يارجا 

o کمک لیاسو زا هدافتسا تهج نانآ شزومآ و یعاخن هعیاض ناهاوخناوت يزاس هدامآ 

 )... و رکاو ،اصع ،رچلیو( یشخبناوت

o و قالخ رکفت ییاناوت ،تالکشم لح ییاناوت ،يریگ میمصت ییاناوت هنیمز رد شزومآ 

 سرتسا و یحور ياه نارحب رب ندمآ قئاف و بیسآ زا سپ يراگزاس ،رثوم طابترا يرارقرب

 اه

o و يرنه ياه تیلاعف ،هنایار شزومآ ریظن بیسآ حطس اب بسانتم يا هفرح شزومآ ... 

o نیبقارم و ناتسود ،هداوناخ شزومآ 

o درف کیژولویزیف و یمسج طیارش نتفرگ رظن رد اب يا هیذغت هرواشم 

 یتیلولعمدنچ یشخبناوت و یشزومآ هنازور یتلودریغ.10_1

 فیراعت •
o و ینهذ ،)یسح ،یتکرح ،یمسج( یکیزیف لالتخا تلع هب هک تسا يدرف :تیلولعم ياراد درف 

 نیا رد .دشاب یعامتجا ای و يدرف درکلمع رد رمتسم و هجوت لباق تیدودحم راچد یناور ای

 یصصخت ياه لمعلاروتسد رد جردنم فیراعت اب بسانتم تیلولعم ياراد درف لمعلاروتسد

 .دشاب یم فیرعت لباق 1رظانتم یشخبناوت یشزومآ هنازور زکارم

o صاخشا طسوت هک ددرگ یم قالطا يزکرم هب :یتیلولعمدنچ یشخبناوت و یشزومآ هنازور یتلودریغ زکرم 

 و نآ تراظن تحت و هدیدرگ سیسأت یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح

 شریذپ طیارش دجاو تیلولعم ياراد دارفا هب ،زکرم رد هدش فیرعت ياه تیلاعف اب بسانتم

 .دیامن یم تمدخ هئارا هنازور تروص هب ،هدش

 شریذپ طباوض •

o رد هدش فیرعت ياه تیلاعف اب بسانتم تیلولعم ياراد درف شریذپ طباوض لمعلاروتسد نیا رد 

 رظانتم یشخبناوت یشزومآ هنازور زکارم یصصخت ياه لمعلاروتسد و یتیلولعمدنچ زکرم

  .دوب دهاوخ
 

 فیرعت یتیلولعمدنچ زکرم يارب تیلاعف کی بلاق رد نآ تیلاعف هک تسا يزکرم ،رظانتم یشخبناوت یشزومآ هنازور زکرم زا روظنم .1
 تیلاعف اب یتیلولعم دنچ یشخبناوت یشزومآ هنازور زکرم رظانتم زکارم لاثم ناونع هب.تسا هدیسر تبث هب زکرم ياه هناورپ رد و هدش
 و هدوب مسیتا فیط لالتخا یشخبناوت یشزومآ هنازور زکرم و ینهذ نالولعم یشخبناوت یشزومآ هنازور زکرم ؛مسیتا و ینهذ ياه
 دهاوخ ،اه لمعلاروتسد نیا رد جردنم طیارش ظاحل اب ،روکذم یتیلولعمدنچ زکرم تیلاعف يانبم هدرمشرب زکارم یصصخت لمعلاروتسد
 .دوب



 :زکرم تامدخ •
o ياه تیلاعف اب بسانتم يرنه و یگنهرف و یشخبناوت یشزومآ تامدخ لمعلاروتسد نیا رد 

 یشزومآ هنازور زکارم یصصخت ياه لمعلاروتسد و یتیلولعمدنچ زکرم رد هدش فیرعت

  .دوب دهاوخ رظانتم یشخبناوت

 هنازور یشخبناوت زکارم رب تراظن و هعلاطم هورگ ياه تیلاعف ریاس

 هنازور زکارم رد تیلولعم ياراد دارفا یشخبناوت و شزومآ هنیزه کمک کینورتکلا تخادرپ .1

 یشخبناوت

 یشخبناوت هنازور زکارم هب نیلولعم باهذ و بایا هنیزه کمک کینورتکلا تخادرپ .2

 هنازور زکارم زا هدنریگتمدخ لولعم ناکدوک هیذغت دوبهب هنیزه کمک کینورتکلا تخادرپ .3

 یشخبناوت

 صوصخ رد مسیتا فیط تالالتخا رد هلخادم و صیخشت ،يرگلابرغ يروشک همانرب يارجا .4

 هلاس 5 ات 2 ناکدوک

 اههداوناخ و یشخبناوت هنازور زکارم نانکراک ریگارف شزومآ همانرب يارجا .5

 هنازور زکارم رد ینهذ تیلولعم ياراد دارفا یشخبناوت یشزومآ عماج هتسب يارجا .6

 رودهار زا یشخبناوت همانرب يارجا .7

 تیلولعم ياراد دارفا فلتخم ياههورگ یشخبناوت و یشزومآ ياههتسب هیهت و نیودت .8

 دنمزاین دارفا هب یکشزپنادند تامدخ هنیزه کمک تخادرپ .9

 یشخبناوت زکارم دقاف و مورحم قطانم رد یشخبناوت هنازور زکارم هعسوت زا تیامح .10

 هب هنیهب یناسرتمدخ عوضوم اب یهاگتسد نیب ياهیگنهامه هنیمز رد فسینوی اب يراکمه .11

 تیلولعم ياراد ناکدوک
 

 

 

 

 نیلولعم یلغش يزاس هدامآ و يا هفرح یشخبناوت هورگ.1

 همدقم
 و اه شزرا ققحت ياتسار رد روشک یشخبناوت یلصا یلوتم ناونع هب روشک یتسیزهب نامزاس

 ياراد دارفا یگدنز تیفیک دوبهب و یعامتجا قاحلا ،يدوبهب فده اب یشخبناوت هعوضوم لوصا

 .دیامن یم تیلولعم ياراد فده هورگ اب طبترم ياه همانرب واه تسایس نیودت هب مادقا ،تیلولعم



 نامتفگ رد يراج ییالط لوصا ریاس و رادم توق درکیور ساسارب ات دنک یم باجیا لوصا نیا

 يا هژیو دیکات و زکرمت دروم هفرح و راک ورملق رد تیلولعم ياراد دارفا یلاعت و هعسوت ،یشخبناوت

 اه همانرب هک دیامن یم باجیا تیلولعم ياراد دارفا تشونرس نییعت قح و يزاسدنمناوت .دریگ رارق

 عونتم ياه همانرب بلاق رد هک ددرگ یحارط يا هنوگ هب نانآ يزاسدنمناوت هار هشقن و اهدنیآرف و

 .میوش لیان مهم نیا هب

 و تیلولعم ياراد دارفا هنالاعف تکراشم و یتلودریغ شخب ياکرش يراکمه اب هورگ نیا

 ياراد دارفا قوقح زا تیامح عماج نوناق و روشک يراج نیناوق بوچراچ رد ناشیاههداوناخ

 و شقن يافیا هب ياهفرح یشخبناوت ياهورملق رد زاسدنمناوت ياه همانرب عاونا رتسب رد تیلولعم

 .دزادرپ یم دوخ ینامزاس ياه تیرومام ققحت

 .دشاب یم لیذ حرش هب هورگ نیا تامدخ

 

 نیلولعم یتیامح يدیلوت ياههاگراک رد تامدخ هیارا )فلا
 یم مهارف یلولعم دارفا يارب یتیامح یلاغتشا طیارش هک تسا يزکرم ،یتیامح يدیلوت هاگراک

 رگید عاونا رد روضح ناکما يا هفرح رواشم طسوت هدش ماجنا ياه یبایزرا ساسارب هک دیامن

 )تدم دنلب ای تدم هاتوک رد( ار یگناخ لاغتشا و هدش تیامح یتباقر لاغتشا هلمج زا لاغتشا

  .دشاب هتشادن

 یباختنا هفرح و عون هک ددرگ لیکشت یفلتخم ياههاگراک زا دناوتیم زکرم نیا :تامدخ حرش
 زا سپ هدش یفرعم لولعم دارفا هاگراک نیا رد .ددرگ یفرعم ناتسرهش شریذپ هتیمک هب یتسیاب

 و هدش لوغشم راک هب یتیامح رگراک ناونعب ،رظن دروم هفرح رد یعبات ياه شزومآ هاتوک هرود یط

 .دش دنهاوخ عفتنم نآ يایازم زا لمعلاروتسد اب قباطم
 زا سپ و هطوبرم ناتسرهش یتسیزهب هرادا یفرعم اب طیارش دجاو لولعم درف :تامدخ هئارا دنیارف

 زکرم هب یتیامح رگراک ناونعب يزاس هدامآ و يزومآ هفرح ،یلغش هرواشم و ییامنهار لحارم ماجنا

 شریذپ )هاگراک( زکرم لوئسم تقفاوم اب و عاجرا )یتیامح – يدیلوت هاگراک( يا هفرح یشخبناوت

 .دوش یم

 لولعم شریذپ هب زاجم ناتسرهش یتسیزهب دیئات و یگنهامهو عالطا نودب و میقتسم روطب هاگراک

 .دشاب یمن یتیامح رگراک ناونع تحت راک يایوج

 یتیامح رگراک ناونعب هاگراک نیا رد )نمزم یناورو یسح ،یتکرحو یمسج( ياه تیلولعم اب دارفا

 درف تقیقح رد .دنبای یمن راک رازاب رد تدم هاتوک رد ار لاغتشا تصرف هک دنوش یم هتفریذپ

 تراهم بسک اب ناکما تروص رد ات تسا بسانم یتصرف داجیا لابندب اه هاگراک نیا رد لولعم

 لحم یعون هب دناوت یم مه اه هاگراک نیاربانب .دبایب زین ار راک دازآ رازاب رد لاغتشا تصرف رتشیب

 .دوش یقلت رازاب و شزومآ لحم نیب یلاقتنا هلحرم کی ناونعب ایو هدوب نانآ يارب یمئاد راک

 .دشاب یم الاب هب لاس 15 یتیامح ياههاگراک رد شریذپ يارب تیلولعم ياراد دارفا نس



 لیامت ای و لاغتشا ياه هنیمز هب یگتسب یتیامح يدیلوت هاگراک رد لولعم درف روضح تدم لوط

 .تشاد دهاوخ زکرم زا جورخ هب يو

 ره رد هچنانچ ،دومن یقلت لولعم درف يارب یمئاد راک لحم کی ناوت یم ار یتیامح هاگراک هچ رگا

 هتیمک رظن اب ناوت یم ،ددرگ ایهم يو يارب قفوم صیخرت يرت بسانم يراک تیعقوم هک نامز

 .دوش جراخ هاگراک زاو ماجنا يو يارب یبایراک ناتسرهش يریگمیمصت

 نالولعم يزومآ هفرح هنازور زکارم رد تامدخ هیارا )ب
 :تامدخ حرش
 نایبرم طسوت يدربراک ياه شزومآ و هعماج رد دوجوم یلغش ياه تصرف ساسا رب اه شزومآ نیا

 .دریگ یم تروص طبترم ياه نامزاس زا ربتعم یتراهم كردم ياراد برجم

 ياهتراهم شزومآ ،یعامتجا ياهراتفر حالصا رب هفرح ياههبنج تیوقت رب هوالع روکذم زکارم رد

 ریاس اب طابترا و شزومآ ،امرفراکو رگراک طباور و راک هنیمزشیپ ياهتراهم ،یطابترا ،یگدنز

 ،یسانشتقو نوچمه( راک طیحم رد بسانتم ياهراتفر ،تشادهب و ینمیا و تظافح ،نارگراک

 يزاسهدامآ يارب )... و كرتشم رازبا زا هدافتسا ،یقطنم ياهرظنراهظا ،قوفام تاروتسد زا يوریپ

 .ددرگیم ایهم رازاب هب دورو تهج لولعم درف

 و تیفرظ ،اهیئاناوت اب بسانتم ،یشزومآ ياههرود هب دورو يارب روکذم زکارم رد هکنآ نمض

