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ِ يمتبة حبضش تدذيذ ًظش چْبسم   مـَسي پيـگيشي اص ثـشٍص ثتب  دػتَسالؼول خبهغ ثشًبه
 اػت مِ ثشگشفتِ اص ًتبيح حبصل اص قشيت ثِ دٍ دِّ تالؽ خوؼي پشػٌل ًظبم تبالػوي هبطٍس

.  ػالهت، تحقيقبت ػلوي ٍ اخشاي هَفق ايي ثشًبهِ دس ػشاػش مـَس هي ثبؿذ
ّـذف اصلي اص تـذٍيي ايي دػتـَسالؼول، هذيشيت دقيق ثـشٍص هـَاسد ثيوبسي تبالػوي ثتب 

ُ ي ٍاالي ّونبساى دس اهيـذٍاسين ثـب ػٌبيت ٍ يبسي خـذاًٍـذ سحوبى ٍ ثـب ّوت ٍ . اػت اًگيض
مبهل ثشٍص تبالػوي سا ثب قذست ٍ ػشػت ثيـتشي ثِ ّوَطٌبى  توبم ػطَح ًظبم ػالهت، مٌتشل

 .ػضيض تقذين ًوبيين
ِ ًظي غيشٍاگيشاـسيت ثيوبسي ُـديـص مـسكـم اي توبم ـتقبدُىا ا ٍـا، پيـٌْبدُـسُـ اص ًقط

 دس ًظبم ػالهتسايي ـٍصؿي، پظٍّـي ٍ اجـمبساى آمسصبحت ًظشاى ٍ دػت اًذ
دػتَسالؼول ّبي خَاّـوٌذ اػت ايي هشمض سا دس خْت ثْجَد ميفي د؛ ثٌبثشايي ـاػتقجبل هي مي

. سهبييذـ ف  يبسيمـَسي

 
« دكتز كورش اعتواد» 

 ي غيشٍاگيشسئيغ هشمض هذيشيت ثيوبسي ّب

سرآغاز 



 

 

 

ٝ ي وكـٛضي پيكٍيـطي اظ ثـطٚظ تـبالؾٕي آغبظقـس1376زض ؾبَ  ٝ نـٛضت آظٔـبيكي زض 5پيف اظ آٖ ثيف اظ .  ثط٘ـبٔ  ؾبَ، ايٗ ثط٘ـبٔٝ ثـ

ٖ ٞـبي وكٛض اخطا قـسٜ ثٛز . ثـطذي اؾتب

ٝ ي غ٘تيه  ٝ اي اظ ازغبْ ذسٔبت غ٘تيه زض ٘ؾبْ ؾالٔت اؾت وـٝ ٘ؾيط ٞـط ثط٘ـبٔ ٝ ي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض ٕ٘ٛ٘ ازغبْ ثط٘بٔ
ٝ  زض ؾغح خبٔقٝ، ثٝ اثعاضٞـبي انّي ٘يبظزاضز ٚ ٜ ٞبي ٞسف زض لبِت يه ؾيؿتٓ وٝ ثط . زيٍط ثـطاي اضائ زض ايٗ ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ٚيـػٜ ي ٌط

ٝ ا٘دبْ ٔي ضؾس ٝ ي اظزٚاج تأويس زاضز زض ٘ؾبْ ؾالٔت ازغبْ قسٜ اؾت ٚ ؾبال٘ٝ ث . آٔٛظـ ٌطٜٚ ٞبي خٛاٖ زض آؾتب٘

ٝ ضيعي قسٜ ا٘س ثطاؾبؼ ٔيعاٖ خٕقيت زض قٟطٞب، . آظٔبيكٍبٜ ٞـبي غطثـبٍِطي ٘بلّيٗ تبالؾٕي زض وكٛض زض لبِت يه قجىٝ ثط٘بٔ
ُ ٞـبي  آظٔبيكٍبٜ ٞبي ذهٛني ٚ زِٚتي وٝ أىب٘بت الظْ ثطاي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي غطثبٍِطي تـبالؾٕي ضا زاض٘ـس ٚ اخـطاي زؾتٛضاِقٕ

ـ ٞبي وٙتطَ ويفي زٚضٜ اي ضا عي  ٔي ٕ٘بيٙس ٝ ا٘ـس، ثب اٍِٛي وّي آٔٛظـ اظ ٔطوع ثٝ ٔحيظ، آٔٛظ . وكـٛضي پيكٍيـطي اظ تبالؾٕي ضا پصيطفت
آٔٛظـ ٞبي آظٔبيكٍبٜ ٞبي غطثبٍِطي اظ عطيك آظٔبيكٍبٜ . ايٗ آظٔبيكٍبٜ ٞب زض لبِت يه قجىٝ ؾبظٔب٘سٞي قسٜ ٚ اضظيبثي زٚضٜ اي ٔي قٛ٘ـس

  .ٞبي ٔطخـ ؾالٔت ٚ ازاضات تبثقٝ آٟ٘ب زض ٔطاوع اؾتبٖ ٞبي وكٛض ثٝ ا٘دبْ ٔي ضؾس

ِ ي ُ قسٜ اؾت1378اَ ـ اظ ؼتـخيق طًتيه تبالػوي آصهبيـگبُ ّبي ؿجى ٝ ي انّي ايٗ قجىٝ، ا٘ح.  تكىي  اي غ٘تيه ٚـاْ آظٔبيف ٜـٚؽيف
ٝ ٞبي ثط٘بٔٝ ٕٞبًٞٙ اؾتايٗ قجىٝ ٘يع . ِٚس تبالؾٕي اؾتـتكريم پيف اظ ت ٓ ٞب ٚ قجى ْ قسٜ ٚ ثب ؾبيط ؾيؿت ٝ ٘حٛي،زض ٘ؾبْ ؾالٔت ازغب   ث

 .زـپؽ ذٛضا٘س ٔي زٜ ٔٛاضز اضخبفي اظ ؾٛي ٔكبٚضاٖ غ٘تيه ٔؿتمط زض ٔطاوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػٜ ٔكبٚضٜ غ٘تيه ضا ٔي پصيطز ٚ ثٝ آٟ٘ب ٜـن

ِ ي هـبٍسُ ي طًتيه ٓ ٞبي اظ ٔتكىُ ؿجى ٓ ٞبايٗ .  ٔكبٚضٜ ي غ٘تيه اؾتتي ا٘ي ثطحؿت ـزاقتي زضْـيه يب چٙـس ٔطوع ثٝٞط قٟطؾتبٖ زض  زض تي
ـ ٞبي ايٗ ـآْ.  تكىيـُ قـسٜ اؾتوـبضزاٖ/  اظ يه پعقه ٚ يه وبضقٙـبؼتيٓض ـٜ. خٕقيت ٔؿتمط ٞؿتٙس ٓ ٚظ ٝ لتي ٚضت غيـطحضٛضي ٚ ـٞـب ث

ٝ ا٘دبْ  ٔي ضؾسحضـٛضي  ٔطاتت خٟت ٔطالجت ٚ پيٍيطي ٞبي ٔكبٚضٜ  ثقس اظ. اؾتاي ٘بلُ تبالؾٕي ـ ايٗ قجىٝ ٔؿئَٛ ٔكـبٚضٜ ي ظٚج ٜ.ث
. ثقسي افالْ ٔي قـٛز

ِ ي هشالجت، ـ ٞبي خٟت اؾتفبزٜ اظٔي وٙس ٚ ؾپؽ آٟ٘ب ضا  فطظ٘ساٖ ؾبِٓ ٕٞطاٞي اـٚازٜ ةـا تىٕيُ ذبٖـ ضا تي ٘ـبلُ تبالؾٕياـ ظٚج ٜؿجى  ضٚ
ٝ ٜـْ. پيكٍيطي اظ ثبضزاضي اضخبؿ  ٔي زٞسزائٕي  أُ آٔٛظـ،ثجت ٚ ٌطزآٚضي اعالفبت، ثطضؾي ـ ـ(PHC)اي ثٟساقتي زضٔب٘يـضالجت زض ٘ؾبْ قجى

 .آٔبض اضؾبِي ثٝ ؾغٛح ٔسيطيتي ٘ؾبْ ؾالٔت اؾت نحت ٚ زلتاض، ٘ؾبضت ثط ـآْ

 

 مقذمـه 



تاريخچه ي پيشگيري تاالسمي در ايران 
 ( انفٟبٖ ٚٔبظ٘سضاٖ، فبضؼ، ٌيالٖ، ذٛظؾتبٖ) اؾتبٖ وكٛض 5ٞبي ٖ اقٟطؾت  پيكٍيطي اظ تبالؾٕي زض ثطذي اظٜ ياْـ ثط1370ٖ-1375ٞبي  عي ؾبَ

. قس اخطا ٌصاضزٜ  نٛضت آظٔبيكي ثٝ ثٝ

َ ثطاي اظزٚاج ثٝ ـضزي غيط٘بقـزايي ٚ ا٘تربة فـ اظزٚاج ٚ پيكٟٙبز جظٔبٖ زض  ٞـبٞب، غطثبٍِطي ظٚج اؾتطاتػي انّي ثط٘بٔٝ عي ايٗ ؾبَ
ٚخٝ ثٝ ايٗ ـا تـ ةقيـٜٛايٗ  .زــ پيكٟٙبزٔيثٝ آٟ٘ب شيطفتٙس، پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ـ ايٗ پيكٟٙبز ضا ٕ٘ي ح ٞـب ظٚجٚ اٌطاؾت  ٚزٜـٞبي ٘بلُ ة ظٚج

 .  ثٛز فُٕ ٚخٛز٘ساقتٝ قىُ ٌطفتٝزض ِٚس ٚ ؾمظ خٙيٗ ٔجتال ثٝ تبالؾٕي ـ تكريم پيف اظ تٜ يٚالقيت وٝ ٌعيٗ

