
 

 

 اٍلیِ ٍ کوک ّایٍ اختالالت تٌفسي  خفگي

 ثٝ اوؼيظٖ ػٝ دليمٝ ٔذت ثٝ وٝ كٛستي دس .ثبؿٙذ ٘ذاؿتٝ دػتشػي وبفي اوؼيظٖ ثٝ ثذٖ ثبفتٟبي وٝ ٔيذٞذ سخ صٔب٘ي خفٍي

 :اص ػجبستٙذ وٝ ؿٛ٘ذ ثشٚص خفٍي ثبػث تٛا٘ٙذ ٔي ٔختّفي ػٛأُ .ؿٛ٘ذ ٔي ٘بثٛد ٔغض حيبتي ػِّٟٛبي اص ثؼيبسي ٘شػذ، ٔغض
 

 ، تٙفغ ساٜ دس ٚخٛد ٔبيؼبت ، تٙفؼي ساٜ ؿذٖ فـشدٜ)  :تٌفسي راُ ضدى هسدٍد ػلت تِ تدى تِ اکسیژى ًزسیدى ) الف

 .)...ٚ تٙفؼي ٔدشاي دس خبسخي اخؼبْ ، ثيٟٛؽ ٔلذْٚ دس ٌّٛ ػمت ثٝ صثبٖ افتبدٖ
 

 :هیگذارًد اثز تٌفس دستگاُ کٌٌدُ تٌظین اػصاب يا هغش رٍی تز کِ ػَاهلي ) ب

 .)...ثيٕبسيٟب ثشخي ٚ ػٕي ٌبصٞبي اػتٙـبق ٔؼٕٛٔيتٟب، ، ٌشفتٍي ثشق(
 

 :َّا در هَجَد اکسیژى همدار کاّص ) ج

 .)...صيبد ػٕك دس غٛاكي تّٟٛ٘ب، يب چبٟٞب دس تٙفغ ، ٔشتفغ ٞبي لّٝ ثٝ كؼٛد(
 

 خفگي ػوَهي ّای ًطاًِ ٍ ػالئن

 ٚ ٌيدي ثؼتش ٘بخٟٙب، ٚ ِجٟب يوجٛد دٞبٖ، وشدٖ وف وشدٖ، خشخش ،)تٙفغ ػٕك ٚ تؼذاد افضايؾ( تٙفغ دس اؿىبَ :اص ػجبستٙذ

 .ثيٟٛؿي ٚ تٙفغ لغغ اٚلبت ٌبٞي ٚ پشتي حٛاع

 

 ًكٌید فزاهَش

 ٔي دسٔب٘ي ثٝ ٔشاوض ٔلذْٚ سػب٘ذٖ اِٚيٝ وٕىٟبي ا٘دبْ اص پغ الذاْ اِٚيٗ ٔزوٛس، ؿشايظ دس وٝ ثبؿيذ داؿتٝ ٘ظش دس ٕٞيـٝ

 .ثبؿذ اِٚيٝ ٔي وٕىٟبي ٞشٌٛ٘ٝ بْا٘د اَٚ ؿشط ، ٔشاحُ تٕبْ دس خٛ٘ؼشدي حفظ ايٗ ثش ػالٜٚ .ثبؿذ
 

  ضدگي غزق

 دس ٚ پؼشاٖ ٘ٛخٛاٖ ٚ وٛدوبٖ دس غشلـذٌي ؿيٛع .ؿٛد تٙفؼي ؿذيذ اختالالت ثٝ ٔٙدش ٔيتٛا٘ذ ٞٛايي ساٟٞبي ثٝ آة ٚسٚد

 ٚ ثبثت ٔشدٔىٟبي اص لجيُ( ٔشي ٚاضح ػالئٓ ثشٚص كٛست دس حتي سا ؿذٜ غشق فشد ٔٛسد دس اِٚيٝ الذأبت. اػت ثيـتش تبثؼتبٖ

 اػت ؿذٜ ٔالحظٝ ؿذٜ، ا٘دبْ دسثشسػيٟبي ثبؿذ، اِٚيٝ وٕىٟبي ا٘دبْ ٔحتبج ٞٙٛص ٔلذْٚ اػت ٕٔىٗ صيشا .دٞيذ ا٘دبْ )ٌـبد

 ٞيچ ثّىٝ ٌشديذٜ آٟ٘ب ٔب٘ذٖ ص٘ذٜ ثٝ ٔٙدش تٟٙب ٘ٝ ٚ ٌـبد ثبثت ٔشدٔىٟبي ثب ؿذٌبٖ غشق اص ثشخي دس اِٚيٝ الذأبت ا٘دبْ وٝ

 ثيـتش ؿذٜ غشق فشد ٔب٘ذٖ ص٘ذٜ ؿب٘غ ثبؿذ، پبييٙتش آة حشاست حبَ ٞشچٝ ػيٗ دس .اػت ٘ـذٜ ٔـبٞذٜ آ٘بٖ دس ٘يض اي ػبسضٝ

 فٛق ؿشايظ دس ػشٔبصدٌي خغش ِٚي ثٕب٘ذ، ص٘ذٜ تپؾ ثذٖٚ عٛال٘يتشي ٔذت ٔيتٛا٘ذ ثشاي لّت پبييٗ حشاست دس صيشا .اػت

ؿذٖ  غشق ثٝ ٔٛػْٛ ؿذٖ غشق اص ديٍشي ٘ٛع ٔيـٛد، خفٍي ثبػث ؿـٟب ثٝ آة ٚسٚد وٝ فٛق ٔٛاسد دس خض ثٝ .يبثذ ٔي افضايؾ

 ثبػث خفٍي ٚ ؿذٜ تٙفغ ٔدشاي تٍٙي ثٝ ٔٙدش وٝ ٌّٛ )اػپبػٓ( ٔٛضؼي ا٘مجبم اص اػت ػجبست وٝ داسد ٚخٛد خـه