 یشزومآ يدنبحطس و یبایزرا ،لولعم دارفا یگدنز هقطنم یلغش ياهتصرف زین و يدرف دادعتسا

 .دریذپیم تروص

 لحارم ماجنا زا سپ هطوبرم ناتسرهش یتسیزهب هرادا یفرعم اب يزومآهفرح یضاقتم لولعم درف

 یشخبناوت زکرم هب یلغش يزاسهدامآ و يزومآهفرح تهج یلغش هرواشم و یئامنهار ،یبایشزرا

 .دوشیم شریذپ هطوبرم زکرم طسوت و عاجرا نالولعم یتلودریغ

 یبایشزرا دروم ناسانشراک طسوت یشزومآ ياههرود يدنبحطس يارب ،هدششریذپ لولعم درف

 :دوشیم یفرعم لیذ یشزومآ لحارم هب اهتیفرظ اب بسانتم و هتفرگ رارق
 :دنوشیم راکرازاب هب دورو هدامآ و هدیدشزومآ یلک لکش هس هب زکارم نیا رد لولعم دارفا

 ياهفرح شیپ و یتامدقم ياهشزومآ هلحرم •

 يزومآراک ياهشزومآ هلحرم  •

 يزروراک ياهشزومآ هلحرم •
 دنناوتیم ناتسرهش یتسیزهب يریگمیمصت هتیمک دیئأت اب و دروم بسح نیلولعم ياههورگ عاونا

 . دنیامن یط ار "ياهفرحشیپ و یتامدقم ياهشزومآ" هلحرم
 تاعالطا ،یتخانش ياههنیمز رد هیلوا یشزومآ میهافم زا یقیقد یسررب ،یتامدقم هلحرم رد

 تیاهن رد دوشیم ماجنا یعامتجا و يدرفنیب تاطابترا ،یتشادهب و يرایدوخ ياهتراهم ،یمومع

 هب يراک ياهتراهم شیازفا يارب هدنارذگ ار يزاسهدامآ و یشزومآ ياههرود ریاس هک یلولعم درف

 .دوشیم دراو "يزروراک" و "يزومآراک" لحارم



 :تامدخ هیارا دنیارف

 یصصخت میت ياضعا طسوت هیلوا یصصخت یبایزرا  •

 )یتیامح و یشزومآ ،یشخبناوت - ینامرد( یصصخت يهدنورپ لیکشت • 

 یبایتسد و يدرکلمع ياهتیدودحم ناربج ،يزاسرداق روظنم هب( درف یشخبناوت فادها نییعت • 

 ؛یگدنز تیفیک شیازفا اتیاهن و یعامتجا و يدرف یگدنز رد تکراشم زا يرتالاب حطس هب يو

 )یهورگ يهسلج رد یصصخت میت طسوت صخشم ینامز يهزاب کیرد

 ره فیاظو حرش ندشصخشم اب و قوف فادها اب قبطنم ،یشخبناوت يهمانرب یحارط و نیودت • 

 میت ياضعا زا کی

 يهدنورپ رد يریگیپ تامادقا و هلصاح جیاتن ،تامادقا يهیلک تبث و یشخبناوت يهمانرب يارجا  •

 یصصخت

 جیاتن یسررب و – یشخبناوت میت دارفا هیلکروضح اب  -هنایهام تروص هب تاسلج يرازگرب • 

 دنور رد درف تفرسپ ای و تفرشیپ تیعضو ندش صخشم روظنم هب ،ياهرود ياهیبایزرا

 یشخبناوت

 رتالاب حوطس هب یبایتسد يارب يریگیپ يهمانرب يهئارا و هداوناخ و درف يزاسهدامآ • 

 يرارقرب و قالخ رکفت ییاناوت ،تالکشم لح ییاناوت ،يریگمیمصت ییاناوت هنیمز رد شزومآ •

 رثؤم طابترا

 يرنه ياهتیلاعف ،هنایار شزومآ ریظن بیسآ حطس اب بسانتم ياهفرح شزومآ •

 یگدنز هنازور ياهتراهم ،ياهفرح و ياهفرحشیپ ياهتیلاعف شزومآ ریظن یشزومآ تامدخ هئارا •

 
 ییارجا ياه حرط

 عون یتیامح – يدیلوت ياههاگراک( نیلولعم هدش تیامح یلغش ياهدحاو يزادنا هار )فلا

  )مود
 تهج يا هفرح هدید شزومآ نیلولعم يا هفرح ياهتراهم و هبرجت تیوقت و شیازفا روظنم هب

 هب طیارش دجاو دارفا یفرعم ،هنیمز نیا رد شخب رثا ياهراکهار زا یکی رادیاپ لغش هب یبایتسد

 ای و لحم نامه رد لاغتشا هب راک نیح یلغش ياهشزومآ لیمکت اب ات تسا لاعف یلغش ياهدحاو

 یم لاس 5 یط زا سپ اهدحاو نیا رد یتیامح نارگراک عقاو رد .دندرگ لوغشم هباشم ياهدحاو
 زا تیامح تهج اتسار نیا رد هک دنوش راک هب لوغشم رگراک ناونعب یلغش دحاو نامه رد دنناوت

 کمک تروصب امرفراک هب لولعم درف ره يریگراکب ءازا هب لایر نویلیم 40 فقس ات اهدحاو نیا

 ناتسا 4 رد یشیامزآ تروصب 92 لاس رد حرط نیا تسا رکذ هب مزال .ددرگ یم تخادرپ ضوعالب
 .تسا هدش ارجا روشک



  )نیلولعم یلغش يزاس هدامآ( نیلولعم یلغش تیاده و یبایزرا ياهتیلاعف شرتسگ )ب
 یبایزرا تامدخ هئارا ،فده هعماج داحآ هیلک يارب اهتصرف يربارب و یگدنز تیفیک ءاقترا فده اب

 نکیل دشاب یم تایرورض زا لغش یضاقتم لاس 15 يالاب نیلولعم هب یلغش ییامنهار و يا هفرح

 ای و رثا مک تروصب ار رما نیا روشک ياهناتسرهش رد یصصخت یسانشراک يورین دوجو مدع

 اب یتلود ریغ شخب زا تمدخ دیرخ قیرط زا روکذم حرط يارجا تروص رد اذل تسا هدومن دودحم

 همانرب یشخب رثا و تامدخ ششوپ ناوت یم لولعم درف ره ءازا هب لایر رازه 350 ات 250 هنارس

 . دیشخب ءاقترا ار طبترم ياه

 (J.C)  یلغش یبرم تیبرت )ج

 صوصخ رد بسانتم و يرورض ياه شزومآ ياه هیلک هک تسا يدرف  ( Job Coach)یلغش یبرم

 لاغتشا ،یشزومآ هفرح هب طوبرم لئاسم صوصخ رد مزال ياه تراهم زین و تیلولعم ياراد دارفا

 ياه دنیارف یط اب و دشاب یم ارا د ار رظن دروم لغاشم رد نیلولعم يریگراکب یگنوگچ  زین و یبای

 لاغتشا تمس هب صخشم ینامز هزاب کی رد ار لولعم درف ات دنک یم شالت هدش نییعت شیپ زا

 .دیامن تیاده يدرف قیالع و یحور ياهزاین اب بسانتم و رادیاپ

 
 (S.E)  یلغش ینابیتشپ تامدخ زکارم ) د

 فده .دشاب یم نیلولعم یلغش ینابیتشپ زکارم يزادنا هار هورگ نیا یلصا ياه همانرب زا رگید یکی

 نیا يارب رادیاپ لغش نیمات و لغش یضاقتم لولعم دارفا ییاسانش زکارم نیا هدش فیرعت يدرکراک

 تیاهنرد و دشاب یم یضاقتم لولعم درف ياهزاین و قئالع رب هیکت اب و یلغش نایبرم کمک اب دارفا

 نیا یگدنز یلصا يانبم ناونع هب لولعم درف یلام و  يداصتقا  لالقتسا و يزاس دنمناوت لابند هب

 . دشاب یم دارفا
 یهاگراک و یشزومآ ياهطیحم يزاسبسانم )ـه

 رد یسرتسد و ددرت تهج یکیزیف فلتخم عناوم دوجو لغاش لولعم دارفا یلصا تالکشم زا یکی

 نانآ عفر و عناوم نیا ییاسانش اب هک میدش نآ رب حرط نیا رد ام .دشاب یم لاغتشا ياه طیحم

 رد هک میشاب يراک ياه طیحم رد دارفا نیا بسانم یسرتسد يزاس ناکما و ،ددرت تلوهس تهج

 دارفا نیا رتشیب تیقفوم زین و دارفا نیا یلغش تیفیک دوبهب و یلغش نامدنار شیازفا دهاش تیاهن

 .دوب میهاوخ لاغتشا ياه طیحم رد

 ،یتشادهب ياه سیورس ،بسانم بیش اب رچلیو ددرت تهج بسانم پمر لماش دناوت یم عناوم نیا

 مئالع بصن ،نآ یمونوگرا و راک زیم یحارط و نامدیچ هوحن ،اه قاتا یجورخ و يدورو ياهرد

 .دشاب ... و يرادینش و يرادید

 

 یشخبناوت کمک لیاسو و يروآ نف ،یکشزپناوت هورگ.1



 :فیراعت
 یشان یمسج یمئاد و دیدش یناوتان لابند هب هک دوش یم قالطا يدرف هب :یتکرح یمسج لولعم
 .دشاب هدش یتکرح تیدودحم راچد ،وضع صقن ،مادنا عطق ،وضع جلف زا

 .دشاب یم اونش مک و اونشان ،انیب مک و انیبان لماش :یسح لولعم

 حالصا نیرتهب اب مشچ ود دودح رد يو ییانیب نازیم ای تدح هک دوش یم قالطا يدرف هب :انیبان

 و مهد کی زا رتمک رگید ترابع هب ای 200/20 زا رتمک نازیم هب هدننک حیحصت ياه یسدع طسوت

 کی زا ناتشگنا شرامش و تسد تکرح صیخشت هک يروط دشاب هجرد 20 زا رتمک دید نازیم ای

 .دشابن رودقم شیارب يرتم

 طسوت حالصا نیرتهب اب مشچ ود ره رد يو ییانیب نازیم ای تدح دوش یم قالطا يدرف هب :انیب مک

 .دشاب 3/0 ات 1/0 یترابع هب ای 200/60 ات 200/20 نیب هدننک حیحصت ياه یسدع
 راچد ییاونش متسیس هب هدراو ياه بیسآ ظاحل هب هک دوش یم قالطا يدرف هب :ییاونش لولعم

 تامادقا و ... و کعمس ریظن ییاونش کمک لیاسو زا هدافتسا اب هک هدش ییاونش تالالتخا

 .تخاس فرطرب ار يو یطابترا تالکشم يدح ات ناوت یم یشخبناوت

 
 یکشزپناوت هورگ تامدخ
 یشخبناوت کمک لیاسو نیمأت :تیلاعف ناونع )فلا
 بسانم هدزاب نایم نیا رد و دریگیمرب رد ار یفلتخم ياههبنج لولعم درف یناوتزاب :تیلاعف حرش

 هب یبایتسد روظنم هب .دشابیم رظندم لولعم یعامتجا و يدرف ياهتیلاعف رد راظتنا دروم و

 يارب ینف ياهدروآتسد زا هدافتسا .یعامتجا و ياهفرح لالقتسا و یناوتزاب حطس رثکادح

 بولطم تیلاعف حطس هب یبایتسد روظنم هب .دوش عقاو رثؤم دناوتیم هک تسا یمادقا نالولعم

 هوقلاب ياهیدنمناوت لیدبت و عامتجا و هداوناخ رد رثؤم و لاعف روضح اهتصرف يواست زا يدنمهرهب

 درف يدنمهرهب .دشابیم يرورض يرما یشخبناوت کمک لیاسو يریگراک هب لعفلاب ياهتراهم هب

 و یعامتجا ياهتیلاعف رد يو تکراشم تهج ار مزال هنیمز یشخبناوت کمک لیاسو زا لولعم

 زا یشان ضراوع دیدشت زا يریگشیپ اهتصرف يواست یعامتجا و يدرف لالقتسا هب یبایتسد

 .دیامنیم مهارف یناور تشادهب حطس ءاقترا و تیلولعم

 نیلولعم یعونصم ياه مادنا و یکمک لیاسو نیمات )ب

 .دشابیم زتورپ و زتروا یتکرح یمسج ياهتیلولعم اب دارفا يارب يرورض تازیهجت زا :تیلاعف حرش