اظ ـ ٘ي1376اَ ـزض ؼ. ضفتـي ٜ زض ؾغح وكٛضـاْـٜ ٌؿتطـ ثطٖـ تهٕيٓ ةثٟساقت، زضٔـبٖ ٚ آٔـٛظـ پـعقىي ٚظاضت ،1375ض ؾبَ ـاظ اٚاخ
  ٚظاضت.قس قست ٔغطحٜ  ز ةـفطظٖزاقتٗ  ثٝ ٜ ظٚج ٞب ثٝ اظزٚاج ٚ فالقأٝ ٚ انطاض تقساز ظيبزي اظ ـزِيُ ٌؿتطـ ثطٖ ٜ تكريم پيف اظ تِٛس ثٝـة

ْ وـطزٚض ـزٔت زض وفـخ ؾطفت ثٝ ؾبظٔب٘سٞي ايٗ ٔتجٛؿ ثب قٙبؾبيي أىب٘بت ثبِمٜٛ ٚ ٔٛخٛز ثٝ اظٌكت ـا ةـاٖ ةـظْ ٜ ٞٓـزاْ نـايٗ اق. الـسا
ٝ زازٌطفتٝ ٚ   قىُؾطفتٜ آٚضي غ٘تيه زض خٟبٖ ثٛز ة ضيـ فٗـ ؼٜ يٚؾــٚض ٚ تـايطا٘ي ثٝ وف اِتحهيالٖ فبضك ات غ٘تيه ـؾبظٔب٘سٞي ذسْ. ٘تيد

ٞبي  اي ٕ٘ٛز وٝ زضفيٗ حبَ اظ پيچيسٌي  ٚيػٜٜ يٚاضز ٔطحُضا ٔبغٚض تبالؾٕي ثـطٚظ ثتـب پيكٍيطي اظ زض وكٛض  آظٔبيف ٞبي پيف اظ تـِٛسٚ 
ٝ ي ٔكبٚض. فطٍٞٙي ذبل ثطذٛضزاض ثٛزتىٙيىي ٚ  ٝ ايٗ تطتيت اثتسا أىبٖ اضائ ٓ قسٜ يث  زِيُٜ  ةذب٘ٛازٜ ٞب ثقس ٚ  اؾتب٘ساضز غيطٔؿتميٓ فطاٞ

ٚاضز ـا ْـز تــ ٚختـايٗ أط ْ. زاز٘س ٘كبٖ  آِـزاٖ ؼـضظٖـ فزاقتٗلجبَ ثيكتطي ثطاي اؾتفبزٜ اظ آٖ ٚ ؾتا ، غ٘تيهذسٔبت اظ ثطذٛضزاضي
 أىبٖ ثطضؾي ٚ وٙتطَ ثطٚظ زض ٘ؾبْ ،ٞب  ظٚج ٞب ثٝ آظٔبيكٍبٜٜ زِيُ ٔطاخـٜ ةٕٞچٙيٗ . چكٍٕيطي يبثس  وبٞف ٔبغٚضتبالؾٕيخـسيـس ثتـب 

.  قس ٔطالجت ثيٕبضي ثيف اظ پيف فطاٞٓ

 قسٜ ٚ تحت  ثيٕبضاٖ تبالؾٕي قٙبؾبييٜ يثطاؾبؼ ايٗ اؾتطاتػي ذب٘ٛاز .يبفت اؾتطاتػي زْٚ ثط٘بٔٝ فطنت تٛؾقٝ ٚ اؾتمطاض1380زض ؾبَ 
زض .  ٔي قٛ٘سثٝ ٔطاوع تكريم پيف اظ تِٛس اضخبؿفطظ٘س ؾبِٓ  ثطاي زاقتٗ ،زـثبقٗ زاقتٝـٚضتي وٝ فطظ٘س ؾبِٓ ٖـٌيط٘س ٚ زضل ٔكبٚضٜ لطاضٔي

تدسيس ٘ؾط چٟبضْ ثط٘بٔٝ وّيٝ ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي زض يه ٔمغـ ظٔب٘ي ثطضؾي ٚ تقييٗ تىّيف ٔيٍطز٘س

اَ ـ ؼاَٚ ٜ ي ٘يٓاظغي ـايٗ اؾتطات. زــٔغطح ضايي آٖ ـٞبي اج ضفت ٚ فقبِيتـضاضيـْٚ ثط٘ـبٔٝ ٔـٛضز ثحث قـاؾتطاتػي ؼ, 1382زض ؾبَ 
ٚ ز ـاٖ وطزٜ اظزٚاج (أٝـزٖ ثطٖــ اَ وكٛضيـؼ)1376اَ ـٜ لجُ اظ ؼـن  ظٚج ٞبيي،ثطاؾبؼ آٖ. ٚؿ اؾتمطاض يبفتـضقيـاي حـٜٖ ـب زض اؾت1384
 زض  ثـٝ تـبالؾٕي ٔـبغٚضز ٔجتالـضظٖـ ٚ اظ تِٛس فقسٜٔكبٚضٜ َ ثبقٙس ـاقـٜ ظٚج ٖـٚضتي نـا زضلـٔي قٛ٘س ت ضضؾيـفطظ٘ساٖ ؾبِٓ زاض٘س ة/ فطظ٘س

زض تدسيس ٘ؾط چٟبضْ ثط٘بٔٝ، ٔتٛؾظ عَٛ ٔست زٚضاٖ ثبضٚضي ظ٘بٖ زض ٔٙغمٝ تحت پٛقف ٞط يه اظ زا٘كٍبٜ ٞبي .  ز ٌطز ذب٘ٛازٜ پيكٍيطي
فّْٛ پعقىي ٚ ٕٞچٙيٗ ؾبَ قطٚؿ ثط٘بٔٝ غطثبٍِطي زض آٖ ٔحسٚزٜ ثطضؾي قسٜ ٚ زض نٛضت اثجبت ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ثٛزٖ، ايٗ اؾتطاتػي 

زض ٔٙبعمي وٝ عَٛ زٚضاٖ ثبضٚضي ثيف اظ ٔتٛؾظ وكٛضي اؾت ٚ تبالؾٕي زض آٖ ٔٙبعك ثطٚظ ثباليي زاضز، اخطاي ايٗ اؾتطاتػي . اخطا ٔيٍطزز
. ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ ٔي ثبقس

  چگونگي غربالگري زوج هاي متقاضي ازدواج
ٝ فٙٛاٖ يه  ٝ يثجت اظزٚاج زض ايطاٖ ث الُ ـثقس اظ اظزٚاج زٚ ٖٔـبغٚض ٜ تبالؾٕي ـا وٝ ثطٚظ ٘ٛظاز ٔجتال ةـج اظ آٖ.  ٔطؾْٛ اؾتثؿيبض ظ٘سٌي، ٟٔٓ ٚالق

. ثطز الُ ثٟطٜـ ٖي ٔغٕئٗ ثطاي ضزيبثي ظٚج ٞبضاٞيٚاٖ ـفٜٗ ـاظزٚاج ةٔي تـٛاٖ اظ ثجت ،  اؾتاضي ٔقيٙي ٕٔىٗـآْثب احتٕبَ 

اؿ ـاضج  ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٞبي غطثبٍِطي تبالؾٕي،زفتطذب٘ٝ ثطاي ثجت اظزٚاج وكٛضي پيكٍيطي اظ تبالؾٕي، ظٚج ٞب ثقس اظ ٔطاخقٝ ثٝ ٜ يزض ثط٘بْ
ضاي ـقسٜ ضا ة  ا٘دبْ ٞبي، ٘تبيح آظٔبيفآظٔبيف ٞبي تبالؾٕي اٍِٛضيتٓ وكٛضي 3ٚ  2 ،1 ٜ ٞـبيضحُـاْ ْـثقس اظ ا٘حآظٔبيكٍبٜ . زـقٖٛ  ٔي زازٜ

اؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي ـثطاؼ ا اؾت ٚ ايٗ تفؿيطٞـ ٔؿئَٛ تفؿيط آظٔبيف ، پـعقه ٔكبٚضٜتيٓزض  . زٞسٔي تفؿيط ثٝ تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه اضخبؿ
. قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي نٛضت ٔي ٌيطز

 

دستورالعمل برنامه ي پيشگيري از بتا تاالسمي ماشور 
ٝ ي ٖ ٔي وٙس ايٗ ٘ؿرٝ اظ زؾتـٛضاِقُٕ ثـطاي ثـبض چٟبضْ ثـبظٍ٘ـطي قـسٜ ٚ ٔدٕٛفـ ايٗ . اؾتب٘ساضزٞبي پيكٍيطي اظ تبالؾٕي زض وكٛض ضا ثيب

ثب ثٟطٜ ٌيطي فـطاٌيـط اظ ٘مغٝ  ٘ؾط ٞبي ٔسيطاٖ ٚ وبضقٙبؾـبٖ ؾتـبز ٔطوعي، زا٘كٍبٞي ٚ قٟطؾتب٘ي ثط٘بٔٝ زض ٔطاحُ وبضي ظيط تسٚيٗ زؾتٛضاِقُٕ 
. قسٜ اؾت

ٚضز٘ؾط خٟت تغييط زض زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٝ ٚ ـزضذهٛل ٔٛاضز ْ ٚضـظقىي وفـْٚ حـاي فُـٜ ٌبٜـ زا٘فتٕـبْالْ اظ ـ اؾتـ:1 ي هشحلِ
.  ٚ اضظيبثي ٚ تسٚيٗ فطٔت اِٚيٜٝ ٞب اظ تدطةاؾتفبزٜ



 

 

 