 .ٔيٍشدد
 

 ؟ کیست غزيك

 )ثبؿذ غشق ؿذٜ سٚدخب٘ٝ يب بدسي دس اٌش( ثبؿذ الي ٚ ٌُ يب ؿٗ اص پش اٚ دٞبٖ اػت ٕٔىٗ .ٔييبثيٓ آة دس ٔؼٕٛالً سا غشيك

 ٚ ٘ذاسد ٚخٛد ؿىٓ ٚ ػيٙٝ ٚ حشوبت تٙفغ .اػت وجٛد اٚ ٘بخٟٙبي صيش ٚ ِجٟب :اص ػجبستٙذ ٔيـٛد ٔـبٞذٜ ٔلذْٚ دس وٝ ػالئٕي

 .اػت ٕٞشاٜ خشخش ثب ٚي تٙفغ تٙفغ، ٚخٛد كٛست دس
 

 اٍلیِ الداهات



 

 

 پبسٚ، ؿبخٝ يه ٔب٘ٙذ ٚػيّٟبي اص وٙيذ ػؼي اػت ٘ضديه تخشوٙبسٜ اػ يب ػبحُ ثٝ اٌش اػت ؿذٌي غشق حبَ دس وٝ ٔلذٚٔي

 ٔحىٓ صيش پبيتبٖ وٝ ؿٛيذ ٔغٕئٗ .داسيذ ٍ٘ٝ ٔلذْٚ ػٕت ثٝ ٚ اػتفبدٜ وشدٜ ديٍش ٔحىٓ اؿيبء يب ٚ ٔبٞيٍيشي چٛة دسخت،

 دٚس آ٘مذس ذْٚٔل اٌش .ثىـيذ ػبحُ ػٕت ثٝ سا اٚ ٌشفت سا ٚػيّٝ ٔلذْٚ ٚلتي .ٕ٘يخٛسيذ ِيض آة داخُ ثٝ ٚ اػت ػفت ٚ

 وبس ايٗ ثشاي .اػت عٙبة ثشاي پشتبة، ٚػيّٝ ثٟتشيٗ .اٚػت ػٛي ثٝ چيضي پشتبة ساٜ ديٍش ثٍيشد سا ٚػيّٝ ٕ٘يتٛا٘ذ وٝ اػت

 ٚػيّٝ .ثجٙذيذ دسداس پالػتيىي ظشٚف ٘دبت، يِٛ٘ٛيت، تيٛح ٔب٘ٙذ ٔيٕب٘ذ ؿٙبٚس وٝ ٚػيّٝ يه ثٝ ثّٙذ سا سيؼٕبٖ يب عٙبة يه

 ٘يؼت ٞٛؿيبس ٔلذْٚ اٌش .ثىـيذ ػبحُ ػٛي ثٝ سا اٚ سا ٌشفت ؿٙبٚس ٚػيّٝ ٔلذْٚ وٝ ٚلتي .وٙيذ پشتبة ٔلذْٚ ػٛي ثٝ سا

 ؿٙبٚس تختٝ يه اص اػتفبدٜ ثب وشدٖ ؿٙب يب ثب ٚ لبيك ثب ػشيغ دػتيبثي خٟت اػت الصْ يبفت، دػت اٚ ثٝ ٕ٘يتٛاٖ ٞٓ عٙبة ثب ٚ

 ثشٚيٓ اٚ ػٛي ثٝ
 

 :کِ ايي هگز تزٍيد ضدى غزق حال در فزد سوت تِ ًكٌید سؼي ّزگش

 . . . . ٚ ثبؿيذ خٛثي ؿٙبٌش -

 . . . . ٚ ثبؿيذ ديذٜ آٔٛصؽ خبف عٛس ثٝ سا غشيك ٘دبت تىٙيىٟبي -

 . . . . ٚ ثپٛؿيذ سا آة سٚي ٔب٘ذٖ ؿٙبٚس ؿخلي ٚػبيُ -

 .ؿٛيذ ٕٞشاٞي ديٍش ٘دبتٟبي غشيك تٛػظ -
 
 .دّید اًجام ضدگي غزق دچار هصدٍهیي اس هزالثت هَرد در را سيز هزاحل فَق اصَل رػايت صَرت در
 

 حبِت دس سا اٚ ٞؼتيذ فمشات ػتٖٛ آػيت ثٝ ٔـىٛن اٌش .وٙيذ خبسج ايٕٙتش ٚ ػشيؼتش چٝ ٞش آة دسٖٚ اص سا ٔلذْٚ .1

 سا اٚ آة اص ٔلذْٚ وشدٖ خبسج اص لجُ ػپغ ٚ وٙيذ حفظ فمشات ػتٖٛ أتذاد دس ٌشدٖ ٚ ػش داؿتٗ ٍ٘ٝ ثب ثيحشوت

 .ثجٙذيذ پـتي تختٝ يه ثٝ

 ثٝ سا اٚ ػپغ .وٙيذ ثيحشوت ثبصٚاٖ تٛػظ سا اٚ ٌشدٖ ٚ ػش يبفتيذ، پبييٗ ثٝ سٚ كٛست ٚضؼيت دس سا ٔلذْٚ اٌش  .2

 .ٌيشد لشاس ثبال ثٝ سٚ كٛست ٚ ػش وٝ عٛسي ثٝ ثچشخب٘يذ آسأي

 ثٝ سا اٚ وٝ حبِي ٕٞبٖ دس داسيذ تٛاٖ وٝ كٛستي دس وٙيذ، ؿشٚع غشيك ثب ثشخٛسد اِٚيٗ اص سا يثيٙ ثٝ دٞبٖ تٙفغ .3