 هب اهزتورپ و دننکیم کمک مادنا حیحص درکلمع و راتخاس حالصا هب هک یلیاسو ناونع هب اهزتروا

 بسانم ییاراک يارادً المع درف اهنآ نودب هک دنتسه یتازیهجت هدش عطق مادنا نیزگیاج ناونع

 اهنآ نیمات هدهع زا دارفا الومعم و هدوب نارگ لیاسو نیا هکیئاجنآ زا هنافساتم .دشابیمن

 هب هجوت اب .دشابیم وربور لیاسو نیا هیهت يارب يرایسب ياضاقت اب یتسیزهب نامزاس ،دنیآیمنرب

 ياهییاناوت تشگزاب رد اهنآ شقن زین و اهتیلولعم تدش زا يریگشیپ رد اهزتورپ و اهزترا تیمها



 تحت لولعم دارفا يارب مزاول نیا نیمات تهج یعامتجا و يدرف هرمزور ياهتیلاعف ماجنا يارب دارفا

 ار )زتورپ و زترا( نالولعم یعونصم ياهمادنا و یکمک لیاسو نیمات تیلاعف 1396 لاس زا ،ششوپ

 .تسا هدومن ینیبشیپ دوخ یتاونس هجدوب رد ار نآ رابتعا و هدومن داجیا

 

 

 تمدخ دیرخ قیرط زا یکشزپناوت تامدخ هئارا )ج

 ءاقترا تهج رد هک تسا ینامرد یصیخشت تامادقا هعومجم یکشزپناوت تامدخ :تیلاعف حرش

 تیلولعم ياراد دارفا هنازور ياهتیلاعف رد یگتسباو تدش شهاک ،یگدنز تیفیک شیازفا ،درکلمع

 دارفا هب نآ زا یشان هدننکناوتان ياهدمایپ و هدش ضراع صقن دوبهب و يریگشیپ روظنم هب و

  .ددرگیم هئارا دنمزاین

 و رتکچوک زکارم هنوگنیا ینامزاس تراچ ،یتلود تالیکشت يزاسکچوک یپ رد 1390 لاس زا

 ياراد دارفا زا يدایز دادعت اذل .دیدرگ فقوتم اهنآ هعسوت و یفتنم دیدج زکارم سیسات ناکما

 رارق یکشزپناوت تامدخ تفایرد تبون تشپ دوشیم هدوزفا نآ رامآ رب مه زوربزور هک تیلولعم

 ناونع اب يدیدج فیدر 1393 لاس زا ناهاوخناوت زاین زا یتمسق ناربج يارب ور نیا زا .دنتفرگ

  .دیدرگ هفاضا تنواعم نیا ياهتیلاعف هب "یشخبناوت تامدخ دیرخ"

 نوزلح تشاک دنمزاین ياونشان ناکدوک هب کمک )ه
 دننام ییاونش کمک هلیسو و دنشاب یمقیمع رایسب ییاونشمک راچد هک یناکدوک :تیلاعف حرش

 راتفگ و نابز دشر و تسا زیچان رایسب نآ يراذگرثا ای و دشابیمن هدافتسا لباق اهنآ يارب کعمس

 نآ زا دعب یشخبناوت و دنشابیم ییاونش نوزلح تشاک یحارج دنمزاین دریگیمن تروص اهنآ رد

 و ددرگ كدوک نابز و راتفگ دشر بجوم دناوتیم ،لاس 3 ینس هدودحم اب ناکدوک تهج

 .دشاب هتشاد لابندب هعماج رد ار درف يزاسدنمناوًت اتیاهن

 نیلولعم یتشادهب لیاسو نیمات )و
 و دیدش یتکرح یمسج یعاخن هعیاض نالولعم هیلوا ياهزاین زا یتشادهب لیاسو :تیلاعف حرش

 دشابیمن ریذپناکما دارفا زا يرایسب يارب رمتسم تروصب اهنآ نیمات هک تسارگرتسب نادنملاس

 زا دناوتیم هکلب هدوب رثوم دارفا نیا درکلمع دوبهب رد اهنت هن لیاسو نیا زا عقوم هب هدافتسا

 نوچمه یتسوپ و ینوفع ياهیرامیب ،يویلک ياهبیسآ ریظن هیوناث تالکشم و ضراوع زا يرایسب

 .دیامن يریگولج ... و رتسب مخز

 ،ینامردراک ،یپارتویزیف ياهدحاو قیرط زا یکشزپناوت تامدخ هئارا )ز
 ینف يدپوترا و یجنس ییانیب ،ینامردراتفگ ،یسانشییاونش
 شیازفا ،درکلمع ءاقترا تهج رد هک تسا ینامرد یصیخشت تامادقا هعومجم یکشزپناوت تامدخ

 روظنم هب و تیلولعم ياراد دارفا هنازور ياهتیلاعف رد یگتسباو تدش شهاک ،یگدنز تیفیک



 هئارا دنمزاین دارفا هب نآ زا یشان هدننک ناوتان ياهدمایپ و هدش ضراع صقن دوبهب و يریگشیپ

 .ددرگیم

 و رتکچوک زکارم هنوگنیا ینامزاس تراچ ،یتلود تالیکشت يزاسکچوک یپ رد 1390 لاس زا

 ياراد دارفا زا يدایز دادعت اذل .دیدرگ فقوتم اهنآ هعسوت و یفتنم دیدج زکارم سیسات ناکما

 رارق یکشزپناوت تامدخ تفایرد تبون تشپ دوشیم هدوزفا نآ رامآ رب مه زوربزور هک تیلولعم

 ناونعاب يدیدج فیدر 1393 لاس زا ناهاوخناوت زاین زا یتمسق ناربج يارب ورنیا زا .دنتفرگ

  .دیدرگ هفاضا تنواعم نیا ياهتیلاعف هب "یشخبناوت تامدخ دیرخ"

 نیلولعم يرنه هورگ.1

 و تیلولعم ياراد دارفا يزاسدنمناوت و یشخبناوت ،شزومآ فده اب رنه هورگ رد يرنه ياهتیلاعف

 ياههصرع یمامت رد هعماج دارفا زا هورگ نیا يارب اهتصرف يزاسربارب فادها هب لین ياتسار رد

 ياهشیارگ رد هک ،تسا هدش يزیرهمانرب و یحارط نانآ يرنه و یگنهرف ،یشزومآ ،یعامتجا

 .دهدیم تمدخ هئارا لیذ حرش هب یقیسوم و یشیامن ،یمسجت ياهرنه

 و يروشک ،ياهقطنم ،یناتسا حوطس رد يرنه ياههاگشیامن و اههراونشج يرازگرب	.1_4

 یللملانیب

 دیکات اب نیلولعم یعامتجا قیفلت و يزاسهچراپکی ياههمانرب لابندب نیلولعم يرنه ياههراونشج

 ياههنیمز داجیا ،ناگمه يارب يرنه یگنهرف تاناکما هب یسرتسد گنهرف شرتسگ و جیورت رب

 اب اپمه نیلولعم يرنه ياهدرواتسد نیرتهزات هب یبایتسد و تاعالطا و تایبرجت لدابت ،لماعت

 ارجا و یحارط یناتسا و ياهقطنم ،يروشک ،یللملانیب تروص هب ناهج لولعم نادنمرنه ریاس

 .ددرگیم

 نیلوئسم ،يرنه نایبرم هب شزومآ و یشخبناوت زکارم رد رنه ياهقاتا زیهجت و يزادناهار	.2_4

 تیلولعم ياراد دارفا و یشخبناوت زکارم ینف
 رنه ياههویش زا هناهاگآ يریگراکب فده اب یشخبناوت زکارم رد ینامرد رنه همانرب هعسوت و تیوقت

 همانرب نیا .تسا هدش یحارط نیلولعم يزاسدنمناوت و یشخبناوت ياههمانرب دنور رد ینامرد

 لباق تامدخ .دشابیم یشخبناوت زکارم رد نیعجارم هب ییورادریغ ینامرد تامدخ هئارا لابندب

 هب تبسن ،مزال ياهراکوزاس داجیا اب تسخن شخب رد هک ددرگیم ارجا و فیرعت لکش ود هب هئارا

 هب رگید شخب رد و هدش مادقا یشخبناوت زکارم رد اهقاتا نیا زیهجت و رنه ياهقاتا يزادناهار

 نیا رد لغاش يرنه نایبرم و ینف نیلوئسم ،یشخبناوت ناسانشراک تراهم و شناد ءاقترا روظنم

 .ددرگیم رازگرب ینامرد شیامن و ینامرد یقیسوم ،ینامرد رنه یشزومآ ياههرود ،زکارم
 يارجا هب زکرم رد ار ییاضف یتسیابیم ،یغالبا همانهویش قبط یشخبناوت زکارم همانرب نیا رد

 لیاسو و رازبا لماش ناکم نیا زاین دروم تازیهجت و دنهد صاصتخا ینامردرنه ياهتیلاعف



 روما تنواعم يوس زا هک يرابتعا لحم زا ار ،)یقیسوم و شیامن ،یمسجت ياهرنه( ینامردرنه

 دنیارف نیا رد .دنیامن نیمات هدش هداد صاصتخا رما نیا هب روشک یتسیزهب نامزاس یشخبناوت

 یقیسوم ،ینامردرنه یشزومآ ياههرود رد زکارم ینف نیلوئسم و رنه نایبرم ،زیهجت اب نامزمه

 .دنیامنیم تکرش ددرگیم رازگرب یناتسا تروص هب هک ینامرد شیامن و ینامرد

 

 

 رنه رایس و تباث ياههاگیاپ قیرط زا تیلولعم ياراد دارفا هب ینامرد رنه تامدخ هئارا  .3_4

 ياه هویش زا هناهاگآ يریگراکب فده اب یشخبناوت زکارم رد ینامردرنه همانرب هعسوت و تیوقت

 همانرب نیا. تسا هدش یحارط نیلولعم يزاس دنمناوت و یشخبناوت ياه همانرب دنور رد ینامردرنه

 لباق تامدخ .دشاب یم یشخبناوتزکارمرد نیعجارم هب ییورادریغ ینامرد تامدخ هئارا لابندب

 هب تبسن ، مزال ياهراک و زاس داجیا اب تسخن شخب رد هک ددرگ یم ارجا و فیرعت لکش ود هب هئارا

 هب رگید شخب رد و هدش مادقا یشخبناوت زکارم رد اه قاتا نیا زیهجت و رنه ياه قاتا يزادنا هار

 نیا رد لغاش يرنه نایبرم و ینف نیلوئسم ، یشخبناوت ناسانشراک تراهم و شناد ءاقترا روظنم

 .ددرگ یم رازگرب ینامرد شیامن و ینامرد یقیسوم ، ینامردرنه یشزومآ ياه هرود ، زکارم

 

 یتبقارم یشخبناوت زکارم رومارتفد

 
 یتسیزهب نامزاس یشخبناوت تنواعم هناگ هس رتافد زا یکی یتبقارم و یشخبناوت زکارم رتفد

 دنک یم شالت فده هورگ ياهزاین اب بسانتم و یصصخت الماک يدرکیور زا تیعبت اب و تسا روشک

-یمسج ,ینهذ تیلولعم ياراد دارفا ,نمزمیناور نارامیب ,نادنملاس هب یناسر تمدخ ات

 تامدخ هئارا ياه میت ،يزور هنابش زکارم بلاقرد ار یتیلولعم دنچ و مسیتا فیط لالتخا،یتکرح

 ,يرادهگن زکارم هب هنارای صیصخت .دزاس یلمع هداوناخ رب ینتبم یشخبناوتو لزنم رد یشخبناوت

 ,نایبرم و ناریدم ,ناسانشراک يارب یشزومآ ياه همانرب يارجا و اهنآ ياه تیلاعف یبایزرا و تراظن

 تامدخ هئارا .دنزاس یم ریذپناکما ار تامدخ یفیک و یمک ءاقترا هک دنتسه ییاهدربهار هعومجم