ِ ي  زا٘كٍبٜ ٞبي فّْٛ  زض ايٗ ٔطحّٝ. فطٔت اِٚيٝ ٚ تسٚيٗ فطٔت حس ٚاؾظ  ثطضؾيزفٛت اظ زا٘كٍبٜ ٞبي فّْٛ پعقىي ٔٙترت خٟت :2هشحل
ٝ ا٘سپعقىي   .انفٟبٖ، ثبثُ، ذٛظؾتبٖ، قيطاظ، ٔبظ٘سضاٖ ٚ ٕٞساٖ قطوت زاقت

ِ ي   . ٔٙترتٞبي فّْٛ پعقىي  فطٔت ٟ٘بيي ثب ٔكبضوت زا٘كٍبٜٜ يتٟي :3هشحل
ِ ي  .  فّْٛ پعقىي ؾطاؾط وكٛضثحث خٕقي ثـب حضٛض ٔسيـطاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ زا٘كٍبٜ ٞبي :4هشحل
ِ ي  .  آٔٛظـ زؾتٛضاِقُٕ ثٝ ٔسيطاٖ ؾتبزي زا٘كٍبٜ ٞبي فّْٛ پعقىي:5هشحل

 .، زض قطايظ ثٟيٙٝ ٔيجبقسٔٛاضز ٔسيطيت زليك ثطٚظ ، تسٚيٗ ايٗ زؾتٛضاِقُٕ اظٞسف انّي

: اؾتطاتػي ٞبي ايٗ زؾتٛضاِقُٕ فجبضتٙس اظ
 ٘يطٚٞبي تٕبْقسٜ ٚ ثب ظحٕت    ٔؿتٕط افٕبَعٛض أٝ ثٝـضٖـٚزٖ ةـة  وكٛضيچندين سالعي  ايٗ اؾتطاتـػي  :(S1)  اٍل  اػتشاتظي

ايٗ . قسٜ اؾت آتي ظٚج ٞبي زض ثطٚظ ٔٛاضز وٙتطَثطاي  ؾبذتبضي ٘ؾبْ يهلجَٛ زا٘كٍبٞي ٚ ٔطوعي ٔٛفك ثٝ اؾتمطاض  لبثُت يطي ٔسزضٔب٘ي ٚ ثٟساقتي
اؾتب٘ساضزٞبي ٔكبٚضٜ غ٘تيه ٚ زض ايٗ اؾتطاتػي، خٟت پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض ٚ٘ي ـزض زؾتٛضاِقُٕ وٗ . اؾتٍ٘ط  آيٙسٜؾتطاتػيا

 .اؾت ٔطالجت اضتمب يبفتٝ

ٝ ٕٞيٗ يبفت قست وبٞف ٜ  ثطٚظ ٔٛاضز زض ٔمغـ ظٔب٘ي ٔحسٚز ة,اخطاي آٖ ثب ٚ.  اؾتٍ٘ط ايٗ اؾتطاتػي ٌصقتٝ :(S2) اػتشاتظي دٍم   ٚ ثـ
َ وطز٘سثؿيبض  اخطاي آٖ اظٞب   زا٘كٍبٜزِيُ، يبفتٝ ٚ ٚ اخطاي آٖ زض يه ٔمغـ ظٔب٘ي تغييط   ضٚـ اخطي ايٗ اؾتطاتػي،زؾتٛضاِقُٕايٗ زض  .اؾتمجب

. تٛنيٝ قسٜ اؾت

 زض ظٔبٖ اظزٚاج، ثٝ زِيُ فسْ آغبظ غطثبٍِطي تبالؾٕي زض يي ضا وٝ ظٚج ٞبٚ ؛ٍ٘ط اؾتٜ ـ ٌصقتايٗ اؾتطاتػي ٘يع :(S3) اػتشاتظي ػَم 
.  ٔٙغمٝ ٚ يب ثٝ ٞط زِيُ زيٍط آظٔبيف ٞبي قٙبؾبيي ظٚخيٗ زض ٔقطو ذغط تبالؾٕي ضا ثٝ ا٘دبْ ٘طؾب٘سٞب٘س پٛقف ٔيسٞس

 : اؾت  ػوليبتي ٔحٛض6ثط ٞبي ثط٘بٔٝ ٕٞٛاضٜ ٔجتٙي   اؾتطاتػيتٕبْ

 آٔٛظـ  .1
 اٍِطي ـ غطة ٞـبيآظٔبيف .2

 آظٔبيف تكريم غ٘تيه  .3
  غ٘تيهٜ ئكبٚض .4
 ٔطالجت .5

 تحميمبت .6

  ايٗ ٘ؾبْزضايي وٝ ـٜ ضضؾي زازٜـ ةوـبض ٚ ٚخٛززاضزضالجت ـ٘ؾبْ ْ  زض ايقسٜ  زض ٔحسٚزٜ ي ٔقيٗ ٚ تقطيف عٛض ذٛزوبضٌطچٝ تحميك ثٝا
ٝ  ِٚي ة, قٛزٔي  تّمي ٘ؾبْ تحميمبت ثط٘بٔٝ،ضاؾبؼ ٘تبيح ٔطثٛطـ ة آٟ٘ب ٚ عطاحي ٔٙبؾتقـسٜتِٛيس ٝ ي ثٝاي ٔؿتميٓ ٚ ٔؿتٕط ـٜ وٝ زازٜ زِيُ آٖـ ٕٞ 

ٝ نٛضتاي ٔمغقي ـٜ ثطضؾيثٝ  ،زٞس ٕ٘يپبؾد   پطؾف ٞب  قس اظ ؾٛي زيٍط ايٗ ٔحٛض ٔٛخت ذٛاٞس. ٘يبظ اؾتثطحؿت ضطٚضت اٖ ٚ ـظْ  ٞٓثـ
اضتمبي  ٔٛخت وٝثٝ ٚلبيـ ثٍٙط٘س   ٚ ثٟٛضظاٖ ثيف اظ پيف ثب زيس پػٚٞكيٞبٖ اوبضز، وبضقٙبؾبٖ ،ٔسيطاٖ ٘ؾيطزضٔب٘ي ؾطاؾط وكٛض   ثٟساقتيوبضوٙبٖوٝ 

ا يبضي ذساٚ٘س ـٞبي غيطٚاٌيط ٔهٕٓ اؾت وٝ ة ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي. ثيف اظ ٌصقتٝ ذٛاٞسقس ثط٘بٔٝ ٚ تٛؾقٝ ٚ تقٕيك اؾتب٘ساضزٞبٔؿتٕط 
 وٙتطَ ،ٔؿتسَ ٚ ٔجتٙي ثط قٛاٞس ٔسيطاٖ اضقس٘ؾط خّت  ؾغٛح ٚ ثب تٕبْ ا٘ؿب٘ي ٕٞىبضاٖ زض ٜ ي ثطخؿتٜ ي ضحيٓ ٚ ثب ٕٞت ٚ اٍ٘يعضحٕبٖ ٚ

زؾتٛضاِقُٕ وٙٛ٘ي تؿٟيالت ثٟتطي ضا ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض  زاضز ٚ ٔقتمس اؾت ضزْ ايطاٖ تمسيٓـضفت ٚ لسضت ثيكتط ثٝ ْـا ؼـة ثطٚظ تبالؾٕي ضا
 .اؾت فطاٞٓ آٚضزٜ

                                                           
1. Prospective 

. Retrospective 



 

 

 

 

 
ّذف ولي 

. پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض
 

اّذاف اختلبكي 
 %100قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي زض ؾطاؾط وكٛض ثٝ ٔيعاٖ  .1

 %100ٔطالجت ٚيػٜ ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي قٙبؾبيي قسٜ ٚاخس قطايظ ٔطالجت، زض ؾطاؾط وكٛض ثٝ ٔيعاٖ  .2

 

: ساّجشدّبي هشثَى ثِ ّذف اختلبكي اٍل
 غطثبٍِطي تبالؾٕي زض ظٚج ٞبي ٔتمبضي اظزٚاج .1

 غطثبٍِطي ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ ٔجتالي ثٝ تبالؾٕي ٔبغٚض خٟت قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٚاخس قطايظ ٔطالجت ٚيػٜ غ٘تيه .2

فسْ آغبظ غطثبٍِطي تبالؾٕي زض ٔٙغمٝ،فمس غيط ثجتي،ثطذي ٌطٟٚٞبي اختٕبفي )غطثبٍِطي تبالؾٕي زض ظٚج ٞبيي وٝ لجال ثٝ ٞط زِيُ .3
زض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘سازٜ ا٘س ٚ زض حبَ حبضط  (...ذبل، افطاز ٟٔبخط، افطاز ذبضخي ٔميٓ زض وكٛض ٚ 

.  ثبضزاضٔي ثبقٙس
 

ي هشتجي ثب ساّجشد اٍل اص ّذف اختلبكي اٍل ّب فؼبليت
 ، وبضوٙبٖ آظٔبيكٍبٜ غطثبٍِطي آظٔبيف ٞبي ثٟٛضظ،وبضقٙبؼ، وبضزاٖ ٔبٔب،پعقه،) زضٔـب٘ياي ٔرتّف ثٟساقتيـٜ  وبضوٙبٖ ضزٜتٕبْآٔٛظـ  .1

 .(زض وّيٝ ي ثرف ٞب افٓ اظ زِٚتي ٚ يب ذهٛنيتبالؾٕي پيف اظ اظزٚاج 

اعالؿ ضؾب٘ي ٚ آٔٛظـ فٕٛٔي، آٔٛظـ ٌطٜٚ ٞبي زض آؾتب٘ٝ ي اظزٚاج، ضٞجطاٖ، اقربل ٚ ٌطٜٚ ٞبي ٔٛثط زض خبٔقٝ، ؾطزفتطزاضاٖ ٚ  .2
ثٝ ٔٙؾٛض تطغيت ظٚج ٞبي ٔتمبضي اظزٚاج زض ٔطاخقٝ ي ثٝ ٍٞٙبْ خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي فجُ اظ ... فبلسيٗ ضؾٕي ٚ غيطضؾٕي ٚ 