 .ثذٞيذ تٙفغ اٚ ثٝ ٌٍٟبٜ ٔيىـب٘يذ، خـىي

 

 ًكٌید فزاهَش

 پغ ، اػت صيبد ؿٕب دْ ٚ ٘فغ ثٝ ٘ؼجت ، تشؿحبت افضايؾ ٚ آٟ٘ب ثٝ آة ٚسٚد دِيُ ثٝ ٚي تٙفؼي ٔدبسي ٚ ثيٕبس سيٝ ٔمبٚٔت

 لفؼٝ ديٛاسٜ وبفي آٔذٖ ثبال ثٝ ، خيش يب اػت ٔٛفك سيٝ سػب٘ي ٞٛا ثذا٘يذ وٝ ايٗ ثشاي ٚ داسد ٚخٛد پشلذست دٔيذٟ٘بي ثٝ ٘يبص

 .وٙيذ تٛخٝ ػيٙٝ
 

 ػّٕيبت تٙفغ ٚخٛد ػذْ كٛست دس .وٙيذ ثشسػي سا اٚ تٙفغ ٔدذداً سػب٘ذيذ، خـىي ثٝ سا ٔلذْٚ وٝ صٔب٘ي .4

 دلبيك ثشاي ٔلذْٚ اٌش حتي ،ًكٌید هتَلف ديگز کزديد، ضزٍع را آى ٍلتي ٍ کٌید آغاس سزيؼتز ّزچِ را ريَی  للثي احیاء

 ٔؼذٜ دس آة صيبد ٔمبديش ٚخٛد غشيك ؿخق احيبي دس اكّي ٔـىالت اص يىي ذ.ثبؿ ٔب٘ذٜ آة دس ) دليمٝ 48 حتي( عٛال٘ي

 ثشٌشدا٘ذٖ خغش .ٔيأيذ ٚخٛد ثٝ خفٍي ٚ ؿذٜ سيٝ ٚاسد ٔٛاد ايٗ وٝ ثيبٚسد، ثبال سا خٛد ٔؼذٜ ٔحتٛيبت غشيك اػت ٕٔىٗ .اػت

 ٚاسد سيٟٟب وشدٖ پش ثشاي عجيؼي فـبس اص ثيؾ فـبسي دْ، دس اػت الصْ ؿذ روش وٝ ٕٞب٘غٛس .ٔييبثذ افضايؾ تٙفغ ؿشٚع ثب

 ٔؼذ٠ ديٍش ػٛياص ٔيـٛد. تّٕتشٔح ثشٌشدا٘ذٖ ٚ ٔيشٚد ثبال ٔؼذٜ داخُ فـبس ٘تيدٝ دس .ٔيـٛد ٞٓ ٔشي ٚاسد ٞٛا ثٙبثشايٗ وٙيٓ،

 اثش تشتيت ثذيٗ ٚ ٔيـٛد ٞب-سيٝ ثبصؿذٖ ٚ حشوت ؿذٖ ٔحذٚد ثبػث ٚ ٔيأٚسد فـبس ديبفشآٌ سٚي ٚ ثبال ػٕت ثٝ وشدٜ ثبد

 يب ٚ ٔيىٙذ ايدبد ٔـىُ ٔلٙٛػي تٙفغ دس وٝ اػت لذسي ثٝ ٔؼذٜ ٚسْ وٝ ٔيىٙيذ فىش اٌش پغ .ٔييبثذ وبٞؾ ٔلٙٛػي تٙفغ

 ٔؼذٜ ٔحتٛيبت تب ثيبٚسيذ فـبس اٚ ؿىٓ سٚي آسأي ثٝ ٚ ثخٛاثب٘يذ پّٟٛ ثٝ سا اٚ ٔيىٙذ، اػتفشاؽ صٚدي ثٝ غشيك وٝ شػذٔي ٘ظش ثٝ



 

 

 خبسج ساحتي ثٝ شاؽاػتف تب اػت ثبص دٞب٘ؾ ٚ صٔيٗ ثٝ ٔتٕبيُ ٔلذْٚ كٛست وٝ ؿٛيذ ٔغٕئٗ .ٍ٘شد٘ذ سيٝ ٚاسد ٚ ؿٛ٘ذ خبِي

 .ؿٛد

 

 ًكٌید فزاهَش

 تٛسْ وٝ اػت صٔب٘ي آٖٚ داسيٓ ٘يبص آٟ٘ب ا٘دبْ ثٝ اػتثٙبيي ٔٛاسد دس ثّىٝ ؿٛ٘ذ، ا٘دبْ ٔٛسدي ٞش دس ٚ دِيُ ثي ٘جبيذ فٛق حشوبت

 دس ٚ سفتٝ ؿيشخٝ ػٕك وٓ آة داخُ وٝ فشدي .ٕ٘بيذ ايدبد اؿىبَ ٔلٙٛػي تٙفغ دس ٚاضح عٛس ثٝ وٝ ثبؿذ صيبد آ٘مذس ٔؼذٜ

 .ثبؿذ ديذٜ آػيت اٚ ٌشد٘ي ٘خبع وٝ داسد ٚخٛد صيبدي احتٕبَ اػت، دادٜ دػت اص سا خٛد ٞٛؿيبسي صٔيٗ وف ثٝ ػش اكبثت اثش

 ػٛاسم ػجت ثؼذ ػبػت چٙذ دس ٔيتٛا٘ذ سيٝ ثٝ آة ا٘ذن ٔمبديش حتي ٚسٚد .ٕ٘بييذ دلت ٔلذْٚ ٕ٘ٛدٖ خب خبثٝ دس ثٙبثشايٗ