 ،ساسا نیا رب .دور یم رامش هب رتفد نیا ياه تیلاعف رگید زا زین لولعم ياه هورگ هب یتیامح

 کمک ، هیوهلا لوهجم نامرد هنیزه کمک یتیامح تامدخ ،اه يرمتسم تخادرپ هوحن رب تراظن

 ، دیدش یلیخ و دیدش تیلولعم ياراد دارفا يراکددم و يراتسرپ قح ، 27 هدام تشیعم هنیزه

 فادها ققحت رد هچنآ .دنوش یم ارجا فده ياه هورگ زا تیامح تهج هک دنتسه ییاه همانرب

 اب ینامزاس نورد ياه طابترا تیوقت ،دوب دهاوخ رثوم یتبقارم یشخبناوتزکارم روما رتفد يورارف

 رد رتفد نیا ناسانشراک هنالاعف روضح هک تسا یتسیزهب نامزاس رد لاعف ياه شخب ریاس

 ياه طابترا شرتسگ نینچمه .دریذپ یم تروص اتسار نیمه رد ,رتافد نیب یصصخت ياه هورگراک

 ياه همانرب رد دیتاسا يراکمه بلج و یهاگشناد و یملع زکارم اب لماعت هژیو هب ینامزاس نورب



 اب نآ نتخاس کیدزن و تامدخ يزاس هنیهب تهج ار طیارش هک تسا یتامادقا رگید زا رظن دروم

 .تسا هتخاس مهارف زور یملع ياهرایعم
  :دشاب یم هورگ هس ياراد لیذ یتالیکشت تراچ اب قباطم رتفد نیا

 )یسح و یتکرح – یمسج ،ینهذ( نیلولعم یشخبناوت هورگ .1

 نادنملاس یشخبناوت هورگ .2
 نمزم یناور نارامیب یشخبناوت هورگ .3

  رتفد تیلاعف ياهروحم

 يزور هنابش زکارم رد یتبقارم و یشخبناوت تامدخ -

  لزنم رد یتبقارم تامدخ هئارا و لزنم رد یشخبناوت تامدخ هئارا -

 يزور هنابش زکارم میقم هیوهلا لوهجم دارفا یهدناماس -

  یعامتجا یشخبناوت تامدخ -

 یلک فادها

 تامدخ زا نمزم یناور نارامیب و نادنملاس ،نالولعم يرادروخرب ییاناوت و یبایتسد ،یسرتسد

 و تمالس حطس ءاقترا روظنم هب بسانم تیفیکاب يا هسسومارف و يزور هنابش یشخبناوت

  لالقتسا رثکادح هب ندیسر

 یصاصتخا فادها

 .يدنملاس نارود ياهدمایپ ضراوع زا يریگشیپ •

 .نالولعم یناوتان دیدشت زا يریگشیپ و تیلولعم ضراوع زا يریگشیپ •

 نمزم یناور ياه يرامیب دیدشت زا يریگشیپ •

 و لزانم ،زکارم میقم فده هورگ زا حیحص ياه تبقارم صوصخ رد هعماج يزاسهاگآ •

 نانآ نیبقارم

 هب شزومآزین و فده هورگ هب نارگید اب طابترا شزومآ و یگدنز ياه تراهم شزومآ •

 هداوناخ

 تیکلام ساسحا و هعماج تکراشم ءاقترا •

 یشخب نیب ياه يراکمه شرتسگ و هعسوت •

 اه همانرب رد داهن مدرم ياهنامزاس ندرکریگرد •

 تامدخ يزاسدرادناتسا •

 فده ياههورگ يروابدوخ شیازفا •

  هعماج تبثم شرگن تیوقت •



 ملاس یگدنز کبس شزومآ •

  هداوناخ ناینب میکحت تیوقت و فده هورگ یگدنز تیفیک تیوقت •

 فده هورگ هب یعامتجا و یگنهرف ،یهافر ،یشخبناوت ،ینامرد تامدخ ياقترا •

 فده هورگ هب یشخبناوت تامدخ ذوفن تیفرظ شیازفا •

 فده هورگ سفن تزع و تمالس حطس شیازفا •

 
  رتفد فیاظو
  فده هعماج هعلاطم و یسررب

 لزانم رد و زکارم رد یتبقارم یشخبناوت تامدخ هب طوبرم ياه هنیزه کمک کینورتکلا تخادرپ

 ناغمرا هناماس قیرط زا
 تامدخ هئارا رد درادناتسا ياه صخاش و اهزاین نییعت و رامآ و تاعالطا لیلحت و هیزجت و یسررب

 هنیهب

 ریاس و یشهوژپ ،یملع عماجم اب لماعت تهج رد يزیر همانرب زین و یملع عبانم یسررب و هعلاطم

 )ینامزاس نورد و نورب تاطابترا( ییارجا ياهناگرا و اهداهن
 زکارم اب طبترم ییارجا ياه همان نیئآ و اهلمعلاروتسد ،طباوض يرگنزاب و نیودت
 زکارم رد یتبقارم یشخبناوت تامدخ دیدج ياه شور و اه همانرب هئارا و یسررب
 تارابتعا هنالداع درک هنیزه و عیزوت ياتسار رد تارابتعا و هجدوب تیریدم
 زکارم یتبقارم یشخبناوت ياه تیلاعف یبایشزرا و تراظن متسیس نیودت و یحارط
 زکارم یتبقارم یشخبناوت هطیح رد یشهوژپ و یشزومآ يزیر همانرب و اه تسایس نیودت
 تیرومأم
 نانآ ياه هداوناخ و ششوپ تحت نمزم یناور نارامیب ،نادنملاس ،تیلولعم ياراد دارفا هب رتفد نیا

 هئارا دروم  تامدخ حطس هک دنک یم شالت و هدومن هئارا یعامتجا و یشزومآ ،یشخبناوت تامدخ

 رادروخرب هعماج رد تمارک اب و هنامرتحم و لقتسم یگدنز کی زا نانآ ات دهد ءاقترا يا هنوگ هب ار

 هخرچ ،یعامتجا لئاسم رد ار دوخ تکراشم هعماج ياه هیامرس ناونع هب ات هدرک شالت و دنشاب

 مهم ناکرا زا یعامتجا تلزنم و یناسنا تمارک هکنیا هب داقتعا اب .دنهد شیازفا ،یگدنزاس و دیلوت

 و ددرگ هدروآرب ناوت دح رد فده هورگ زاین دروم تامدخ هک دوش یم شالت دنتسه یناسنا قوقح

 نیمأت ياهراکهار ،قوف فادها هب ندیسر رد هبرجت اب نیصصختم و ناسانشراک زا يریگ هرهب اب

 فده اب و هدرک يزیر همانرب ار یعامتجا و یتخانشناور ،یشخبناوت یتسیز فلتخم داعبا رد تیامح

 .میشاب اشوک قوف فادها هب لین تهج رد قیقد يراذگ

 

 رتفد يژتارتسا



 یناور نارامیبو نادنملاس، نالولعم تهج  یشخبناوتیتبقارم تامدخ یفیک و یمک هعسوت •

 زکارم رد نمزم

 رد یشخبناوت تامدخ هیارا زکارم هب يزور هنابش يرادهگن زکارم زا یتبقارم درکیور رییغت •

 لزنم

 روحم هداوناخ ياه همانرب تیوقت ياتسار رد يزیر همانرب •

 یتبقارم یشخبناوت تامدخ هدنهد هئارا زکارم تامدخو اضف يزاسدرادناتسا •

 درادناتسا تامدخ هدش مامت تمیق رب ینتبم ياه هنارای ياطعا ماظن یهدناماس •
 
 يراج ياه تیلاعف

 ینامردو یتشادهب ،یتبقارم ياهزاین نیمات اب فده هعماج یناور و یمسج تمالس حطس ءاقترا .1

 :لیذ تامدخ  هئارا قیرط زا
ü ینهذ نالولعم،نادنملاس يزور هنابش زکارمرد يزور هنابش یتبقارم و یشخبناوت تامدخ 

 نمزم یناور نارامیب، یتکرح یمسج نالولعم،
ü کچوک ياه هناخ رد تسرپرسدب و هیوهلا لوهجم فیفخ ینهذ نالولعم یهدناماس 
ü يزور هنابش زکارم رد هیوهلا لوهجم دارفا یهدناماس 

 هداوناخرد نمزم یناور نارامیب و نادنملاس ،نالولعم یشخبناوت و يرادهگن .2

 لزنمرد یشخبناوت تامدخ هئارا  .2.1

 )مسیتا فیط تالالتخا و نمزم یناور نارامیب ،نالولعم ،نادنملاس(لزنم رد تبقارم  .2.2

 یمسر نیبقارم طسوت

 هداوناخ رد دیدش یلیخ و دیدش تیلولعم ياراد دارفایراکددم و يراتسرپ قح  .2.3
 ینوکسم عمتجم رد نادنملاس هژیو تامدخ .3
   :لیذ تامدخ هئارا اب یگدنز تیفیک ءاقترا و یعامتجا هافر هعسوت .4
 )يرمتسم ( تشیعم هنیزه کمک .5
  یتلود ریغ زکارمرد یشخبناوت تامدخ هئارا هنیزه کمک .6
 )امرفراک مهس همیب قح (یقیوشت ياه تسایس قیرط زا یتلود ریغ زکارم زا تیامح .7
 همانرب  قیرط زا یتلود ریغ یشخبناوت زکارم رد لغاش دارفا تراهم و شناد حطس ءاقترا .8

 یشزومآ هچراپکی

 
 یتبقارم یشخبناوت يزور هنابش زکارم

 یناور نارامیب و نادنملاس ،نالولعم ینامرد – یتشادهب و یتبقارم ،یشخبناوت ياهزاین نیمات

 یصصخت ياهلمعلاروتسد ساسارب قوف زکارم .دریگ یم تروص يزور هنابشزکارم بلاقرد نمزم



 اب بسانتم ،یصصخت یناسنا يورین زین و زایندروم ياهاضف و تازیهجتزا يریگ هرهب اب هطوبرم

 .دنهد یم هئارا یشخبناوت تامدخ فده هورگ ياهزاین

 زا زوجم بسک اب یقوقح ای و یقیقح صاخشا طسوت هک يزور هنابشزکارم قیرط زا تیلاعف نیا

 یشخبناوت تامدخ ،يرادهگن دجاو دارفا نآ تراظن تحت و هدیدرگ سیسات یتسیزهب نامزاس

 .ددرگ یم ارجا ،دهد یم هئارا يزور هنابش تروصب يراتسرپ و یکشزپ هیلوا ياهتبقارم
 
 )ینهذ تیلولعم( يدشر یشوه لالتخا ياراد دارفا کچوک ياه هناخ

 دیاب نیریاس هب تبسن ربارب طیارش اب هعماج رد روضح و لقتسم یگدنز قح زا لولعم دارفا

 تیلولعم ياراد دارفا يدنم هرهب لیهست تهج رثومو بسانم ریبادت هشیدنا و دنشاب دنمهرهب

 .تسا هدیدرگ فیرعت نامزاس تیرومام رد هعماج رد نانآ لماک تکراشم و روضح و قح نیا زا

 یطیحم رد میهافم يریگدای زین و دتفا یم قافتا لاس 5 ریز نینس رد يریگدای مظعا شخب

 ياتسار رد اه كرحم نیا زا دناوتب درف ات دشاب يدشر ياه كرحم زا ینغ هک دریذپ یم تروص

 .دوش دنم هرهب بسانم یئوگخساپ
 لیلد هب دارفا نیا رد .ددرگ یسررب دیاب يرتعیسو داعبا زا ینهذ نیلولعم رد يریگدای

 رادروخرب يریگدای بسانم ياه كرحمهئارا رد رت يوق تبسن هب یطیحم ینهذ ياهتیدودحم

 طیارش لیلد هب هک .دنوشیم فیفخ ینهذ نالولعم شریذپ هب روبجم زین دوجوم زکارم،دشاب

 ياه تیلاعف اهاگ و یعامتجا ياه تراهم ياه يریگدای و عامتجا رد روضح زا زکارم هنوگنیا