 (فجُ اظ ٞط السأي ثطاي اظزٚاج)اظزٚاج 
ٝ وٙٙسٜ ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٚيػٜ ي آظٔبيف ٞـبي تبالؾٕي، ثطاثط اٍِٛضيتٓ وكٛضي ٚ  .3 ا٘دبْ آظٔبيف ٞـبي تبالؾٕي زض ٔتمبضيبٖ اظزٚاج ٔـطاخق

 .تفؿيط ٘تبيح آٖ ثب ٘ؾط پعقه ٔكبٚضٜ ي ٚيػٜ ي تبالؾٕي

. اضخبؿ خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي ٚ تكريم غ٘تيه زضنٛضت ٘يبظ .4
 ٚ ثجت CBC زض زفتط  تبالؾٕيٜ ي ٔكبٚضٜ يثجت ٔكرهبت وّيٝ ٔطاخقيٗ خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي پيف اظ اظزٚاج ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٚيػ .5

 .ٔكرهبت ٔطاخقيٗ ثٝ تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه زض زفتط ثجت ٔكرهبت ٔطاخقيٗ ثٝ تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه
 ٚ ٔقطفي ظٚج ثٝ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٚ ٔطوعثٟساقتي 5تىٕيُ فطْ قٕبضٜ  ٔكبٚضٜ ٚ تيٓ تٛؾظ تبالؾٕي ٜ يغـ ٚيٜ ئكبٚضا٘دبْ  .6

 .زضٔب٘ي ٔطثٛعٝ

ٝ  ة4ٜ ي ضْ قٕبضـفاَ ـٚ اضؼتىٕيُ  .7  .االؾٕيـ تٜ ي ٔكبٚضٜ يزضٔب٘ي ٚيػ ظ ثٟساقتيـضنـافالْ فقبِيت ْٔٙؾٛض ـ

 
ي هشتجط ثب ساّجشد دٍم اص ّذف اختصبصي اٍل ّب فؼبليت

. ايٗ ضاٞجطز قبُٔ ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ ٔجتال ثٝ تبالؾٕي ٔي ثبقس
 ، وبضوٙبٖ آظٔبيكٍبٜ غطثبٍِطي آظٔبيف ٞبي ثٟٛضظ،وبضقٙبؼ، وبضزاٖ  ٔبٔب،پعقه،) زضٔـب٘ياي ٔرتّف ثٟساقتيـٜ  وبضوٙبٖ ضزٜتٕبْآٔٛظـ  .1

 .( زض وّيٝ ي ثرف ٞب افٓ اظ زِٚتي ٚ يب ذهٛنيتبالؾٕي پيف اظ اظزٚاج، وبضوٙبٖ ثرف تعضيك ذٖٛ

  ثٝ ٔٙؾٛض تطغيت آٖ ٞب زض خٟت اخطاي ضاٞجطز زْٚ تبالؾٕي ثيٕبضاٖ  ٚاِسيٗ ثٝاعالؿ ضؾب٘ي ٚ آٔٛظـ .2

 .ٔطثٛط زؾتٛضاِقُٕ ٞسف ثطاثط عطح ٚ ٌطٜٚ ٞبي ٚ خبٔقٝ فْٕٛ آٔٛظـ .3

 زض فطْ ٔطثٛعٝ تٛؾظ ٔطوع تعضيك ذٖٛ ٚ تىٕيُ ثميٝ ي ؾتٖٛ ٞب ثٝ ٔٙؾٛض اضخبؿ ظٚخيٗ  ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ تـبالؾٕيثجت ٔكرهبت .4
 ثطاي ا٘دبْ ٔكبٚضٜ اؾتب٘ساضز

اهذاف ، راهبردها و فعاليت هاي پيش بيني شذه در بـرنـامـه ي 
پيشگيـري ازبـروز بتـا تـاالسمي مـاشور 

 



 

 

 

:  ؿـشايي غشثبلگشي ّؼتٌـذ ػجـبستٌذاصد ـافشادي وِ دس ايي ساّجشد ٍاج
 

. صًبى ثبسداسي وِ لجل اص ؿشٍع غشثبلگشي دس ؿْشػتبى اصدٍاج وشدُ اًذ* 
ػمذ غيش ثجتي، ثشخي گشٍّْبي اختوبػي خبف،افشاد هْبخش، افشاد خبسخي همين دس وـَس ٍ )صًبى ثبسداسي وِ ثِ ّش دليل* 
. ٌّگبم اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ (...

ثشسػي گشٍّْبي هـخق ؿذُ حذاوثش تب پبيبى ػِ هبِّ اٍل ثبسداسي ثبيذ اًدبم گشدد ٍ خْت ؿٌبػبيي ايي افشاد : تزوش
 .الصم اػت دس اٍليي هشاخؼِ صى ثبسداس ػبل اصدٍاج ٍ ػبثمِ اًدبم آصهبيـبت تبالػوي ػَال ؿَد

 ٚ ٔقطفي ظٚج ثٝ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٚ ٔطوعثٟساقتي 5تىٕيُ فطْ قٕبضٜ  ٔكبٚضٜ ٚ تيٓ تٛؾظ تبالؾٕي ٜ يغـ ٚيٜ ئكبٚضا٘دبْ  .5
 .زضٔب٘ي ٔطثٛعٝ

 . ٚاِسيٗثب تٛخٝ ثٝ ٚضقيت ( اَٚ ٚ زْٚ ٞبيَٜحٔط)PND  ا٘دبْاضخبؿ خٟت .6
  .ٚاِسيٗا تٛخٝ ثٝ ٚضقيت ـة (ٚاظوتٛٔي ٚ تٛثىتٛٔي) اضزاضيـضي اظ ةـاي زائٕي پيكٍيـٜ اضخبؿ خٟت اؾتفبزٜ اظ ضٚـ .7
 

ي هشتجط ثب ساّجشد ػَم اص ّذف اختصبصي اٍل ّب فؼبليت

فسْ قطٚؿ )االؾٕي زض ظٚج ٞبيي اتفبق ٔي افتس وٝ ثٝ ٞط زِيُـضٚظ ثيٕبضي تـٚخٟي اظ ٔٛاضز ةـثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ؾبِيب٘ٝ تقساز لبثُ ت
زض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف  (...غطثبٍِطي زض ٔٙغمٝ،فمس غيط ثجتي،ثطذي ٌطٟٚٞبي اختٕبفي ذبل،افطاز ٟٔبخط،افطاز ذبضخي ٔميٓ زض وكٛض ٚ 

ا ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ عَٛ زٚضٜ ثبضٚضي زض ٔٙغمٝ ٚ ٔحبؾجٝ ٔيعاٖ ذغط ثطٚظ ـزا٘كىسٜ ٜ/   الظْ اؾت زا٘كٍبٜٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘سازٜ ا٘س
ْ ٕ٘بيٙسٜ غطثبٍِطي ٚ قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي زض ايٗ ٌطٜٚ ٞبـثيٕبضي ٚ اثجبت ٔمطٖٚ ثٝ نطفٍي، ة .   السا

. اي روش ؿذُ فَق دس كَست داؿتي فشصًذ هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ًيبص ثِ اًدبم غشثبلگشي ًذاسًذـصٍج ُ
 

: فؼبليت ّب دس ايي ساّجشد ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ
 (.وبضزاٖ ٚ ثٟٛضظ، اضقٙبؼـن، پعقه)ٔرتّف ثٟساقتي ايـٜ ضزٜ وبضوٙبٖ تٕبْ آٔٛظـ .1

ٝ ٞبي خٕقياخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقي ثطاي فْٕٛ خبٔقٝ .2  . ثبثٟطٜ ٌيطي اظ ضؾب٘

. ٔغّٛة ثط٘بٔٝ ثٟساقتي خٟت ٔكبضوت زض اخطاي ضاثغيٗآٔٛظـ  .3
 افٓ اظ اـٜ ثٟساقت ٚ ؾبيط ثرف قبغُ زض ثرف ٔبٔبٞبي  فٕٛٔي،پعقىبٖ ، ٚ ظايٕبٖاٖـٖ ظٖا ٔترهمتٕبْٚ خّت ٔكبضوت آٔٛظـ  .4

 .ٔتٗ آٔٛظقي ٔٙبؾتاضؾبَ اظعطيك   ٘ؾبْ پعقىيٜ يٚ ازاضزا٘كٍبٜ زضٔبٖ   ٔقبٚ٘تٕٞىبضي ذهٛني ثب زِٚتي يب
ٚ اضخبؿ آٟ٘ب ثٝ  زـٕ٘بيٗ ٔي ضاخقٝـ ْي ثٟساقتي ثٝ ٚاحسٞبي ثٟساقتاي  ٜوٝ خٟت ٔطالجتظ٘بٖ ثبضزاض ٌطٜٚ ٞسف ثط٘بٔٝ  تٕبْآٔٛظـ  .5

ٝ ٔٙؾٛض وب٘تطَ ـآظٔبيكٍبٜ زاضاي ؼ  .CBC  ا٘دبْث

ايف خٟت ـ آظْٜ يثسيٟي اؾت ٘تيح.  قٛزٔي ا٘دبْ 4 ٚ 1  زض ثٙسزيسٜ ضاز آٔٛظــثب ٔكبضوت ٚاحسٞبي ثٟساقتي ٚ اف  فقبِيتايٗ :تَخِ
 ٚ يب افطاز االؾٕيـت ٜ ئكبٚض ٜ يغيٚزضٔب٘ي  ٔطوع ثٟساقتيپعقه  ،ا٘يـزضْ ثٟساقتي ظقه ٔطاوعـثٝ ضؤيت حثبيس  پيٍيطي ٜ يتفؿيط ٚ ازاْ