 .يبثذ ا٘تمبَ ثيٕبسػتبٖ ثٝ ػشيؼبً ثبيذ ٔيىٙذ تٙفغ خٛثي ثٝ ٚ اػت ٞٛؿيبس اٌش حتي غشيمي، ٞش ثٙبثشايٗ .ؿٛد ٔشٌجبسي

 
 

  گلَ ضدى فطزدُ 
 يب ٌشدٖ ؿبَ ٔب٘ٙذ تًٙ ؿي يه تٛػظ تٙفغ ٔدشاي ؿذٖ ثؼتٝ ٚ ٌّٛ سٚي فـبس آٔذٖ ٚاسد اص اػت ػجبست ٌّٛ ؿذٖ فـشدٜ

 حّٕٝ ٔٛسد وٝ ؿخلي ٔب٘ٙذ ؿٛد ا٘دبْ ػٕذي عٛس ثٝ اػت ٕىٗٔ ػُٕ ايٗ .ؿٛد ٔي سيٟٟب ثٝ ٞٛا ٘شػيذٖ ٔٛخت وٝ عٙبة

 دس ؿخق ٌشدٖ ؿبَ ٔثبَ عٛس ثٝ .ثبؿذ غيشػٕذ اػت ٕٔىٗ يب اػت ٌشفتٝ لشاس

 .وٙذ ٌيش خبيي
 

 ّا ًطاًِ ٍ ػالئن

 . خفٍي ػٕٛٔي ٞبي ٘ـب٘ٝ ٚ ػالئٓ ثشٚص -

 . ٌشدٖ ػيبٞشٌٟبي ؿذٖ ثشخؼتٝ ثب ٕٞشاٜ ٌشدٖ ٚ كٛست ثشافشٚختٍي -

 آٖ فشٚسفتٍي اثش اػت ٕٔىٗ يب ٌشدٖ ؿبَ يه ٔب٘ٙذ ثبؿذ ٔـبٞذٜ لبثُ ٌشدٖ اعشاف دس ٞٓ ٞٙٛص اػت ٕٔىٗ خبسخي ء ؿي -

 . ػيٓ اثش ٔب٘ٙذ ثبؿذ ٕ٘بيبٖ پٛػت سٚي
 

 اٍلیِ الداهات

 ثذٖ ؿذٜ، آٚيختٝداس ثٝ ٔلذْٚ اٌش ٕ٘يـٛد، ديذٜ ٔلذْٚ دس حيبت اص ٘ـبٟ٘بي اٌش حتي وٙيذ سفغ سا خفٍي وٙٙذ٠ ايدبد ػبُٔ

 ٕٞچٙيٗ ٚ ٔيىـذ عَٛ آٖ وشدٖثبص صيشا ثجشيذ، ٌشٜ ثبالي يب اعشاف اص سا عٙبة ثيب٘ذاصيذ، خٛد ثذٖ سٚي سا اٚ ٚصٖ ٚ ثٍيشيذ سا اٚ

 عٛس ثٝ ِٚي اػت ثيٟٛؽ چٙب٘چٝ .ثخٛاثب٘يذ لبفػغح سٚي سا ٔلذْٚ أىبٖ كٛست دس .داسد اسصؽ لب٘ٛ٘ي پضؿىي ٘ظش اص ٌشٜ

 .وٙيذ ؿشٚع سا سيٛي  لّجي احيبي ػّٕيبت كٛست ايٗغيش دس .دٞيذ لشاس ثٟجٛد ٚضؼيت دس سا اٚ يىـذٔ ٘فغ ػبدي
 

 ًكٌید فزاهَش

 ثٝ سا ٔلذْٚ يب وٙيذ خجش سا اٚسطا٘غ ٞٓ ثبص ، ثشٌشدا٘ذٜ ػبدي حبَ ثٝ سا ٔلذْٚ ؿٕب الذاْ وٝ وشديذ ٔـبٞذٜ اٌش حتي

 .ثشػب٘يذ ثيٕبسػتبٖ

 

  تٌفس راُ در خارجي جسن
 ٘ظيش خبسخي خؼٓ اٚلبت ثؼضي حتي .ٔيـٛد پيذا ٞٛايي ساٜ ا٘ؼذاد ٚ خفٍي حبِت ٌّٛ دس خبسخي خؼٓ ٚخٛد ػّت ثٝ ٌبٞي

 ػضالت ٔييبثذ ساٜ تٙفؼي ٔدشاي - ا٘مجبم دِيُ ثٝ ٔيتٛا٘ذ تٙفغ ذٖآٔ ثٙذ ثٝ ثشٚد ٌٛاسؽ ٔدشاي ثٝ ايٙىٝ خبي ثٝ غزا ِمٕٝ

 دس ٌبٞي .ؿٛ٘ذ ٘فغ آٔذٖ ثٙذ دچبس ِمٕٝ دادٖ لٛست ػدّٝ ثب يب غزا وبُٔ ٘دٛيذٖ اثش دس اػت ٕٔىٗ ثضسٌؼبالٖ ثبؿذ، ٞٓ ٌّٛ

 .آيذ ٔي پيؾ حبِت ايٗ ٘يض وشدٖ كحجت اثش



 

 

 .وٙٙذ ٌيش ٌّٛ دس ٔيتٛا٘ٙذ ٔختّف خبسخياخؼبٔ وٛدوبٖ دس ِٚي ثبؿذ، ٔي غزا ِٝمٕ ثضسٌؼبالٖ دس خبسخي خؼٓ ؿبيؼتشيٗ

 اػت ٕٔىٗ خبسخي اخؼبْ .ثٍزاس٘ذ خٛد دٞبٖ دس سا چيضي ٞش وٝ داس٘ذ تٕبيُ صيشا ٞؼتٙذ، ثيـتشي خغش ٔؼشم دس وٛدوبٖ