 عفر تهج ماگنه هب تالخادم هئارا : فادها اب .دنوش یم مورحم عامتجا رد یتبقارم دوخ

 یعامتجا يریذپ شقن و يریذپ تیلوئسم  ، يریگدای رد یعامتجا و يدرف یلامتحا ياه بیسآ

 رد درف يدنمناوت نازیم ياقترا و یبایزرا، لقتسم یگدنز شزومآ تهج بسانم رتسب داجیا،

 .ددرگ یم هئارا يداصتقا و یعامتجا ، يدرف تالکشم اب ییورایور
 لزنم رد یشخبناوت تامدخ هئارا
 ،يراتسرپ ،ینامرد راتفگ ،ینامردراک ،یپارتویزیف ،یکشزپ تامادقا و یبایزرا لماش تامدخ نیا 

 یگدنز لحم رد و یصصخت میت طسوت فده هورگ زاین اب بسانتم هک هدوب یسانشناور و يراکددم

 .ددرگ هئارا لزنم رد یشخبناوت تامدخ هئارا زکارم قیرط زادرف

 بسک اب یقوقح ای یقیقح صاخشا طسوت هک دوش یم هتفگ يزکرم هب : لزنم رد تبقارم زکارم

 تامدخ لزنم رد ،طیارش دجاو فده هورگ هب نآ تراظن تحت و سیسات یتسیزهب نامزاس زا زوجم

 رد یبسن لالقتسا رثکادح هب ندیسر رد تمالس حطس ءاقترا فده ابار یتبقارم و یشخبناوت

 .دیامن یم هئارا درکلمع

 يزور هنابش زکارم زا تدم زارد یتبقارم درکیور رییغت فده اب و هعماج زاین ساسا رب  زکارم  نیا

 هب 1391 لاس زا و نیودت 1391 لاس زا لزنم رد یتبقارم و یشخبناوت تامدخ هئارا هب

 دنهد یم هئارا یشخبناوت یتبقارم تامدخ  نمزم یناور نارامیبو نالولعم،نادنملاس

 رد ددرگ یم هئارا یشخبناوت یتبقارم تامدخ لزنم هب هدید شزومآ بقارم مازعا اب همانرب نیا رد



 ف ادها اب و هعماج رد دوجوم ياه لیسناتپ زا هدافتسا اب هک تسا يدیدج درکیور همانرب نیا  عقاو

 و يداصتقا ییوج هفرص ، هداوناخ مرگ نوناک رد فده تیعمج يرادهگن و هداوناخ ناینب میکحت

 ... و يزور هنابش زکارم تدمزارد تامدخ زا هدافتسا ياضاقت راب شهاک و تلود ياه هنیزه شهاک

 دزاس یم مهارف ار تامدخ

 ،تخت رد تبقارم و یهد تیعضو ،یتشادهب تبقارم فلتخم تامدخ لماش زکارم نیا تامدخ

 ،نامرد يریگیپ و هرواشم ، هلخادم ،اه تراهم هعسوت يارب یشخبناوت هداس ياه شور و ییاجباج

 ،تنوکس لحم رد دوجوم عناوم و تیعضو یسررب ،یشخبناوت کمک لیاسو هب زاین یسررب نینچمه

 هب شزومآ و یشخبناوت کمک لیاسو زا حیحص هدافتسا رد يو هداوناخ و فده هورگ هب شزومآ

 تبقارم حیحص لوصا و طیحم رد مزال تاقباطت ، يزاس بسانم هنیمز رد يو هداوناخ و فده هورگ

 .دشاب یم یشخبناوت و
 

 )نامتراپآ لته( نادنملاس هژیو ینوکسم عمتجم
 یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح صخش طسوت هک دوش یم هتفگ یناکم هب

 تامدخ نامتخاس ياهدحاو رد نکاس طیارش دجاو نادنملاس هب نآ تراظن تحت و سیسأت

 .ددرگ یم هئارا یهافر و یحیرفت – یتبقارم
 ینادنملاس زا هتسد نآ يارب نامتراپآ لته تروصب یتبقارم ياه هناخ داجیا فده اب اه عمتجم نیا

 یتبقارم یشخبناوت يزور هنابش زکارم یکشزپناوت و یکشزپ رمتسم تامدخ تفایرد هب زاین هک

 داجیا دشابیم راوشد نانآ يارب کمک و تبقارم نتشاد نودب  لقتسم یگدنز زین و دنرادن

 .ددرگیم

 رد ،تیمیمص و تراظن ،شیاسآ اب هارمه ياضفرد باختنا قحزا يرادروخرب اب عمتجم نینکاس

 تیعضو اب بسانتم تاناکمازا تمالسو تشادهب ياهدرادناتسا اب قباطم ،یگداوناخ مارآ طیحم

  .دندرگیم دنم هرهب يدنملاس

 ) يرمتسم ( یشخبناوت تشیعم هنیزه کمک
 ياه هنیزه زا یشخب ناربج روظنم هب هک  دشاب یم  یلام تیامح  یشخبناوت تشیعم هنیزه کمک

 و رمتسم روطب  نمزم یناور نارامیب و نادنملاس ، نالولعم هب  يراج نیناوق و طباوض قبط یگدنز

 میق ایو  رسمه ، تسرپرس دوخ(تسرپرس  هب یکینورتکلا تروصب و دریگ یم قلعت هنایهام

 نمزم یناور نارامیب و نادنملاس ، نالولعم یتشیعم ياه لقادح نیمأت فده اب.ددرگ یم تخادرپ

 تیفیک دوبهب هب کمک زین و نانآ يورارف ياهتیدودحم ناربج و فده ياه هورگ يزاسدنمناوت و

  اهنآ یگدنز

 هداوناخ رد تیلولعم ياراد دارفا يراکددم و يراتسرپ قح

 زا هدافتسا و هداوناخ زا تیامح تیلولعم ياراد دارفا قوقح زا تیامح نوناق 7 هدام  دانتسا هب

 یناور رامیب / دنملاس / لولعم ( یناوتان ياراد درف يرادهگن رد هداوناخ ياضعا تکراشم و لیسناتپ

 ياه تیلولعم و دیدش یلیخ و دیدش تیلولعم ياراد درف تمالس ياقترا هب کمک فده اب ) نمزم



 یم بقارم ناونعب يدرف دنمزاین و دشاب یمن یگدنز هرمزور ياه تیلاعف ماجنا هب رداق هک هناگدنچ

 ، میق ای رسمه ،تسرپرس ای درف هب يو زاین دروم یتبقارم تاناکما شیازفا فده اب و  دشاب

 زا 1398 لاس هام نمهب  زا هنیزه کمک نیا .دوشیم تخادرپ یکینورتکلا و هنایهام تروصهب

 هنابش زکارم زا صیخرت هنیزه کمک -2لزنم رد يرادهگن هنیزه کمک -1 تیلاعف هس قیفلت

  .تسا هدش داجیا  لزنم رد  هداوناخ ءاضعا طسوت یتبقارم یشخبناوت تامدخ هئارا -3 يزور

 

 )27 هدام ( دمآرد و لغش دقاف دیدشای و دیدشرایسب تیلولعم ياراد دارفا تشیعم هنیزه کمک

 نامزاس نمزم یناور نارامیب و تیلولعم ياراد دارفا هب رمتسم روطب هک يدقن تسا یکمک

 فلکم تلود " .ددرگ یم تخادرپ تیلولعم ياراد دارفا زا تیامحنوناق 27 هدام اب قباطم یتسیزهب

 هب ار دمآرد و لغش دقاف دیدش ای و دیدش رایسب تیلولعم ياراد دارفا تشیعم هنیزه کمک تسا

 روظنم روشک یتاونس هجدوب نیناوق رد ار مزال تارابتعا و نییعت هنالاس دزمتسد لقادح نازیم

 تیلولعم يارب افرص  تخادرپ ياه صخاش رییغت و تخادرپ رد تلادع فده اب تیلاعف نیا ".دیامن

  . تسا هتفرگ تروص دمآرد و لغش دقاف  دیدش یلیخ و دیدش ياه
 

 هیوهلالوهجم نمزم یناور نارامیب و نادنملاس ،نیلولعم يرادهگن و نامرد هنیزه تخادرپ
 زا یشخب ناربج تهج يزور هنابش زکارم میقم هیوهلا لوهجم دارفا هب هک تسا يا هنیزه کمک

 نامزاس دیدج ياه همانرب زا یکی  همانرب نیا .دریگ یم قلعت  نانآ يرادهگن و نامرد ياه هنیزه

 داجیا 1398 لاس رد نامزاس يراج تارابتعارد يرابتعا فیدر فیرعت اب  1398 لاس زا هک دشابیم

 .تسا هدیدرگ

 : نادنملاس یتیامح ياه هناخ
 طسوت یتسیزهب نامزاس زا زوجم بسک اب هک ددرگیم قالطا ییاههناخ هب :هناخ تیلاعف حرش

 مهارف نمض هک تسا تماقا لحم یعون عقاو رد و هدیدرگ سیسأت یقوقح ای یقیقح صاخشا

 داعبا ظفح اب يزور هنابش زکارم رد میقم طیارش دجاو نادنملاس تهج لقتسم یگدنز رتسب ندومن

 - نارگید هب یگتسباو شهاک - سفن هب دامتعا اقترا ياه هنیمز رد فده هعماج یتیصخش

 ياههدعو ،قاتا دننام یتاناکما ،دنملاس دارفا يارب یعامتجا تیصخش دشر - یفطاع لالقتسا

 یتماقا تالیهست هنوگنیا .دزاسیم مهارف ار لزنم یگدیسر و تفاظن ،یئوشسابل تامدخ ،ییاذغ

 یعیبط تالماعت زا يرادروخرب ناکما نآ نانکاس هب و هدوب هداوناخ طیحم هباشم یطیارش ياراد

 .دراد ار رفن 10 تیفرظ رثکادح هناخ ره .دهدیم ار یعامتجا
  هنازورزکارم تامدخ زا ،يرادهگن تامادقا زا يرادروخرب رب هوالع اههناخ هنوگنیا رد نادنملاس

 یکی تسا رکذ نایاش .دندرگ یم دنم هرهب هناخ زا جراخ یشخبناوت و ینامرد تامدخ ،یشخبناوت

 .دشاب یم  یگدنز هرمزور ياهراک ماجنا رد يدنمناوت نتشاد اه هناخ نیا زا يدنم هرهب طیارش زا

 ،هاشنامرک ،نامرک ،نیوزق ،يوضرناسارخ لیبدرا ياه ناتسا رد رضاح لاح رد روکذم ياههناخ



 .تسا هدیدرگ داجیا ناتسرل ،ناردنزام ،ناتسدرک

 
 : یتکرح یمسج نیلولعم یهورگ ياه هناخ
 نامزاس زا زوجم بسک اب یقوقح ای یقیقح صاخشا طسوت هک تسا ياهناخ: هناخ تیلاعف حرش

 یمسج لولعم هب نامزاس ياه لمعلاروتسد قباطم و  تراظن تحت و هدیدرگ سیسأت یتسیزهب

 هنوگنیا رد .دنیامن یم تمدخ هئارا ،رثوم تسرپرس دقاف ای تسرپرس یب ،هیوهلا لوهجم یتکرح

 ،هیوهلالوهجم یتکرح یمسج نیلولعم تهج لقتسم یگدنز رتسب ندومن مهارف رب هوالع اههناخ

 داعبا ظفح اب ،يزور هنابش زکارم رد میقم طیارش دجاو رثوم تسرپرس دقاف ایو تسرپرسیب

 - نارگید هب یگتسباو شهاک - سفن هب دامتعا اقترا ياه هنیمز رد فده هعماج یتیصخش

 زکارم لیبق زا هعماج حطس رد دوجوم تامدخ زا یعامتجا تیصخش دشر - یفطاع لالقتسا

 و ینامرد تامدخ ،یشخبناوت هنازورزکارم ،يا هفرح ینف زکارم ،هاگشناد ،هسردم ،یشزومآ

 رکذ هب مزال .دراد ار رفن 10 تیفرظ رثکادح هناخ ره .دندرگ یم دنم هرهب هناخ زا جراخ یشخبناوت

 و فیفخ تیلولعم تدش اب یتکرح یمسج تیلولعم ياراد دارفا ،اه هناخ نیا شریذپ طیارش تسا