ـ زيسٜ ي ثٙس   .ضؾسـة 4آٔٛظ

 ٜ يزضٔب٘ي ٚ اضؾبَ ٘تيح  تٛؾظ پعقه ٔطوع ثٟساقتي5 فقبِيت ثٙس زٜ زضــ اٖ اضخبؿـ ظٖتٕبْثطاي  CBC (MCV ٚ MCH)زضذٛاؾت  .6
 .زٞٙسٜ  ثٝ ٚاحس ثٟساقتي اضخبؿآظٔبيف

، اٍِٛضيتٓ قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٘بلُ تـبالؾٕي ٔعزٚج لجُ اظ آغبظ ثط٘بٔٝ ضاؾبؼ ـة ٚ 6 زـاؼ فقبِيت ثٗـضاؼـة  وٝٔـطزا٘ي اضخبؿ ٚ پيٍيطي .7
ٝ ا٘دبْ ٘يبظ   .زاض٘س CBCث

اَ ـا٘س ٚ اضؼ قسٜ  اضخبؿ7 ي وٝ ثطاؾبؼ فقبِيت ثٙساٖضاي ٔطزـة ثٟساقتي زضٔب٘ي  ٔطوعپعقهتٛؾظ CBC (MCV ٚ MCH )زضذٛاؾت  .8
 .زٞٙسٜ اضخبؿٚاحس  ثٝ آظٔبيف ٜ ي٘تيح

                                                           

ـ ٌط وٝ زاضاي زؾتٍبٜآظٔبيكٍبٞي ثٝ ٞط CBC ا٘دبْ خٟت، اضخبؿ غطثبٍِطي ظٚخيٙي وٝ ثٝ ٞط زِيُ زض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘سازٜ ا٘سزض  .1  اِىتطٚ٘يىي  قٕبض

. ثبقس ٔب٘قي ٘ساضز



 

 

 

  دسفٛستي  وٗ آصِبيؼ،ثبسداس ثب تٛخٗ ثٗ ثشٔبِٗ ي خبسي ِشالجت اص صٔبْ

CBC ثٗ اجنبَ  ٔيبص،اجنبَ ؽذٖ ثبؽذ (عً وبٔرت)ثب دعتگبٖ مشبسػ گش اٌىرتٚٔيىي 

CBC  َجمذد ٔجٛدٖ ٚ ِي تٛاْ ثب تٛخٗ ثٗ ٔتيدٗ ي آْ عبيش الذاَ ٘ب سا اجنب
.  داد

ْ قـسٜ زض آٟ٘ب ٚ CBCاضخـبؿ ظٚج ٞـبيي وٝ ثب تـٛخٝ ثٝ  .9 اٍِٛضيتٓ قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي زض لبِت اؾتطاتػي ؾْٛ ثطاؾبؼ  ا٘دب
ٝ قٛز) ٔي ثبقٙس٘يبظٔٙس اضخبؿ ثٝ ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػٜ ي ٔكبٚضٜ ي تبالؾٕي ْ قسٜ ٍٞٙبْ اضخبؿ ضٕيٕ  .(ؾٛاثك آظٔبيف ٞبي ا٘دب

 . زض زفتطثجت ٔطاخقيٗ تيٓ ٔكبٚضٜاالؾٕيـ تٜ ي ٔكبٚضٜ يغـزضٔب٘ي ٚي ظ ثٟساقتيـضنـٜ ْـ ةٜ وٙٙسٌـبٖؿـضاجـات ْـثجت ٔكرم .10

ٝ ي آظٔبيف ٞب ثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي ثب زضذٛاؾت پعقه تيٓ ٔكبٚضٜ .11  .ازأ

ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي ٚ اضؾبَ فطْ ثٝ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ خٟت ٔقطفي ثٝ تيٓ / ثطاي ظٚج ٞبي ٘بل5ُٜ ي تىٕيُ فطْ قٕبض .12
 .ٔطالجت

ِ ًَس ولي فشم ؿوبسُ ي  :  ثِ دٍ دليل تىويل ٍ اسػبل هي ؿَد5ث
.  ٔقطفي ظٚخيٗ ٘يبظٔٙس ٔطالجت ٚيػٜ ▪

 .ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي ثٝ ٞط زِيُ/ افالْ فـسْ پيٍيـطي ٚ ٔـطالجت ظٚج ٞـبي ٘بلُ ▪

 ٜ ياضائ ٚ ٔؿتميٓ ضٕٗ آٔٛظـ  تٛا٘ٙس ٔي4 زيسٜ ثطاؾبؼ فقبِيت ثٙس  آٔٛظـاٞبي ـاْـظقىبٖ فٕٛٔي ٚ ْـ، ح ٚ ظايٕبٖٖ ظ٘بٖأترهم :1 ُ يتجلش
 ,ا زضنٛضت تٕبيُـ ٚ يٚزٜ٘ٓ ا اضخبؿـزاقتي ٔحُ ؾىٛ٘ت ظٚج ٜٜٚاحس ةتطيٗ  ٘عزيهثٝ  ضا ٞب آٖ،ظٚج ٞـبي ٞـسف زض ضاٞجطز ؾْٛٔتٗ آٔٛظقي ثٝ 

ضوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػٜ ي ـا ثٝ ْـ٘ؿجت ثٝ اضخبؿ ظٚج ٜ« 9ثٙس  ثطاؾبؼ» زضنٛضت ٘يبظ ز ٚـزٞٗ ا٘دبْ ضا 8 ٚ 7 ،6اي ـٞبي ثٙسٜ  فقبِيتتٕبْ
ْ ٕ٘بيٙس  تبالؾٕئكبٚضٜ ي پؽ اظ ٔطاخقٝ ظٚخيٗ الظْ اؾت ٔطوع ٔكبٚضٜ غ٘تيه پؿرٛضا٘س ٔٙبؾت ضا ثٝ پعقه اضخبؿ زٞٙسٜ ظٚج، اضؾبَ .السا

ٝ ٔي قـٛز زا٘كٍبٜ ٞب تـطتيجي زٞٙس تب اظ .ٕ٘بيس  .وٝ زض ايٗ ضاؾتب ٕٞىبضي ٔٙبؾت زاض٘س لسضزا٘ي ٌطززپعقىب٘ي تٛني

زضنٛضت ٔطاخقٝ ظ٘بٖ ثبضزاض وٝ لجال زض ظٔبٖ اظزٚاخكبٖ، ثٝ ٞط زِيّي آظٔبيكبت تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘سازٜ ثبقٙس، ثبيس ثي زضً٘  :2  يتجلشُ
ْ ٞـبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاؾبؼ ثٙسٞبي  ْ قـٛز6-12ٚ زض اؾـطؿ ٚلت ثبيـس السا .   ا٘دب

 

 

 
 %(:100ٔطالجت ٚيػٜ ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي قٙبؾبيي قسٜ ٚاخس قطايظ ٔطالجت، زض ؾطاؾط وكٛض ثٝ ٔيعاٖ )ساّجشدّب ي هشثَط ثِ ّذف اختصبصي دٍم

 ٔكىٛن پط ذغط تبالؾٕي/ تمٛيت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػٜ تٙؾيٓ ذب٘ٛازٜ ظٚج ٞبي ٘بلُ .1

 (PND1)تالـ زض خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي ٔطحّٝ اَٚ تكريم تبالؾٕي پيف اظ تِٛس .2

 (PND2)تالـ زض خٟت ا٘دبْ ثٝ ٍٞٙبْ آظٔبيف ٞبي ٔطحّٝ زْٚ تكريم تبالؾٕي پيف اظ تِٛس .3

 

ي هشتجط ثب ساّجشد اٍل اص ّذف اختصبصي دٍم ّب فؼبليت
 .( ثٟٛضظ،وبضقٙبؼ، وبضزاٖ ٔبٔب،پعقه،) زضٔـب٘ياي ٔرتّف ثٟساقتيـٜ  وبضوٙبٖ ضزٜتٕبْآٔٛظـ  .1

 .پطذغط تبالؾٕي/آٔٛظـ ظٚخيٗ ٘بلُ .2

 ٚ ا٘دبْ ٔكبٚضٜ اؾتب٘ساضز 5ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي ٚاخس قطايظ ٔطالجت پؽ اظ زضيبفت فطْ قٕبضٜ /زفٛت اظ ظٚخيٗ ٘بلُ .3
 .زضذهٛل ضٚـ ٞبي ٔغٕئٗ پيكٍيطي اظ ثبضزاضي

 زض ؾتٖٛ "ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي/ظٚج ٘بلُ"زضج فجبضت ) ٔكرم وطزٖ ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي زض پطٚ٘سٜ ذب٘ٛاض  .4
 .زض ذب٘ٝ ٞبي ثٟساقت ٚ پبيٍبٜ ٞبي ثٟساقتي خٟت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػٜ (ٔالحؾبت

ثب زضج زٚ ؾتبضٜ لطٔع )پبيٍبٜ ثٟساقتي /ٔكرم وطزٖ ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي زض زفتط ٔطالجت ٕٔتس تٙؾيٓ ذب٘ٛازٜ ذب٘ٝ ثٟساقت .5
 .خٟت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػٜ ( زض ؾتٖٛ ٔالحؾبت"ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي/ظٚج ٘بلُ"ٚ ثجت فجبضت 