 .ؿٛد ٞٛايي ساٟٞبي دس ٘ؼجي يب ؿذيذ ا٘ؼذاد ثبػث
 

 ّا ًطاًِ ٍ ػالئن

 . خفٍي ػٕٛٔي ٞبي ب٘ٝ٘ـ ٚ ػالئٓ -

 .آٚسد ٔي فـبس ٌّٛيؾ ثٝ ٚ ٘يؼت تٙفغ يب كحجت ثٝ لبدس ٔلذْٚ -

 . دٞبٖ ٚ ِت وجٛدي ٚ ػيبٞشٌٟب ؿذٖ ثشخؼتٝ ثب ٕٞشاٜ ٌشدٖ ٚ كٛست ؿذٖ ػشخ -

 .ؿٛد ٔي ثيٟٛؽ ٔلذْٚ اٚلبت ٌبٞي -

 

 اٚلبت ثؼيبسي .اػت ٞٛايي ساٟٞبي ثٝ خبسخي خؼٓ ٚسٚد ٔلذْٚ اكّي ٔـىُ وٝ ؿٛيذ ٔغٕئٗ ااثتذ ثبيذ ؿٕب دسٔبٖ، اص لجُ

 ثيؾ ٔلشف ٚ ٔؼٕٛٔيت آػٓ، ػٙىٛح، كشع، ٔغضي، ػىتٝ لّجي، حّٕٝ ٘ظيش عجي ٔـىالت خبعش ثٝ اكُ دس ٔلذْٚ ٘بساحتي

 .ؿٛد اؿتجبٜ خبسخي خؼٓ ثّغ ثب ٘جبيذ ٚ ٔيجبؿذ داسٚ حذ اص
 

 ًكٌید فزاهَش

 ٕٞيـٝ ؿذ، آؿىبسي دِيُ ثذٖٚ ثيٟٛؿي ٚ ؿذٖ وجٛد ، تٙفغ لغغ دچبس ٘بٌٟب٘ي عٛس ثٝ ؿخلي ٜٞشٌب

 يب خٛاٖ افشاد دس خلٛكبً احتٕبَ ايٗ ثٝ .ثبؿيذ داؿتٝ ٘ظش دس سا ٞٛايي ٔدبسي دس خبسخي خؼٓ ٚسٚد

 .وٙيذ فىش حتٕبً وٙذ، ثشٚص خٛسدٖ غزا حيٗ دس ػالئٓ اٌش خلٛف ثٝ ٚ وٛدوبٖ
 

 َّضیار هصدٍم در ِاٍلی الداهات
 تشرگساالى در

 ٕٞيـٝ وشدٜ ٌيش دسٌّٛيؾ خبسخي خؼٓ وٝ ؿخلي ؟ وشدٜ ٌيش ٌّٛيت دس چيضي آيب ؟ افتادُ اتفالي چِ :ثپشػيذ اٚ اص .1

 اٌش :ثٍٛييذ اٚ ثٝ ٔثال .ثذٞذ ػالٔت ؿٕب ثٝ ثخٛاٞيذ اٚ اص ٘يؼتيذ ٔغٕئٗ ثبص اٌش .وٙذ ٔي اؿبسٜ دٞب٘ؾ ثٝ ٚ ٌشفتٝ سا ٌّٛيؾ

 .دٞيذ ا٘دبْ سا صيش الذأبت خبسخي خؼٓ ثّغ اص اعٕيٙبٖ اص پغ .ثيبٚس ثبال سا دػتت وشدٜ ٌيش ٌّٛيت دس ضيچي

 خؼٓ خشٚج ثشاي سٚؽ ٔؤثشتشيٗ وشدٖ ػشفٝ .کٌید تطَيك کطیدى ًفس ٍ کزدى سزفِ تِ سا اٚ ثّٙذ كذاي ثب .2

 اص ثيـتش ٔشاتت ثٝ آيذ، ٔي ٚخٛد ثٝ ٞٛايي ساٜ دس فٝػش حيٗ دس وٝ ٞٛايي خشيبٖ ػشػت ٚ فـبس . اػت ٞٛايي ساٜ اص خبسخي

 . اػت ػيٙٝ لفؼٝ يب ؿىٓ ثٝ ٚاسدوشدٖ فـبس يب پـت ثٝ صدٖ ضشثٝ

 

 ًكٌید فزاهَش

 دس .٘ذٞيذ ا٘دبْ ديٍشي وبس ٚ وٙيذ ػشفٝ ثٝ تـٛيك سا اٚ فمظ ، اػت ٔؤثش تٙفغ ٚ ػشفٝ ثٝ لبدس ٔلذْٚ وٝ صٔب٘ي تب ثٙبثشايٗ

 :ٕ٘بييذ دلت صيش ػالئٓ ثٝ ؿٛد خؼتٝ ٔلذْٚ وٝ صٔب٘ي يب ثٍزاسد ٚخبٔت ثٝ سٚ ٔلذْٚ حبَ يب ثبؿذ، ُوبٔ ا٘ؼذاد وٝ كٛستي

 .ؿٛد لغغ وّي ثٝ يب ثبؿذ ٔٛثش غيش يب ضؼيف خيّي ٔلذْٚ ػشفٝ 

 .ؿٛد لغغ وبُٔ عٛس ثٝ تٙفغ يب ثبؿذ ٕٞشاٜ خـٗ كذاي يه ثب تٙفغ 

 .٘جبؿذ كذا ايدبد ثٝ لبدس ٔلذْٚ 

 .ؿٛد ٛدوج ٔلذْٚ سً٘ 

 ٚ ؿذٖ ثيٟٛؽ اص لجُ خبسخي، خؼٓ وشدٖ خبسج دس ٔلذْٚ ثٝ ثبيذ ؿٕب ػالئٓ ايٗ اص ٞشيه ثشٚص كٛست دس

 .وٙيذ وٕه ٚي، وشدٖ ػمٛط
 



 