 .دشاب یم ارجا لاح رد سراف ناتسا رد اهنت رضاح لاح رد .دشاب یم یعیبط اب طسوتم
 بیسآ اب دارفا يزور هنابش یتبقارم )یعامتجا ،یکشزپناوت ،یشزومآ( یشخبناوت تقوم تماقا زکرم

 یعاخن
 :تیلاعف حرش

 یشزومآ تامدخ زا يا هعومجم نتخاس مهارف روظنم هب هک تسا يزورهنابش زکرم

 فده اب يژلپارتت ای يژلپاراپ تروص هب یعاخن  بیسآ اب دارفا زاین دروم یتبقارم ،یشخبناوت،

 هدافتسا-2  یعاخن بیسآ اب دارفا یناوتزاب رثکادح هب یبایتسد-1  تسا هدیدرگ یحارط لیذ

-3)هنازور زکارم  تامدخزا يدنم هرهب( عماج تامدخ هئارا تهج دوجوم ياه لیسناتپ زا

 تامدخ هب یسرتسد مدع تلع هب هک  یعاخن هدید بیسآ دارفارد یشخبناوت دنیارف لیمکت

 يزاس هدامآ-4. دنشاب یم  زکارم نیا  زا تامدخ تفایرد دنمزاین ،تنوکس لحم رد یشخبناوت

 یجنس ناکماو یبایزرا، درف یبسن لالقتسا بسکو هعماج هب تشگزاب تهج هداوناخو درف

 ارجا لاح رد نارهت ناتسا رد اهنت رضاح لاح رد تیلاعف نیا  دوجوم هنازور زکارم  تامدخ

 .دشاب یم

  نمزم یناور نارامیب یتیامح ياه هناخ داجیا
 ) یهار مراهچ/کی ياه هناخ(
 ) یهار همین ياه هناخ(
 ) لقتسم ياه هناخ(

 ،یفطاــع طیــحم رد دــنمفده و رادماظن ياهویش هب هنیهب تامدخ هئارا اههناخ نیا داجیا زا فده

 ساــسارب و یــناریا ياــههداوناــخ يداع لزانمه باشم ییاههناخ رد بسانم یشزومآ و یعامتجا



 یهاگــشیاسآ گرزــب زــکارم هــب یتهابش رگید هک اههناخ نیا رد .دشابیم یلحم و یموب ياهتنس

 .دــندرگیم مازعا لاغتشا لحم اتیاهن و يزومآهفرح و یشزومآ زکارم ياههاگراک هب نارامیب ،درادن

 تکراــشم و یگتسبمه و یعامتجا قیفلت گنهرف .دننکیم لیصحت بسانم رتسب دوجو تروص رد

  .دننکیم هبرجت ار یعامتجا قاحلا هنیمز و دنریگیم ارف ار یعامتجا

 

 

 



 

 نالولعم يزاسدنمناوت رتفد
 

 زا سپ هک تسا روشک یتسیزهب نامزاس یشخبناوت تنواعم هزوح رتافد زا یکی يزاسدنمناوت رتفد

 مــها .دشاب یم هورگ هس لماش رتفد نیا .دیدرگ لیکشت 1389 لاس راهب رد ینامزاس تراچ حالصا

 هــمانرب ي هــنیمز رد تراظن و يزیر همانرب ،يراذگتسایس ،شهوژپ و قیقحت رتفد نیا ياه تیلاعف

 و تیلولعم ياراد دارفا ،ناسانشراک ،یشخبناوت ياه متسیس يزاسدنمناوت هب رجنم هک تسا ییاه

  .دوش یم نانآ ياه هداوناخ

 يزاسدنمناوت فیرعت
 تــغل گنهرف( دهدیم رایتخاو تردق متسیس کی ای درف کی هب هک تسا يدنیارف 2يزاس دنمناوت

 یمهم ياه عوضوم هنیمز ردیریگ میمصت رد تکراشم قیرط زا رما نیا.) 1978 ،دروفسکا یسیلگنا

 دوخ ینعم هب يزاسدنمناوت ،لولعم دارفا يارب  .ددرگیم لصاح ،دراذگیم ریثات هنازور یگدنز رب هک

 عبانم فشک ،دوجوم ياه تیفرظ زا هدافتسا اب نانآ دنیارف نیا رد .تسا 4یتسرپرسدوخو3يراتخم

 یعامتجا تکراشم يارب مزال تصرف و دنسر یم يروابدوخ هب دنمراتخاس و دنمفده ياه تیامح و

 .دنروآ یم تسد هب ار نوگانوگ ياه هصرع رد مادقا و باختنا يارب مزال تردق و

 تراــبع هــب يزاــسدنمناوت .تسا یتوافتم یناعم ياراد فلتخم ياهگنهرف رد يزاسدنمناوت هژاو

 هــب اــی و لرــتنک نتــشاد ،يریگمیمــصتدوخ ،تردــق نتشاد ،ندش هدینش و ادص نتشاد ،هداس

 تیمــسر هــب ،دوــخ قوــقح يارــب هزرابم ییاناوت ،لالقتسا ،ندوبدازآ ،رتشیب لرتنک ندروآتسد

 .WHO,2011)( تسا اهناسنا و نادنورهش ریاس ابربارب مارتحازا يرادروخربو ندشهتخانش

 
 يزاسدنمناوت یلصا فده
 تسا 5ریگارف يا هعماج نتخاس تهج رد لولعم دارفا ییاناوت و تردق شیازفا يزاسدنمناوت فده

.  

  يدربهار فادها

 هورــگ ،ناراذــگ تــسایس نیب رد تیلولعم عوضوم صوصخ رد يزاس تیفرظ و يزاس هاگآ .1

 هعماج و نانآ ياه هداوناخ ،لولعم دارفا ،راذگ ریثات ياه

 ییوــگ خساپ يارب هعماج  نورب و نورد عبانم و ناوت مک دارفا ياه تیفرظ و اهزاین یبایزرا .2

 یتکراشم درکیور کی قیرط زا ،اه زاین هب

 
2Empowerment 
3Self-determination 
4 Self-direction 
5Society For All 



 ياــه هداوناــخو لوــلعم دارفا يارب یشخبناوت و یتشادهب تامدخ تیوقت و ءاقترا ،تیامح .3

 نانآ

 ) CBR(هعماج رب ینتبم یشخبناوت ءاقترا .4

 يارــب رــبارب ياــه تصرف و قوقح دوبهب زا شیاپ و يریگ هزادنا ،ارجا ،شرتسگ زا تیامح .5

  لولعم دارفا

 شرتــسگ و یناورو یسح ،یکیزیف یشخبناوت تامدخ زا رثؤم هدافتسا و یسرتسد نیمضت .6

 یکمک يژولونکت یهد سیورس و عیزوت ،دیلوت ،هیهت

 نامزاــس ،یــصوصخ شخب ،یهاگشناد زکارم ،یللملا نیب ياه نامزاس اب يراکمه لیهست .7

  ءاکرش رگید و لولعم دارفا ياه نامزاس لماش یتلود ریغ ياه

 راشتنا و لیلحت ،اهداد يروآ عمج( َیبایشزرا و تراظن ،شیاپیارب رادیاپ مزیناکم کی داجیا .8

 )تیلولعم هب طوبرم تاعالطا و اه هداد

 ،عاــجرا متــسیس تــیوقت ،يراــک ياکرــش ي همه نیب رد يزاس هکبش و تکراشم تیوقت .9

  صصخت و هبرجت ،شناد لدابت و تاطابترا

 .نالولعم هب تامدخ هئارا دنیارف لیهست و راک ماجنا ياه شور و راتخاس دوبهب .10
 

 نالولعم يزاسدنمناوت رتفد یلک فیاظو

 ياراد دارــفا يزاسدنمناوت اب طبترم ياه همانرب يارجا  هنیمز رد يزیر همانرب و يراذگ تسایس .1

  تیلولعم

 رتفد همانرب و اه حرط هب طوبرم اه لمعلاروتسد و اه همانشخب ،اه همان نییآ نیودت .2
 اه همانرب و اه حرط یمامت يارجا يارب مزال عبانم نیمات و يدنب هجدوب  .3

 اه شخب ریاس اب عبانم و تایبرجت لدابت يارب  یشخب نورد و  یشخب نیب ياه يراکمه .4

 نانآ تکراشم بلج و نالولعم ياه نامزاس اب يراکمه .5

   هعماج ياضعا و يراک ياکرش ، نانکراک،نانآ ياه هداوناخ ،تلولعم ياراد دارفا شزومآ   .6

 یلحم و یناتسرهش ،یناتسا ،يروشک حطس رد اه همانرب یبایشزرا و یبایزرا ،تراظن   .7

 : زا دنترابع رتفد نیا ياه هورگ

 هعماجرب ینتبم یشخبناوت .1

 يزاس بسانم و یسرتسد .2

 یهافر ياه تیامح و یعامتجا یشخبناوت .3
 : زا دنترابع رتفد نیا یهورگارف ياهتیلاعف



 :تیلولعم تدش و عون نییعت یشخبناوت یکشزپ نویسیمک .1

 یشخبناوت ياه هتیمک تیلاعف و لیکشت هوحن .2

  :تیلولعم ياراد دارفا دصرد 3 مادختسا .3

 تیلولعم ياراد دارفا دعوم زا شیپ یگتسشنزاب .4

  نیلولعم يوردوخ هژیو كالپ ياطعا .5

 

 )CBR( 6هعماج رب ینتبم یشخبناوت هورگ -1

 شهاک ،یشخبناوت يارب هعماج هعسوت همانرب نورد رد يژتارتسا کی هعماج رب ینتبم یشخبناوت

 تسا  ،CBR همانرب ییارجا ياقترا و " لولعم دارفا همه یعامتجا قیفلت و اهتصرف يزاسربارب ،رقف

 ریاس و ،عماوج و اهنامزاس ،نانآ ياههداوناخ و لولعم دارفا دوخ كرتشم ياهشالت قیرط زا هک

 .دوش یم ماجنا یعامتجا روما و لاغتشا ،شزومآ ،تمالس هنیمز رد یتلود ریغ و یتلود تامدخ

"WHO, ILO, UNESCO)  ،2004(. 

 هعماجرب ینتبم یشخبناوت ییارجا راتخاس

 تامدخ هئارا لابند هب CBRهمانرب .تسا یشخب دنچ درکیور زا هتفرگرب CBRییارجا راتخاس 

 اب تیلولعم ياراد دارفا همه یعامتجا يزاس ریگارف و اهتصرف يزاسربارب ،رقف شهاک ،یشخبناوت

 و یتلود تامدخ ریاس و ،عماوج و اهنامزاس ،نانآ ياههداوناخ ،تیلولعم ياراد دارفا دوخ کمک

 .تسایعامتجا روما و لاغتشا ،شزومآ ،تمالس  هنیمز رد یتلودریغ

 :زا دنترابع CBR همانرب  يارجا رد یتسیزهب نامزاس یلصا ناراکمه

 CBR همانرب يرجم یتلود ریغ تاسسوم )1

 یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو )2

 )  ي اه يرایهد و اه يرادرهش نامزاس( روشک تارزو )3

 ییاتسور و یناتسرهش ،یناتسا ،يروشک CBR ياهاروش )4

 تیلولعم ياراد دارفا ياه لکشت )5

 یلصا فده
 درکیور کی زا هدافتسا ابهعسوت ياه همانرب همه رد تیلولعم ياراد دارفا تکراشم و يزاسدنمناوت

 مزال یناسنا قوقح زا و دبای دوبهب تیلولعم ياراد دارفا  یگدنز تیفیک هک يروط هب یشخب دنچ

 .دندرگ دنم هرهب

 هعماجرب ینتبم یشخبناوت همانرب يارجا تامادقا

 
6Community Based Rehabilitation 



 عاجرا لیبق زا یتامادقا و يرگلیهست ياه شور زا هدافتسا اب  هعماجرب ینتبم  یشخبناوت نانکراک

 ،هعماج يراکمه بلج و میقتسم هلخادم ،شزومآ ،)یتلود ریغ و یتلود(هطوبرم ياه شخب هب

 .دیامن یم لیهست ار نانآ يا هداوناخ و تیلولعم ياراد دارفا زاین دروم تامدخ هب یسرتسد تصرف