زض ظٚج ٞبيي وٝ زاضاي فطظ٘س ؾبِٓ ثٛزٜ (ٚاظوتٛٔي ٚ تٛثىتٛٔي)تطغيت خٟت اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبي زائٕي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي .6
 .ٚ تٕبيُ ثٝ زاقتٗ فطظ٘س زيٍط ٘ساض٘س

 .آٔٛظـ زض ذهٛل ضٚـ پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ٔغٕئٗ ا٘تربة قسٜ تٛؾظ ظٚخيٗ .7

 .6ثجت ٚضقيت اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ثهٛضت فهّي زض فطْ قٕبضٜ  .8
 
 

 سٍؿي 6دس كَستي وِ صٍجي دس عَل يه فلل  تيؾ اص يه سٍؽ پيـگيشي اص تاسداسي اػتفادُ ًوايذ ، دس فشم ؿواسُ 
وِ دس آخشيي سٍص فلل اػتفادُ ؿذُ اػت گضاسؽ هي گشدد 

 



 

 

 

افالْ لغـ پيٍيطي ظٚخيٗ زض نٛضت اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي زائٕي پؽ اظ ضٚيت ٔؿتٙسات ٔجٙي ثط ا٘دبْ  .9
 .تٛثىتٛٔي يب ٚاظوتٛٔي

.تٛخيٝ ظٚج زض ذهٛل إٞيت افالْ ؾطيـ ثبضزاضي زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ثبضزاضي ثطاي ا٘دبْ ٔطالجت ٞبي ٚيػٜ .10  

 خٟت 6افالْ ٔىتٛة ٟٔبخطت ٚ آزضؼ زليك ٔحُ ؾىٛ٘ت خسيس ظٚخيٗ ثٝ ؾغح ثبالتط ٚ ثجت ٔكرهبت ظٚج زض فطْ قٕبضٜ  .11
.افالْ ثٝ تيٓ ٔطالجت ٔحُ ؾىٛ٘ت خسيس خٟت پيٍيطي ٚ ٔطالجت ٞبي الظْ  

 
ي هشتجط ثب ساّجشد دٍم اص ّذف اختصبصي دٍم ّب فؼبليت

 .( ثٟٛضظ،وبضقٙبؼ، وبضزاٖ ٔبٔب،پعقه،) زضٔـب٘ياي ٔرتّف ثٟساقتيـٜ  وبضوٙبٖ ضزٜتٕبْآٔٛظـ  .1

 .ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي/آٔٛظـ ظٚخيٗ ٘بلُ .2

 .لجُ اظ اِٚيٗ ثبضزاضي  PND1  ٚ آٔٛظـ زض ذهٛل إٞيت ا٘دبْ ثٝ ٍٞٙبْ 5زفٛت اظ ظٚخيٗ پؽ اظ زضيبفت فطْ قٕبضٜ  .3

ٔٛاضزي وٝ فطظ٘س )تطغيت ظٚخيٗ قٙبؾبيي قسٜ زض اؾتطاتػي زْٚ ٚ ؾْٛ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي زائٕي .4
 .(ؾبِٓ زاقتٝ ٚ تٕبيُ ثٝ زاقتٗ فطظ٘س زيٍط ٘ساض٘س

 .تطغيت ظٚخيٗ خٟت ثطذٛضزاضي اظ ذسٔبت ثيٕٝ ثطاي وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي غ٘تيه .5

 .PND1اضخبؿ ظٚخيٗ ثٝ ٔطوع ٔكبٚضٜ غ٘تيه قٟطؾتبٖ خٟت ا٘دبْ ٕٞبٍٞٙي ٞبي الظْ ثب آظٔبيكٍبٜ غ٘تيه ثطاي ا٘دبْ  .6

 . ٔطاخقٝ ٘ىطزٜ ا٘سPND1پيٍيطي ٚ آٔٛظـ ظٚخيٙي وٝ ثٝ ٞط زِيُ خٟت ا٘دبْ  .7

 . ثهٛضت فهّي6 زض فطْ قٕبضٜ PND1زضج تبضيد ا٘دبْ  .8

 . ثهٛضت فهّي زض ظٚخيٙي وٝ ايٗ آظٔبيف ٞب ضا ا٘دبْ ٘سازٜ ا٘س6 زض فطْ قٕبضٜ PND1ثجت فّت فسْ ا٘دبْ  .9

 زض ؾتٖٛ "ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي/ظٚج ٘بلُ"زضج فجبضت )ٔكرم وطزٖ ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي زض پطٚ٘سٜ ذب٘ٛاض  .10
 .زض ذب٘ٝ ٞبي ثٟساقت ٚ پبيٍبٜ ٞبي ثٟساقتي خٟت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػٜ (ٔالحؾبت

ثب زضج زٚ ؾتبضٜ لطٔع )پبيٍبٜ ثٟساقتي /ٔكرم وطزٖ ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي زض زفتط ٔطالجت ٕٔتس تٙؾيٓ ذب٘ٛازٜ ذب٘ٝ ثٟساقت .11
. خٟت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػٜ ( زض ؾتٖٛ ٔالحؾبت"ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي/ظٚج ٘بلُ"ٚ ثجت فجبضت 

ي هشتجط ثب ساّجشد ػَم اص ّذف اختصبصي دٍم ّب فؼبليت
 .( ثٟٛضظ،وبضقٙبؼ، وبضزاٖ ٔبٔب،پعقه،) زضٔـب٘ياي ٔرتّف ثٟساقتيـٜ  وبضوٙبٖ ضزٜتٕبْآٔٛظـ  .1

 .پطذغط تبالؾٕي/آٔٛظـ ظٚخيٗ ٘بلُ .2

آظٔبيف ٞبي تكريم پيف  ٚ آٔٛظـ زض ذهٛل إٞيت ا٘دبْ ثٝ ٍٞٙبْ 5زفٛت اظ ظٚخيٗ پؽ اظ زضيبفت فطْ قٕبضٜ  .3
 .اظ تِٛس

 .تطغيت ظٚخيٗ خٟت ثطذٛضزاضي اظ ذسٔبت ثيٕٝ ثطاي وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي غ٘تيه .4

.تٛخيٝ ظٚج زض ذهٛل إٞيت افالْ ؾطيـ ثبضزاضي زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ثبضزاضي ثطاي ا٘دبْ ٔطالجت ٞبي ٚيػٜ .5  

اضخبؿ ظٚخيٗ ثبضزاض ثٝ ٔطوع ٔكبٚضٜ غ٘تيه قٟطؾتبٖ خٟت ا٘دبْ ٕٞبٍٞٙي ٞبي الظْ ثب آظٔبيكٍبٜ غ٘تيه ثطاي ا٘دبْ  .6
PND2. 

 . ٔطاخقٝ ٘ىطزٜ ا٘سPND2پيٍيطي ٚ آٔٛظـ ظٚخيٙي وٝ ثٝ ٞط زِيُ خٟت ا٘دبْ  .7

 .پيٍيطي خٟت اعٕيٙبٖ اظ ٔطاخقٝ ظٚخيٗ اضخبؿ قسٜ ثٝ آظٔبيكٍبٜ غ٘تيه .8

 .  اظ عطيك ٔطوع ٔكبٚضٜ غ٘تيهPND2پيٍيطي ٘تيدٝ ا٘دبْ  .9

 .ازأٝ ٔطالجت ثبضزاضي ثطاي ٔٛاضز زاضاي خٙيٗ ؾبِٓ يب تبالؾٕي ٔيٙٛض .10

 .پيٍيطي تب حهَٛ اعٕيٙبٖ ثطاي ٔٛاضز ٘يبظٔٙس ؾمظ خٙيٗ ثٝ فّت اثتالي خٙيٗ ثٝ تبالؾٕي ٔبغٚض .11

 .6 زض فطْ قٕبضٜ PND2زضج تبضيد ا٘دبْ  .12

. 6زضج ٘تيدٝ ثبضزاضي زض فطْ قٕبضٜ  .13

 

 



 

 

 

 

 
 اداره ي شنتيك   ـ مركس مذيريت بيماري ها

ٝ ٞـبي  ٝ ي پيكٍيـطي اظ ثيٕبضي ٞـبي غ٘تيه زض ؾغح وكٛض اؾت وٝ زضحـبَازاضٜ ي غ٘تيه ٔؿئَٛ انّي تـسٚيٗ ٚ اخـطاي ثط٘بٔ  حبضط ثط٘بٔ
: پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتـب تـبالؾٕي ٔـبغٚض ضا ثـب ٔكٛضت قٛضاي وكٛضي ٚ ٌطٜٚ ٞبي فٙي زض لبِت ٚؽبيف شيُ فٟسٜ زاض اؾت

ٝ ي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض .1 . ؾيبؾتٍصاضي زض ضاؾتـبي اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘ـبٔ
ٝ ي ٔٛضز ٘يبظ خٟت اخـطاي  .2 ٓ ٕ٘ٛزٖ تٕبْ أىب٘بت الظْ خٟت اخطاي اؾتب٘ـساضز ثط٘بٔٝ افٓ اظ پيف ثيٙي، ترهيم ٚ اضؾبَ ثٛزخـ فطاٞ

 .ثط٘بٔٝ
ٗ آٚضي،  :اظ ٔتكىُ غ٘تيه ثيٕبضي ٞبي اظ پيكٍيطي وكٛضيتكىيُ قٛضاي  .3 ٚ ٕ٘بيٙسٌبٖ ثبثت ٚ فقبَ اظ ٔقبٖٚ زضٔبٖ، ٔقبٖٚ تحميمبت ٚ ف