 

 تيذثبيؼ ٔلذْٚ پـت .ػبصد خبسج سا وشدٜ ٌيش خبسخي خؼٓ ٚ ثجشد ثبال سا ٞٛايي ساٜ فـبس ٔيتٛا٘ذ :پطت تِ ضزتِ تكٌیک .3

 ػيٙٝ اص پبييٙتش ػشؽ تب وٙيذ خٓ خّٛ ثٝ آ٘مذس سا ٔلذْٚ ػش أىبٖ كٛست دس .داسيذ ٍ٘ٝ سا اٚ ػيٙٝ ٘بحيٝ اص دػت يه ثب ٚ

 پٙح ديٍشتبٖ دػت وف ثب .ٔيٍيشيذ وٕه خبسخي خؼٓ خشٚج ثشاي ٞٓ خبرثٝ ٘يشٚي اص ثذيٙتشتيت .ٌيشد لشاس )سيٟٟب ػغح(

 .وٙذ پشتبة خبسج ثٝ سا ِمٕٝ ثتٛا٘ذ تب ثبؿذ ٔحىٓ آ٘مذس ثبيذ تٟٙبيي ثٝ ثٝضش ٞش .ثض٘يذ وتف دٚ ثيٗ ٔحىٓ ضشثٝ

 .ثشٚيذ ثؼذي ٔشحّٝ ثٝ ٘يبٔذ، ثيشٖٚ اٌش اػت؟ آٔذٜ ثيشٖٚ ِمٕٝ آيب ثجٙيذ ٚ وٙيذ ٍ٘بٜ سا ٔلذْٚ دٞبٖ. 4

 .ثبيؼتيذ ٔلذْٚ پـت .اػت ٔٛػْٛ 1 ٞبيّٕيؾ ٔب٘ٛس ثٝ ؿىٓ ثٝ آٚسدٖ فـبس تىٙيه : ضكن تِ آٍردى فطار تكٌیک. 5

 خٙدشي صائذٜ صيش ٘بف اص ثبالتش اٍ٘ـت ػٝ ٔلذْٚ ؿىٓ سٚي سا دػت يه ٔـت .وٙيذ حّمٝ ٔلذْٚ ثذٖ دٚس سا خٛد ثبصٚاٖ

 دٞيذ لشاس اَٚ دػت ٔـت سٚي سا ديٍشتبٖ دػت ٚ ثٍزاسيذ

 .کٌید ٍارد االت تِ رٍ ٍ سزّن پطت ، هحكن ، فطارسزيغ ثبس پٙح . 6

 

 ًكٌید فزاهَش

 تِ تايد فمط ضكن رٍی فطار تٌاتزايي ضَد، ضكن داخلي احطاء تِ آسیة تاػث است هوكي ضكن تِ فطار

 گزفتِ تكار ضد، رٍتزٍ ضكست تا پطت تِ ضزتِ جولِ اس الداهات کلیِ آًكِ اس پس حل راُ آخزيي ػٌَاى

 يا ّا دًدُ رٍی تاضید هزالة ٍ کٌید دلت فطار حله تِ احطاء آسیة اس اجتٌاب تزای ديگز سَی اس .ضَد

 ، قچا تسیار هصدٍهیي ، حاهلِ سًاى در ضكن ًاحیِ در فطار هاًَر اًجام .ًیاٍريد ٍارد فطار جٌاؽ پايیي

 .داد اًجام را سیٌِ لفسِ رٍی تز فطار هاًَر آى جای تِ است السم ٍ تَدُ هوٌَع يكسال سيز ضیزخَاراى

 
 ايؼتبدٜ حبِت دس ٞبيّٕيؾ ٔب٘ٛس ا٘دبْ اٌش .وٙيذ تىشاس سا ؿىٓ سٚي فـبس ٚ پـت ثٝ ضشثٝ دٚثبسٜ ٘ـذ، ثشعشف ٔـىُ اٌش .7

 صا٘ٛٞبي .ثخٛاثب٘يذ پـت ثٝ سا ٔلذْٚ :تىٙيه :وٙيذ دسٔبٖ ؿذ خٛاٞذ دادٜ حتٛضي وٝ عشيمي ثٝ سا اٚ ٔيتٛا٘يذ ٘جٛد أىب٘پزيش

 اٌش .وٙيذ ٚاسد فـبس اٚ ؿىٓ سٚي دسػت ثتٛا٘يذ وٝ عٛسي ثٝ دٞيذ، لشاس صٔيٗ سٚي اٚ ساٟ٘بي وٙبس دس ٔلذْٚ عشف دٚ سا خٛد

 وٝ عٛسي ثٝ ، دادٜ لشاس آٖ سٚي سا ديٍش دػت ٚ دٞيذ لشاس ؿىٓ ثباليي لؼٕت ٚػظ سا دػت وف .ثض٘يذ صا٘ٛ اٚ وٙبس ٘تٛا٘ؼتيذ،

 ٚ ػشيغ فـبس ٚ داؿتٝ ٍ٘ٝ ساػت سا خٛد ثبصٚي دٚ ٞش .ثچؼجذ ؿىٓ ثٝ وبٔال دػت وف فمظ ٚ ثبؿذ خذا اٚ ؿىٓ اص ؿٕب اٍ٘ـتبٖ

 ثبيذ فـبسٞب اص ٞشوذاْ .وٙيذ تىشاس ا س ؿىٓ ثٝ فـبس ثبس پٙح فشايٙذ ايٗ ِضْٚ كٛست دس .وٙيذ ٚاسد خّٛ ٚ پأييٗ ػٕت ثٝ ٔحىٕي