 :دنشاب یم ریز حرش هب یلصا تامادقا

 تمالس هفلوم

  تمالس ياقترا .1

  اه تیلولعم زا يریگشیپ .2

 یکشزپ ياه تبقارم .3

 یشخبناوت تامدخ .4

 یشخبناوت کمک لیاسو .5
 شزومآ هفلوم

 یکدوک هیلوا نارود ياه شزومآ .1

 یلاع و هطسوتم ،ییادتبا ياه شزومآ .2

 یمسر هبش ياه شزومآ .3

 رمعلا مادام ياه يریگدایلیهست .4
 شاعم رارما هفلوم

 يدزمتسد لاغتشا و یلاغتشا دوخ .1

 یلام تالیهست .2

 یعامتجا ياه تیامح تامدخ  .3
 یعامتجا هفلوم

 تبقارم و یصخش ياه کمک هئارا .1

 هداوناخ و جاودزا .2

  شزرو و حیرفت تغارف تاقوا ،يرنه ،یگنهرف ياه تصرف داجیا .3

 یقوقح و ینوناق ياه تیامح .4

 يزاس دنمناوت هفلوم

 تاطابترا و یهاوخداد .1

 یعامتجا جیسب .2

 یسایس تکراشم .3

 رایدوخ ياه هورگ .4



 نیلولعم ياه لکشت .5

 ) هعماج رد عناوم عفر قیرط زا( هعماج يزاس دنمناوت

 یمومع ياهاضف و هناخ حطس رد یکیزیف عناوم عفر .1

 یشرگن عناوم عفر .2

 یطابترا عناوم عفر .3

 ینوناق عناوم عفر .4

 یشخب نیب ياه يراکمه

 یلحم حطس رد CBR همانرب يارجا رد نارایهد  زا هدافتسا .1

 یلحم حطس رد CBRياه همانرب يارجا رد نازروهب زا هدافتسا

 یشخب نورد يراکمهشرتسگ .2

 اه اتسور و اه ناتسرهش و ناتسا حطس رد هعماجرب ینتبم یشخبناوت ياهاروش لیکشت .3

 یعامتجا ياه تکراشم

 يدقن ریغ و يدقن ياه کمک بذج .1

 CBR همانرب يارجا رد نیبلطواد بذج .2

  درخ یلام ياه همانرب شرتسگ و یلام ياه قودنص لیکشت .3

 

 يزاس بسانم و یسرتسد هورگ -2
 ياه طیحم هب یسرتسد يارب هعماج داحآ ریاس اب ربارب ياه تصرف زا دیاب تیلولعم ياراد دارفا

 یگدنز کی نتشاد ،نیلولعم يزاسدنمناوت يارب .دنشاب رادوخرب تاطابترا و تاعالطا ،یکیزیف

 دراد هفیظو هورگ نیا .تسا يرورض يرما یگدنز ياههبنج مامت رد اهنآ لماک تکراشم و لقتسم

 و يرهش قطانم رد ار نیلولعم وردوخ و یگدنز طیحم يریذپ سرتسد تهج بسانم تامادقا

 یسرتسد لیهست تهج یکمک ياه يروانف زا رثوم يریگ هرهب نینچ مه .دروآ مهارف ییاتسور

 .دشاب یم هورگ نیا فادها رگید زا لقتسم یگدنز تاناکما هب نالولعم



 

  فیراعت

 7(AT)یکمک يروانف

 ددرگ یم قالطا تیلولعم ياراد دارفا اب طبترم ياه متسیس و تامدخ ،تالوصحم هب یکمک يروانف

 يریذپ سرتسد دنیآرف.ددرگ یم هدافتسا درکلمع ءاقترا و یلک 8درکراک دوبهب تهج رد هک

 و یشخبناوت کمک يروانف و اهرازبا زا هدافتسا تراهم و شناد زا حیحص يریگ هرهب مزلتسم

 درف ياه تیدودحم و اه تیلباق اب یگدنز طیحم قابطنا تهج رد اهنآ زا هدافتسا ي هوحن شزومآ

  .ددرگ یم يو  يزاسرداق هب رجنم نآ لصحام هک دشاب یم تیلولعم ياراد
 9یگدنز طیحم يزاس بسانم و یسرتسد لیهست
 یــطیحم عــناوم عفر هب رجنم هک دوش یم قالطا یتامادقا هعومجم هب یگدنز طیحم يزاس بسانم

 و لیاــسو زا هدافتــسا نیــنچمه و یگدــنز طیــحم حالصا ای و یحارط اب عناوم نیا عفر .ددرگ یم

 هــب رجنم و هدوب ریذپ ناکما تیلولعم ياراد درف يدرکلمع حطس اب بسانتم یکمک ياه يژولونکت

 .ددرگ یم تیلولعم ياراد درف يدرکلمع لالقتسا رثکادح داجیا

 10یقابطنا لیاسو
 دارــفا هدافتسا دروم تاناکما و یگدنز طیحم اهنآ زا هدافتسا اب هک دنتسه یتازیهجت و اه يروآ نف

 .ددرگ یم قبطنم اهنآ تیدودحم و درکلمع حطس اب تیلولعم ياراد

 11 (ADL)یگدنز هرمزور ياه تیلاعف

 ماجنا زور هنابش تعاس 24 یط درف هک دنتسه یفیاظو و اه تراهم ،یگدنز هرمزور ياه تیلاعف

 ،ندز كاوسم ،ندروخ اذغ ،سابل ندروآرد ،ندیشوپ سابل لماش اه تیلاعف نیا .دهد یم

 .دشاب یم دوخ نتسارآ و ییوشتسد هب نتفر ،مامحتسا

 و EADL)12(یکینورتکلا  ياهرازبا  زا هدافتسا هب هتسباو یگدنز هرمزور ياهتیلاعف زا یخرب ماجنا

 ياهتفاسم ندرک یط ،نفلت یشوگ زا ندرک هدافتسا :هلمج زا دشاب یم IADL)13(یکینورتکلا ریغ

 ،وش و تسش ،لزنم ياهراک نداد ماجنا ،اذغندرک هدامآ ،یگدنز جاتحیام دیرخ ، ینالوطً اتبسن

  بجوم یکمک ياه يروانف زا هدافتسا … و وراد ندرک فرصم ،لزنم یئزج تاریمعت نداد ماجنا

 .ددرگ یم يو یصخش یگدنز رد يدرف لالقتسا شیازفا
 هیلقن هلیسو يزاس بسانم

 
7 Assistive Technology  
8Funtioning 
9Home modification 
10 Adaptive Device 
11 Activity Daily Living 
12Electronic Aids to activity daily living (EADLs) 
13Instrumental activity daily living 



 اــب بــسانتم دنناوتب تیلولعم ياراد دارفا هک دوش یم قالطا یتازیهجت و ینف تارییغت هعومجم هب

 و ییاــمنهار ياهدرادناتــسا اــب قباــطم دوــخ یصخش يوردوخ زا لقتسم روط هب ،درکلمع حطس

 یــم هخرچ هس و تلکیسروتوم ،وردوخ لماش ددرت و هیلقن لیاسو .دنیامن هدافتسا روشک یگدننار

 .دشاب

  :فده هورگ
  ییانیب بیسآ ياراد دارفا
 راتفگ و توص و ییاونش بیسآ ياراد دارفا
 یتکرح بیسآ ياراد دارفا
 یتخانش و کیتوکیاس ،)مسیتا فیط (دشر یلماکت ،یشوه ینهذ تالالتخا ياراد دارفا
 تیلولعم ياراد نادنملاس
 :فادها

  هرمزور یگدنز رد درف يدرکلمع لالقتسا حطس شیازفا
 یگدنز تیفیک ءاقترا و یگداوناخ یگدنز رد درف تکراشم حطس شیازفا
 لقتسم یگدنز هب نانآ یسرتسد و نالولعم یعامتجا تکراشم شیازفا

 :اه تیلاعف

  )تنوکس لحم ،هناخ (یکیزیف طیحم هب یسرتسد ناکما ندومن مهارف •

  یگدنز هرمزور ياه تیلاعف لیاسو و تازیهجت نیمات •

   نیلولعم وردوخ يزاس بسانم •

 و دارــفا ددرت هب ندیشخب تلوهس روظنم هب لزنم طیحم يزاس بسانم ياه هویش شزومآ •

  زاین دروم لیاسو هب حیحص یسرتسد
 :تامادقا

 لوــلعم دارفا يارب يزاس بسانم ياه طیحم هب یبایتسد ياهراکهار یحارط و هعلاطم ،یسررب .1

  یگدنز لحم رد

   نالولعم وردوخ و یگدنز لحم ،يزاس بسانم زاین دروم عبانم نیمأت و دروآرب .2

 يارــب يزاــس بــسانم گــنهرف ندرــک هنیداهن و شرگن رییغت ،يزاسهاگآ تهج يزیر همانرب .3

  يزاس بسانم ماجنا عوضوم تیمها هب تبسن نیلوئسم و نانآ ياه هداوناخ ،نیلولعم

 نیلولعم داهن مدرم ياه نامزاس اب لماعت و يراکمه بلج .4

  هطوبرم شرازگ هئارا و يزاس بسانم درکلمع رب تراظن و یسررب .5

  ،نالوـــلعم هدافتـــسا تـــهج يزاـــسهاگآ و یـــشزومآ ياـــه هـــمانرب يارـــجا هـــیارا .6

  هعماج و اه هداوناخ

  يزاس بسانم اب طبترم ياه يروآ نف یفرعم و یبایتسد ،هعلاطم .7



  يزاس بسانم یصصخت داهن مدرم ياه نامزاس تیوقت و بیغرت ،داجیا هب کمک .8

  يزاس بسانم یصصخت ياه هاگشیامن و اه تسشن ،اه رانیمس ،اه ییامهدرگ يرازگرب .9

 و اه شلاچ هب یبایتسد ناکما و اه درواتسد هئارا روظنم هب اه درکلمع و تامادقا يزاسدنتسم .10

  رثوم ياه راکهار

 یمــسج تیلولعم ياراد دارفا هدافتسا لباق يزاس بسانم فلتخم یکمک ياه يروآ نف یفرعم .11

  ینهذ و نمزم یناور ،یئانیب و ییاونش ،یتکرح

 تخــس و يرازــفا مرــن ياــه متسیس و ربیاس ياه اضف يزاس بسانم يریگیپ و يزیر همانرب .12

  نالولعم هدافتسا و یسرتسد ناکما تهج طبترم يرازفا

 لولعم درف اب یکمک هلیسو قابطنا و یکمک لیاسو یمونوگرا يریگراکب و یشزومآ يزیر همانرب .13
  روشک یشخبناوت ناسانشراک يارب

 يرــسارس ياــه نوــمزآ رد تکرــش تالیهست را طیارش دجاو دارفا تیحالص دییات و يریگیپ .14

  یلیمکت تالیصحت و  روشک شزومآ شجنس نامزاس

 
 یهافر تامدخ و یعامتجا یشخبناوت هورگ

 دنمزاین لولعم نازومآ شناد هب  یلیصحت هنیزه کمک -1
 رد نالولعم قوقح زا تیامح نوناق و نامزاس یلام ياه تیامح عماج لمعلا روتسد ساسا رب

 هنیمز رد یشزومآ تامدخ هئارا روظنم هب نازومآ شناد یلیصحت هنیزه کمک تخادرپ ياتسار

 نازومآ شناد هب يدقن کمک تخادرپ اب ات دیدرگ ررقم ،نازومآ شناد يارب یهافر تاناکما نیمات

 کمک نازومآ شناد یگدنز تیفیک دوبهب هب و هدش تیوقتیلیصحت ياه هزیگنا طیارش دجاو لولعم

 .دوش

 یتلود ياههاگشناد لولعم نایوجشناد یلیصحت هنیزه کمک- 2

 هب و نالولعم قوقح زا تیامح نوناق و نامزاس یلام ياه تیامح عماج لمعلا روتسد ساسا رب

 رد هلاسره  هنیزه کمک نیا دش ررقم لولعم نایوجشناد یشزومآ تیفیک دوبهب و قیوشت روظنم

 . دوش هداد رارق دنوش یم یتلود ياه هاگشناد رد شریذپ هب قفوم هک یلولعم نایوجشناد زایتخا