آٔـٛظـ  ، ٔسيـطاٖ وُ، ضؤؾبي ازاضٜ ٞب ٚ زفبتط آظٔبيكٍبٜ ٔطخـ ؾالٔت،ٔـسيـطيت ثيٕبضي ٞـب ، ضئـيؽ ازاضٜ ي غ٘تيـهٔطوع  ضئيؽ
  ٚٔساضؼ ٚ پيٛ٘س افضب ٚ ثيٕبضي ٞبي ذبل اظ ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ، ثٟـساقت ثٟساقت، ؾالٔت خٕقيت ٚ ذب٘ـٛازٜ، ٌؿتـطـ قجىٝ

 اپيسٔيِٛٛغيؿت، ٔترهم غ٘تيه ٚ تكريم پيف اظ تِٛس، ٕ٘بيٙسٜ يٕٞبتِٛٛغيؿت، : آٔٛظـ پعقىي، ٔكبٚضاٖ وكٛضي ثط٘بٔٝ قبُٔ
ؾبظٔبٖ ثجت اؾٙبز، أالن ٚ پـعقىي )ٕ٘بيٙسٌبٖ لٜٛ لضبئيٝ: قٛضاي ؾيبؾتٍصاضي نسا ٚ ؾيٕب ٚ ؾـبيط افضب ثـطحؿت ضطٚضت قبُٔ

ؾبظٔبٖ تجّيغبت )اضقبز ، آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ٘يطٚٞـبي ٘ؾبٔي ٚ ا٘تؾبٔي، ؾـبظٔـبٖ ٘ؾبْ پـعقىي، قـٛضاي فـبِي ثيٕٝ، ٚظاضت (لب٘ٛ٘ي
ٝ ي ؾطاؾط وكٛض ٚ زضنٛضت ِعْٚ ٕ٘بيٙسٌب٘ي اظ ٔقبٚ٘ت ٞبي آٔٛظقي يـب فطٍٞٙي ٚ ٕ٘بيٙسٌب٘ي اظ ٔسيطيت حٛظٜ ٞبي (اؾالٔي  فّٕي

ٗ آٚضي، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي، زا٘كٍبٜ پيبْ ٘ٛض ٚ ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىي، ٚظاضت فّْٛ، تحميمبت  . ... ٚ ف

ٝ ٔٙؾٛض ٔكبضوت ٗ  ثركي ٚ ايدبز ثؿتط ٔٙبؾت خٟت اخطاي اؾتب٘ساضز ايٗ قٛضا ث  زض ضاؾتبي ؾيبؾتٍصاضي ٚ ايدبز ٕٞبٍٞٙي زضٖٚ ٚ ثي
.  ثط٘بٔٝ تكىيُ  ٔي قٛز

. پيكٟٙبز افضبي قٛضا ثٝ ٔقبٖٚ ثٟساقت ٚ پيٍيطي نسٚض اثالك .4
ُ  قسٜ وٝ فجبضتٙس اظ6اظ  قٛضاي وكٛضي پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞـبي غ٘تيه :تكىيُ ٌطٜٚ  ٞـبي فٙي .5 : ٌطٜٚ فٙي تكىي   

آظٔبيكٍبٜ ٞـبي غـطثـبٍِطي  ▪

 غ٘تيه ٚ تكريم پيف اظ تِٛس تكريم ▪

ٔكبٚضٜ ي ٚيـػٜ ي تبالؾٕي  ▪

 ٔـطالجت ▪

آٔٛظـ   ▪

تحميمبت  ▪

افضبي ايٗ ٌطٜٚ  ٞب اظ ٕ٘بيٙسٌـبٖ ٔـطتجظ افضبي قٛضاي پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞبي غ٘تيه ٚ ٔكبٚضاٖ ثط٘بٔٝ ا٘تربة ٚ ثب تـٛخٝ ثٝ 
 غ٘تيه، ثٙب ثٝ ضطٚضت اظ اؾتبزاٖ ٔغّـ ٚ اظ وبضقٙبؾبٖ ؾتبزيزضضٕٗ ثـب تـٛخٝ ثـٝ نالحسيـس ازاضٜ ي . ٔـٛضٛؿ ، تكىيـُ خّؿٝ ذـٛاٞٙس زاز

ٝ ٞب زفٛت ذٛاٞسقس . زا٘كٍبٜ ٞب خٟت قطوت زض خّؿ

.  ٌطٜٚ  ٞبي فٙي ثطحؿت ضطٚضت تكىيُ خّؿٝ ٔي زٞٙس

ِ ي گشٍُ فٌي وكٛضي ٞؿتٙس وٝ ٞط يه ثب تٛخٝ ثٝ ترهم ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي   قٛضاي ٌطٜٚ ٞـبي فٙي فٟسٜ زاض ٚؽبيف تقطيف قـسٜ ي:ٍظيف

ُ قسٜ ا٘س . ثحث فٙي ٚ اذتهبني ضاخـ ثٝ ٔٛضٛؿ ٞبي ٔطتجظ تكىي

ٝ ٔٙؾٛض .6 ٖ ثركي ث : ا٘دبْ ٕٞبٍٞٙي ٞبي زضٚ

 اظعطيك وٙتطَ ويفي ٔؿتٕط؛ اضتمبي زا٘ف ٚ ٟٔبضت پطؾُٙ ٔؿئَٛ ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ▪

 اظ تـٛإ٘ٙسي ٞـبي ثبِمٜٛ زض ثرف ذهٛني  ٚ اؾتفبزٜ ي ٔغّٛةاظعطيك وٙتطَ ويفي ٔؿتٕطاضتمبي ويفيت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي  ▪
ٚ زِٚتي؛ 

ٝ ي آظٔبيكٍبٜ ٞبي تكريم پيف اظ تِٛس ▪ ؛  PND ٚ ظ٘ديطٜ ٞب ٚ DNA، ثـطضؾي (ٔطخـ ٚ ٔحيغي)ايدبز، تٛؾقٝ ٚ تىٕيُ قجى

ٝ ي ٕٞىبضي ٚ ٕٞـبٍٞٙي ثـب ٔـطوـع پيـٛ٘ـس افضـب ٚ ثيٕبضي ٞبي ذبل خٟت زؾتطؾي ٞط چٝ ثٟتط ظٚج ٞبي ٘بلُ  ▪ تـٛؾق
ٓ ثضبفت ٚ ثي ثضبفت ثـٝ ذـسٔـبت ترههي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثطاي پيٛ٘ـس ٔغع اؾترٛاٖ . و

شرح وظايف 



 

 

 

ٝ ٞبي آٔٛظقي زضزؾت اخطا .7 . ثبظٍ٘طي ٚ تسٚيٗ ثط٘بٔ
ٝ ي ٔٛاز آٔٛظقي ٚ پيكٟٙبز قيٜٛ ٞبي آٔٛظقي .8 . تٟي
ٝ ٔٙؾٛض افعايف تٛإ٘ٙسي ٞـبي فّٕي ٚ  .9 تقبٔـُ ثـب زا٘كـٍبٜ ٞـبي فّـْٛ پـعقىي خٟت ضفـ چـبِف ٞـب ٚ ايدبز فطنت ٞـبي ٔٙبؾت ثـ

. اخطايي زا٘كٍبٜ ٞـب
ٝ ي  .10 ايدـبز ثؿتـط ٔٙـبؾت خٟت تحميك زض ؾيؿتٓ ثٟساقتي ٚ پيكٟٙبز ٔٛضٛؿ ٞـبي تحميمبتي ٔٛضز ٘يـبظ ثط٘بٔٝ ٞبي غ٘تيه، اظخّٕٝ ثط٘بٔ

. پيكٍيطي اظ ثطٚظ ٔٛاضز خسيس ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض
ْ ٞبي اضقس .11 ـ ٞب ثٝ ٔمب ٝ ي پؽ ذـٛضا٘س ٚ تٟيٝ ٚ تحٛيُ ٌعاض . ٘ؾبضت ٚ پبيف ثط٘بٔٝ زض زا٘كٍبٜ ٞب، اضائ
. ٌطز آٚضي اعالفبت، تدعيٝ ٚ تحّيُ، تفؿيط ٚ ا٘تكبض آٖ زض لبِت ٌعاضـ ٚضقيت ثط٘بٔٝ .12
ٝ ٞـبي ٔٙـبؾت خٟت اضتمـبي فّٕـي ٚ تٛإ٘ٙس ؾـبظي پطؾُٙ .13 . پيـكٟٙـبز ٚ ايـدـبز ظٔيٙـ
14.  ٝ . ثطٌعاضي ٌطزٕٞبيي ٞبي فّٕي ؾبال٘ٝ خٟت ٕٞبتِٛٛغيؿت ٞبي ٔٙترت ثط٘بٔ
ٝ ي زا٘كٍبٜ ٞـبي ثـطتـط ثـب اؾتفبزٜ اظ تٕبْ قبذم ٞب ٚ چه ِيؿت ٞـبي ثط٘بٔٝ .15 ٝ ثٙـسي ٚ افالْ ؾبال٘ـ . ضتج
ٝ ٔٙؾٛض آٔٛظـ وٛتبٜ ٔست ٕٞىبضاٖ خسيس اؾتب٘ي .16 ٝ ي تبالؾٕي ث ٝ ي ٔطاوع زا٘كٍبٞي ٕ٘ٛ٘ٝ اظ٘ؾط اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔ . تقييٗ ٚ افالْ ؾبال٘
ٝ  زض ثرف ٔـسيـطيت،  .17  زض ضاؾتـبي اخـطاي ثٟيٙٝ ٚآظٔبيكٍبٜ ٞبي غطثبٍِطي، ٔكبٚضٜ ي ٚيـػٜ ي تـبالؾٕي ٌطزآٚضي اعالفـبت ؾـبال٘ـ