 وٙذ خبسج سا ِمٕٝ ثتٛا٘ذ وٝ ثبؿذ ٔحىٓ وبفي ا٘ذاصٜ ثٝ
 کَدکاى در

 ٚ ثٙـيٙيذ صا٘ٛ يه سٚي يب كٙذِي سٚي وٝ تفبٚت ايٗ ثب .وٙيذ د٘جبَ ؿذ، دادٜ تٛضيح ثضسٌؼبالٖ ٛسدٔ دس وٝ سا ٔشاحّي تٕبْ

 دػت ثب ٚ داسيذ ٍ٘ٝ دػت يه ثب سا اٚ ػيٙٝ .ٌيشد لشاس پبييٗ ثٝ سٚ وبٔالً ػشؽ وٝ عٛسي ثٝ ثخٛاثب٘يذ، صا٘ٛٞبيتبٖ سٚي سا وٛدن

 سا ؿىٓ ثٝ فـبس آٚسدٖ ٚاسد ثبيذ ٘ـذ خبسخي خؼٓ خشٚج ثبػث ػُٕ ايٗ اٌش .ثض٘يذ ضشثٝ پٙح وتف دٚ ثيٗ اٚ پـت ثٝ ديٍش

  .ثبؿذ ٔاليٕتش ثبيؼتي ٚاسدٜ فـبس ٚ وٙيذ اػتفبدٜ ؿذٜ ٔـت (دػت يه اص فمظ ٞٓ ؿىٓ ثٝ فـبس ٔٛسد دس .وٙيذ اخشا

 چبق فشد -ة ػبدي فشد -اِف
 

 يكسال سيز ضیزخَاراى در

 ثٝ سٚ خٛد دػت اٍ٘ـتبٖ ثيٗ وبٔال سا ؿيشخٛاس ٔيىٙذ تفبٚت ثضسٌؼبالٖ ٚ وٛدوبٖ ثب يىؼبَ صيش ؿيشخٛاساٖ دس اِٚيٝ الذأبت

 ػش خٛد اٍ٘ـتبٖ ثب ٚ ٌيشد لشاس ؿٕب ثبصٚي سٚي اٚ ؿىٓ ٚ ػيٙٝ وٝ يعٛس ثٝ ثٍيشيذ پبييٗ ثٝ سٚ وبٔال سا ٘ٛصاد ػش ثٍيشيذ پبييٗ

 ثبصٚي سٚي سا ؿيشخٛاس ػپغثض٘يذ.  ضشثٝ پٙح وتف تب دٚ ثيٗ اٚ پـت ثٝ ديٍش دػت ثب ٚ داسيذ ٍ٘ٝ ٔحىٓ سا ؿيشخٛاس ػيٙٝ ٚ

 فـبس ٚ داسيذ ٍ٘ٝ ٔحىٓ سا ؿيشخٛاس ٌشدٖ ٚ ػش ٛدخ دػت اٍ٘ـتبٖ ثب ٚ ثبؿذ پبييٗ ثٝ سٚ اٚ ػش وٝ عٛسي ثٝ ثشٌشدا٘يذ ديٍشتبٖ

 .دٞيذ ا٘دبْ اٍ٘ـت دٚ ثب سا ػيٟٙبي

 



 

 

 ًكٌید فزاهَش

 آٟ٘ب ػيٙٝ ثٝ اٍ٘ـت دٚ ثب ٚ ٌشفتٝ ػشاصيش سا آٟ٘ب ثّىٝ .٘ىٙيذ اػتفبدٜ ؿىٓ سٚي آٚسدٖ فـبس اص ػبَ يه صيش وٛدوبٖ دس ٞشٌض

 اِضأب فـبس اػٕبَ ٘حٜٛ وٝ تفبٚت ايٗ ثب ٔيجبؿذ ؿيشخٛاساٖ دس ّجيل وٕپشع ٔحُ ٕٞبٖ فـبس اػٕبَ ٔحُ .وٙيذ ٚاسد فـبس

 .وٙيذ ثشسػي خبسخي ؿيء ٚخٛد ٘ظش اص سا ؿيشخٛاس دٞبٖ فٛق الذأبت ا٘دبْ اص پغ .ثبؿذ ػيٙٝ لفؼٝ ثش ػٕٛد كٛست ثٝ ٘جبيذ

 .وٙيذ تىشاس سا ٞبيّٕيؾ ٔب٘ٛس ٚ پـت ثٝ ضشثٝ ٔشاحُ ٔـىُ، سفغ ػذْ كٛست دس

 دًكٌی فزاهَش

 سا ِمٕٝ وٝ وٙيذ حّك داخُ سا خٛد اٍ٘ـت صٔب٘ي فمظ .دٞيذ ا٘دبْ سا دلت ٟ٘بيت ؿيشخٛاس دٞبٖ اص ِمٕٝ وشدٖ خبسج ٍٞٙبْ

   .ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٚخٛد ثشٚد تش ػمت ثٝ اٍ٘ـتبٖ فـبس اثش ثش ِمٕٝ ايٙىٝ خغش ٚ ثجيٙيذ
 

 ثيٟٛؽ ٔلذْٚ دس اِٚيٝ الذأبت
 .دٞيذ لشاس ايؼتبدٜ يب ٘ـؼتٝ ٚضؼيت دس سا اٚ ٘ىٙيذ ػؼي اػت ٕ٘ٛدٜ ػمٛط ٚ ؿذٜ ثيٟٛؽ ٔلذْٚ وٝ كٛستي دس

 .وٙيذ ؿشٚع ػشػت ثٝ سا احيب ػّٕيبت ٚ ثخٛاثب٘يذ پـت ثٝ ػفت ػغح يه سٚي سا ٔلذْٚ .1

 سا خؼٓ اػت ٕٔىٗ فـبس ثب ٔلٙٛػي تٙفغ .ثشػب٘يذ ٞب سيٝ ثٝ ا٘ؼذاد ٔحُ اعشاف اص سا ٞٛا تٛا٘يذ ٔي تٙفغ دادٖ ثب ٌبٞي .2