 یعاخن بیسآ ياراد دارفا يراتسرپ قح هنیزه کمک -3

 7 هدام و ناریزو تئیه 19/6/85 خروم ـه35714ت/هبوصم ساسا رب يراتسرپ قح هنیزه کمک

 دودحم  هب هجوت اب.دریگ یم قلعت یعاخن بیسآ ياراد دارفا هب نالولعم قوقح زا تیامح نوناق

 ياه تیلاعف ماجنا رد هدنیازف ییاسران زورب ،نآ عبت هب و اه مادنا یتکرحو یسح درکلمع ندش

 و تبقارم .دزاس یم دنمزاین نایفارطا ریاس کمک و تبقارم هب ، یعاخن هعیاض ياراد درف ،هرمزور

 و یناور ، يداصتقا ياهراشف ضرعم رد ار هداوناخ و درف ،یعاخن هدید بیسآ صخش زا يراتسرپ

 عناوم شهاک نمض ناشیاه هداوناخو دارفا نیا زا  یلام تیامح اذل .دهد یم رارق يدیدش ینامسج



  نانآ یعامتجا تکراشم نازیم و تمالس حطس ياقترا رد ییازس هب ریثات ،نانآ يورارف تالکشم و

 .تشاد دهاوخ

 

 PKU کیلوباتم لالتخا هب نایالتبم یهدناماس-4

 اب و  نالولعم قوقح زا تیامح نوناق و نامزاس یلام ياه تیامح عماج لمعلا روتسد ساسا رب

 میژر تیاعر هطساوب يرامیب ضراوع لرتنکوpku لالتخایاراد دارفا ییاسانش ترورض هب هجوت

 ساسارب تشادهب ترازو يراکمه اب یتسیزهب نامزاس ، تیلولعمزورب زا يریگشیپ و ییاذغ

 و نامرد و ییاذغ داوم هیهت هنیزه کمک ناونع هب یغلبم نامزاس یلام ياه تیامح لمعلاروتسد

  . دیامن یم تخادرپ دارفا نیا هبب یشخبناوت

 نالولعم يدنمناوت ياقترا حرط-5

 و اه تیدودحم رب هبلغ تهج ار مزال ياه شزومآ و اه تراهم ،لولعم درف يزاسدنمناوت حرط رد

 و لالقتسا اب و هدومن بسک دوخ یعامتجا و یناور  ، یمسج ياه تیفرظ ریاس زا هنیهب هدافتسا

 رب يزاسدنمناوتدوش یم شالت حرط نیا رد .درادرب ماگ شیوخ قوقح ایحا ریسم رد ،يروابدوخ

 نیرتمکاب تیلولعم ياراد درف کی هک دوش لماشار تالخادم زا یفیط و هدش زکرمتم یتامدخ

 ياه يدنمناوت هدش قفوم هک دوش لدبم يدرف هب يدنمناوت دنیآ رف نایاپ رد ، تکراشم حطس

 ار تسا يو تیلولعم و بیسآ حطساب بسانتم هکار تکراشم زا یحطس ،دیامن لعفلاب ار دوخ هوقلاب

 .دیامن هبلاطم ار دوخ یعامتجا و يدرف قوقح دناوتب و هدرک هبرجت

 نالولعم باهذ و بایا هنیزه کمک-6

 نالولعم قوقح زا تیامح نوناق و نامزاس یلام ياه تیامح عماج لمعلا روتسد ساسا رب

 ناکما و یسرتسد ، یهافر تیعضو ياقترا فده اب نالولعم باهذ و بایا هنیزه کمک تخادرپ

 قلعت طیارش دجاو دارفا هب....و یشزرو، یلیصحت ، یلغش ، یشخبناوت ، ینامرد روما يریگیپ

 .دوش یم تخادرپ يدروم تروصب هنیزه کمک نیا .دریگ یم

 یتلود ریغ ياه هاگشناد لولعم نایوجشناد هیرهش هنیزه کمک -7

 دارفا هعسوت مشش همانرب 64 هدام " ر" دنب و نالولعم قوقح زا تیامح نوناق 9 هدام ساسارب

 رد شریذپ هب قفوم هک دیدش یلیخ و دیدش تیلولعم ياراد دارفا نادنزرف و تیلولعم ياراد

 هیرهش لک ای شخب دنناوت یم بوصم ياه همان نییآ قبط دنوش یتلود ریغ ياه هاگشناد

  .دنیامن تفایرد یتسیزهب نامزاس زا ار دوخ هاگشناد

 نیلولعم يزاسدنمناوت رتفد یهورگارف ياه تیلاعف

 :تیلولعم تدش و عون نییعت یشخبناوت یکشزپ نویسیمک -1

 تدش و عون نییعت یشخبناوت یکشزپ نویسیمک نالولعم قوقح زا تیامح نوناق 1 هدام ساسارب

 ياههورگ و تمالس اب طبترم یشخبناوت ياههورگ ناسانشراک و ناصصختم زا یبیکرت تیلولعم



 تیلولعم ،درکلمع یللملانیب يدنبهقبط قباطم ار تیلولعم تدش و عون نییعت هک تسا یکشزپ

 لیکشت روشک و ناتسا ،ناتسرهش حطس هس رد نویسیمک نیا .دراد هدهعرب تمالس و )یناوتمک(

 .دوشیم نییعت نآ ياضعا بیکرت و دادعت ،)یناوتمک( تیلولعم عون اب بسانتم و دوشیم

 :یشخبناوت ياه هتیمک تیلاعف و لیکشت هوحن -2
 تامدخ هئارا راد هدهع روشک یتسیزهب نامزاس ،نالولعم قوقح زا تیامح نوناق ساسا رب

 یهیدب ،دشاب یم تیلولعم فلتخم ياههورگ هب یهافر و یتیامح ،یتبقارم ،یشخبناوت ،یشزومآ

 تفایرد ياه تیولوا نییعت ،نانآ ياه هداوناخ و تیلولعم ياراد دارفا زا قیقد یجنس زاین تسا

 ماجنا مزلتسم دارفا نیا ياه تیدودحم و اهزاین اب یناسر تمدخ دنیارف حوطس قابطنا و تامدخ

 یم مهارف ار یطیارش یشخبناوت هتیمک .دشاب یم یصصخت يا هتیمک رد یسانشراک ياه یسررب

 هب ماگنه هب تیلولعم ياراد دارفا زاین دروم یهافرو یتیامح ،یشخبناوت ،یشزومآ تامدخ ات دزاس

 رثومروضح و يدرف لالقتسا ،یعامتجا هافر و تمالس حطس ءاقترا ناکما بیترت نیا هب و هئارا نانآ

 .ددرگ مهارف هعماج رد نانآ

  :تیلولعم ياراد دارفا دصرد 3 مادختسا -3

 لقادح تسا فلکم تلود ،1397 لاس یغالبا نالولعم قوقح زا تیامح نوناق 15 هدام دانتسا هب

 زا هک ییاههاگتسد و یمومع ياهداهن و یتلود ياههاگتسد یمادختسا ياهزوجم زا دصرد 3
 یتسیزهب نامزاس .دهد صاصتخا تیلولعم ياراد دارفا هب ،دننک یم هدافتسا روشک یمومع هجدوب

 ياههاگتسد رد نیناوق يارجا دنور و		تیلولعم ياراد دارفا قوقح يریگیپ یلوتم ناونع هب
 ربارب تهج رد ،فلتخم ياهداهن و اههاگتسد اب ینزیار قیرط زا ات دیامن یم شالت هراومه ،ییارجا

 .دیامن مادقا نانآ قح قاقحا و دوجوم عناوم عفر ،اه تصرف يزاس

  :تیلولعم ياراد دارفا دعوم زا شیپ یگتسشنزاب -4

 4/10/87 بوصم تیلولعم ياراد درفا قوقح نویسناونک بیوصت نوناق 28 و 27 هدام دانتسا هب

 و یلیمحت گنج و یمالسا بالقنا نازابناج یگتسشنزاب هوحن نوناق و یمالسا ياروش سلجم

 روکذم نوناق ییارجا هماننییآ و 1367 لاس رد روآنایز و تخس لغاشم نیلغاش و يداع نیلولعم

 نیا رکذلاقوف نوناق 1 هدام رد یتلود ياههاگتسد رد لغاش تیلولعم ياراد دارفا ،1385 لاسرد

 و تاسسؤم ،اهکناب ،اهیرادرهش ،یتلود تاسسؤم ،اهتکرش ،اههناخترازو هیلک رد دنناوتیم دارفا

 دنشابیم تیلاعف لوغشم و تسا مان رکذ مزلتسم اهنآ رب نوناق لومش هک ییاهنامزاس و اهتکرش

 ياراد دارفا قوقح ریگیپ و ریبد ناونع هب یتسیزهب نامزاس .دنیامن هدافتسا نوناق نیا زا دنناوتیم

 يریگشیپ تهج ات دیامنیم شالت هراومه ،ییارجا ياههاگتسد رد نیناوق يارجا دنور و تیلولعم

 یضاقتم تساوخرد قبط تیلولعم ياراد درف هدنامیقاب ياهییاناوت رب یلغش یگدوسرف ریثات زا

 .دیامن مادقا

 :نیلولعم يوردوخ هژیو كالپ ياطعا -5



 زین و رهش حطس رد نیلولعم ددرت تهج یمومع لقن و لمح لیاسو يزاس بسانم مدع هب هجوت اب

 نازیزع نیا يارب ربارب ياه تصرف داجیا و یطیحم تاناکما هب نیلولعم رتشیب هچ ره یسرتسد

 يرازگرب و  )اجان (یماظتنا يورین یگدننار و ییامنهار اب یتارکاذم یط روشک یتسیزهب نامزاس

 نآ ات دیدرگ ررقم ییا همان مهافت یط یگدننار و ییامنهار یسدنهم و ینف تنواعم اب تاسلج

 یتکرح یمسج نالولعم یصخش ياه وردوخ تهج هژیو كالپ بصن و رودص دنور هب تبسن ناگرا

 )یناتحت مادنا( طسوتم هدش اب یتکرح یمسج و دیدش و دیدش یلیخ تیلولعم تدش اب ینهذ و

 یط رما نیا هک دیامن مادقا روشک رسارس رد هدش میظنت همان هویش ساسا رب و طباوض تیاعر اب

 – اجان یگدننار و ییامنهار سیلپ 16/4/89 خروم 4/13-1208-79=46140 هرامش همانشخب
 و تارادا هیلک هب نیلولعم هژیو كالپ حرط عوضوم اب کیفارت تامدخ و یسدنهم و ینف تنواعم

 . تفرگ رارق روشک رسارس رد ناگرا نآ رظن تحت يراذگ هرامش زکارم

 : يزابرس تیفاعم -6

 ناوتان دوخ هک ییایلوا نادنزرف زا یکی -نالولعم قوقح زا تیامح عماج نوناق 26 هدام ساسا رب

 لولعم و ناوتان اهنآ نادنزرف زا رفن ود لقادح ای و )دشاب لولعم اهنآ زا یکی ای ودره( هدوب لولعم و

 .ددرگیم فاعم یمومع هفیظو تمدخ ماجنا زا دشاب
 یتسرپرس هک یمادام دنیامنیم یتسرپرس ار دوخ لولعم و ناوتان نز هک ینارسمه نینچ مه

 .دندرگیم فاعم یمومع هفیظو تمدخ ماجنا زا دنشاب هتشاد هدهعرب ار لولعم و ناوتان رسمه

 ، نیدلاو لماش هداوناخ ءاضعا زا یکی هک یئاه هداوناخ :يزابرس تیفاعم تفایرد طیارش نیزئاح

 و دیدش حطس رد ( یتکرح یمسج تیلولعم هب التبم هداوناخ ءاضعا زا رفنود لقادح ای و رسمه

  حطس رد( ینهذ تیلولعم ،)دیدش یلیخ و دیدش  حطس رد(  ییانیب تیلولعم ، ) دیدش یلیخ

 حطس رد( نمزم یناور نارامیب و ) دیدش یلیخ و دیدش حطس رد ( ییاونش ،)دیدش یلیخ و دیدش

 .دشاب ) دیدش یلیخ و دیدش

 
 

 