 ٔي لغغ وبٔال سيٝ يه ثٝ ٞٛا ػجٛس كٛست ايٗ دس .وٙذ ٞذايت اكّي ٞبي ثشٚ٘ؾ اص يىي ثٝ ٘بي اص سا آٖ ٚ ثشا٘ذ ثيـتش ػٕك ثٝ

 ثٝ ٔٛػْٛ اثضاسي اص اػتفبدٜ ثب سا خبسخي خؼٓ ثيٕبسػتبٖ دس ثؼذاً( ثشػذ ديٍش سيٝ ثٝ تٛا٘ذ ٔي ٞٛا ، حذالُ ِٚي ؿٛد،

 .)وٙٙذ ٔي خبسج ثشٚ٘ؾ اص ثشٚ٘ىٛػىٛح

 ثٝ )ؿٛد ٔي ٔـخق ٔلٙٛػي تٙفغ ٍٞٙبْ دس ػيٙٝ ٚاضح آٔذٖ ثبال ثب وٝ( ثٛديذ ٔٛفك ٔلذْٚ سيٝ ثٝ ٞٛا سػب٘ذٖ دس اٌش .3

 دٞيذ ادأٝ احيبء ٔؼَٕٛ ٔشاحُ

 ا٘دبْ ثب تٟٙب سا لّجي احيبء ٘يؼتيذ ٞب سيٝ ثٝ ٞٛا سػب٘ذٖ ثٝ لبدس ؿٕب ٚ داسد ٚخٛد ٔمبٚٔت اٞٛ خشيبٖ ثٝ ٘ؼجت وٝ كٛستي دس .4

 .دٞيذ ا٘دبْ دليمٝ دس ثبس 188 ػشػت ثب لّجي وٕپشع

 ًكٌید فزاهَش

 وٝ سا اوؼيظ٘ي ٔمذاس وٕتشيٗ صيشا ) ثيٕبسػتبٖ ثٝ ا٘تمبَ فبكّٝ دس حتي( ثش٘ذاسيذ وٛؿؾ اص دػت ٞيچٍبٜ

 .ؿٛد اٚ خبٖ ٘دبت ثبػث اػت ٕٔىٗ ٕ٘بييذ، ٔلذْٚ ٞبي سيٝ ٚاسد خبسخي خؼٓ وٙبس اص فـبس ثب ثتٛا٘يذ

 

 
 

 تیَْش هصدٍم در اٍلیِ لداهاتا
 
 .دٞيذ لشاس ايؼتبدٜ يب ٘ـؼتٝ ٚضؼيت دس سا اٚ ٘ىٙيذ ػؼي اػت ٕ٘ٛدٜ ػمٛط ٚ ؿذٜ ثيٟٛؽ ٔلذْٚ وٝ كٛستي دس

 .وٙيذ ؿشٚع ػشػت ثٝ سا احيب ػّٕيبت ٚ ثخٛاثب٘يذ پـت ثٝ ػفت ػغح يه سٚي سا ٔلذْٚ .1

 سا خؼٓ ٕٔىٗ اػت فـبس ثب ٔلٙٛػي تٙفغ .ثشػب٘يذ ٞب سيٝ ثٝ ا٘ؼذاد ٔحُ اعشاف اص سا ٞٛا تٛا٘يذ ٔي تٙفغ دادٖ ثب ٌبٞي .2

 ٔي لغغ وبٔال سيٝ يه ثٝ ٞٛا كٛست ػجٛس ايٗ دس .وٙذ ٞذايت اكّي ٞبي ثشٚ٘ؾ اص يىي ثٝ ٘بي اص سا آٖ ٚ ثشا٘ذ ثيـتش ػٕك ثٝ

 ثٝ ٔٛػْٛ اثضاسي اص اػتفبدٜ ثب سا خؼٓ خبسخي ثيٕبسػتبٖ دس ثؼذاً( ثشػذ ديٍش سيٝ ثٝ تٛا٘ذ ٔي ٞٛا ، حذاق ِٚي ؿٛد،

 .)وٙٙذ ٔي خبسج ثشٚ٘ؾ اص ثشٚ٘ىٛػىٛح

 ثٝ ؿٛد ٔي ٔلٙٛػي ٔـخق تٙفغ ٍٞٙبْ دس ػيٙٝ ٚاضح آٔذٖ ثبال ثب وٝ(ثٛديذ ٔٛفك ٔلذْٚ سيٝ ثٝ ٞٛا سػب٘ذٖ دس اٌش .3

 دٞيذ. ادأٝ احيبء ٔؼَٕٛ ٔشاحُ

 ا٘دبْ ثب تٟٙب لّجي سا احيبء ٘يؼتيذ ٞب سيٝ ثٝ ٞٛا سػب٘ذٖ ثٝ لبدس ؿٕب ٚ داسد ٚخٛد ٔمبٚٔت ٞٛا خشيبٖ ثٝ ٘ؼجت وٝ كٛستي . دس4

 .دٞيذ ا٘دبْ دليمٝ دس ثبس 188 ػشػت ثب لّجي وٕپشع



 

 

 

 ًكٌید فزاهَش

 اص فـبس ثب وٝ ثتٛا٘يذ سا اوؼيظ٘ي ٔمذاس وٕتشيٗ صيشا ) ثيٕبسػتبٖ ثٝ ا٘تمبَ فبكّٝ دس حتي( ثش٘ذاسيذ وٛؿؾ اص دػت ٞيچٍبٜ

 ؽ اٚ خبٖ ٘دبت ثبػث اػت ٕٔىٗ ٕ٘بييذ، ٔلذْٚ ٞبي سيٝ ٚاسد خبسخي خؼٓ وٙبس