. «ٔسيطاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ثط٘بٔٝ»تٛإ٘ٙسؾـبظي 
ُ ٞب ثٝ افضبي قٛضاي وكٛضي پيكٍيطي .18 .  اظ ثيٕبضي ٞبي غ٘تيهاضؾبَ زؾتٛضاِقٕ
ٓ ٌـطٜٚ /  تقييٗ زا٘كٍبٜ .19 ٝ اي ٚ ٞ ٝ ي آٔٛظـ (ٌطٜٚ ٞبي زا٘كٍبٞي)زا٘كىسٜ ٞـبي فّْٛ پـعقىي ٔٙغم  ٘ؾبضت /زضذهٛل اخطاي ثط٘بٔ

. ، ٔطالجت ٚ پػٚٞف(تبالؾٕي)آظٔبيكٍبٜ، ٔكبٚضٜ ي غ٘تيه
 

دانشكذه / معاونت بهذاشتي دانشگاه
ٝ ٞـبي پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞـبي غ٘تيه  ٝ فٟسٜ ي ٌطٜٚ پيكٍيطي ٚ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي ٞب/ زض ؾغح زا٘كٍبٜٔؿئِٛيت اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔ  زا٘كىسٜ ث

ٝ ي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتـب تبالؾٕي ٔبغٚض ضا ثب ٔكٛضت قٛضاي زا٘كٍبٞي پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞبي غ٘تيه ٚ  اؾت ٚ زضحبَ حبضط ثط٘بٔ
: ٌطٜٚ ٞبي فٙي زض لبِت ٚؽبيف شيُ فٟسٜ زاض اؾت

ٓ ٕ٘ٛزٖ تٕبْ أىب٘بت الظْ خٟت اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔٝ قبُٔ .1 :  فطاٞ

ٝ ٞـبي آٔـٛظقي ثـطاي فْٕٛ ٔـطزْ ٚ ٌطٜٚ ٞـبي  ▪ ٗ ثركي، اظخّٕٝ ٕٞبٍٞٙي ٞـبي الظْ خٟت اخـطاي ثـط٘ـبٔ ايدبز ٕٞبٍٞٙي ٞـبي ثي
ٞسف ثطاؾبؼ عطح ٚ زؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط؛ 

ٝ ي ترهيم ٚ ٔسيطيت ٔبِي ، خصة ▪ . اخطاي ثط٘بٔٝ خٟت ٘يبظ ٔٛضز ثٛزخ
 زا٘كىسٜ ي/ ٔقبٚ٘يٗ أٛض ثٟساقتي، زضٔبٖ، زاضٚ ٚ پػٚٞكي زا٘كٍبٜ: تكىيُ قٛضاي زا٘كٍبٞي پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞبي غ٘تيه ٔتكىُ اظ .2

ثٟساقت خٛا٘بٖ ٚ  فّْٛ پعقىي، ٔسيطاٖ ٌطٜٚ پيكٍيطي ٚ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي ٞـب، ؾالٔت خٕقيت ٚ ذب٘ٛازٜ،اضتجبعبت ٚ آٔـٛظـ ثٟساقت،
ٝ ي تبالؾٕي، ٔـسيـط زضٔـبٖ، وـبضقٙبؼ ثيٕبضي ٞـبي ،غيطٚاٌيط ثيٕبضي ٞبي ٔؿئَٛ وبضقٙبؼٔـساضؼ، ٌؿتطـ قجىٝ ٚ   وبضقٙبؼ ثط٘بٔ

قـٛضاي ذبل، وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ أـٛض آظٔـبيكٍبٜ ٞب، ٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثط٘بٔٝ تبالؾٕي، ضئيؽ آظٔبيكٍبٜ ٔطخـ، ٕ٘بيٙسٜ ي 
 آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ثجت :اؾتـب٘ي ٚ ؾبيـط افضب ثـطحؿت ضطٚضت قـبُٔ ٕ٘بيٙسٌب٘ي اظ ازاضات وـُ قـبُٔ نـسا ٚ ؾيٕبيؾيبؾتٍصاضي 

ٝ ٌط، ؾبظٔبٖ تجّيغبت اؾالٔي، پـعقىي لـب٘ٛ٘ي، ضئيؽ يب ٔقبٖٚ ٚ  اؾٙبز ٖ ٞبي ثيٕ أالن، ٘يطٚٞبي ٘ؾبٔي ٚ ا٘تؾبٔي، قـٛضاي ؾيبؾتٍصاضي ؾبظٔب
ٖ ٞبي زاضاي حـٛظٜ ي فّٕيٝ)اؾتب٘ي حٛظٜ ٞبي فّٕيٝ ؾبظٔبٖ ٘ؾبْ پعقىي اؾتبٖ، ٕ٘بيٙـسٜ ي ا٘دٕٗ تـبالؾٕي، ٔسيطيت  (ٔرتم اؾتب

ٝ ٞبي ٔحّي ٚ زضنٛضت ِعْٚ ٕ٘بيٙسٌب٘ي اظ ٔقبٚ٘ت آٔٛظقي  ٚ يب فطٍٞٙي زا٘كٍبٜ ٞبي فّْٛ پعقىي، زا٘كٍبٜ ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٚظاضت ضٚظ٘بٔ
ٗ آٚضي، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚ پيبْ ٘ٛض ٚ   . ...فّْٛ، تحميمبت ٚ ف

ٝ ٔٙؾٛض ٔكبضوت  ٝ ٞبي ايٗ قٛضا ؾبال٘ٝ ٚ يب ثطحؿت ضطٚضت ث  ٚ ثيٗ  ثركي ٚ  ثركيزض ضاؾتبي ؾيبؾتٍصاضي ٚ ايدبز ٕٞبٍٞٙي زضٖٚخّؿ
ُ ٔي قٛز ايدبز .  ثؿتط ٔٙبؾت خٟت اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔٝ تكىي

غيشحضَسي اًتخاب /دس ّش اػتاى الصم اػت يه ّواتَلَطيؼت تؼٌَاى ّواتَلَطيؼت هٌتخة تشًاهِ جْت اًجام هـاٍسُ تخللي حضَسي
هتخلليي داخلي يا اعفال تشتش دس ػغح داًـگاُ، /دس كَست ػذم ٍجَد ّواتَلَطيؼت دس ػغح داًـگاُ هي تَاى اص تيي فَق تخلق.گشدد

 .هتخلق هٌتخة تشًاهِ سا جْت اًجام هـاٍسُ ّاي تخللي اًتخاب ًوَد/فَق تخلق

 

. زا٘كىسٜ ٚ پيٍيـطي نسٚض اثـالك/ پيكٟٙبز افضبي قـٛضا ثٝ ضيـبؾت زا٘كٍبٜ .3



 

 

 

ٗ اؾت ثطحؿت ضطٚضت ٚ ٔٛضٛؿ ذبل زض لـبِت  ٝ ي ؾـبال٘ٝ ٕٔى قٛضاي زا٘كٍبٞي پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞبي غ٘تيه فالٜٚ ثط خّؿ
  :فجبضتٙس اظ  ٌطٜٚ فٙي اؾت و6ٌٝطٜٚ فٙي تكىيُ خّؿٝ زٞٙس ٚ ثط ايٗ اؾبؼ قٛضاي زا٘كٍبٞي فٛق ٔتكىُ اظ 

آظٔـبيكٍبٜ ٞبي غطثبٍِطي  ▪

تكريم غ٘تيه   ▪

ٔكبٚضٜ ي ٚيػٜ ي تـبالؾٕي  ▪

 ٔطالجت ▪

آٔٛظـ  ▪

تحميمبت   ▪

ثيٕبضي ٞبي غ٘تيه ٚ ثطحؿت اضتجبط ثب ٔٛضٛؿ ٔـٛضز٘ؾط افضبي ايٗ ٌطٜٚ ٞب اظ ثيٗ افضبي قـٛضاي زا٘كٍبٞي پيكٍيطي اظ 
ٝ ٞـبي ٌطٜٚ ٞـبي فٙي زا٘كٍبٞي فمظ افضبي ٔـطتجظ . ا٘تربة ٔي قٛ٘س .  زفٛت ٔي قٛ٘سثٙبثطايٗ زض خّؿ

ٝ ٔٙؾٛض .4 ٖ ثركي ث  :ا٘دبْ ٕٞبٍٞٙي ٞبي زضٚ

ٝ ٞبياضتمبي آٌبٞي وبضوٙبٖ ثرف تـعضيك ذٖٛ اظعطيك ثطٌعاضي  ▪ ؛  زاضٚ ٚ زضٔبٖ ٔقبٚ٘ت ٕٞىبضي ثب آٔٛظقي ٚ تٛخيٟي خّؿ

ٝ ي وُ ٔٛاضز ثيٕبضي  ▪ ؛ (اظعطيك ٔطوع تعضيك ذٖٛ) *ٜفٛت قس ثيٕبضاٖ ٚ *تبالؾٕيافالْ ؾبال٘

؛  *افالْ ٔـٛاضز خـسيـس ثيٕـبضي ▪

؛ (ثطاثط عطح ٚ زؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط)اضتمبي آٌبٞي وبضوٙـبٖ آظٔـبيكٍبٜ ٞـبي ٚيػٜ ي آظٔـبيف ٞبي تبالؾٕي ▪

  ٚ تدٟيع ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظي ٔطاوع آظٔبيكٍبٞي؛تىٕيُ چه ِيؿت آظٔبيكٍبٜ ٔؿئَٛ ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ▪

؛ (زضنٛضت ٘يبظ)، ثطضؾي ظ٘ديطٜ ٞبي ٌّٛثيPNDٗ ٚ ظٔبيكٍبٜ ٞـبي تكريم غ٘تيه پيٍيـطي خٟت ضاٜ ا٘ـساظي آ ▪
ٖ ٞبي تحت پٛقف ثطاثط عطح ٚ زؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط .5 ٝ ي تـبالؾٕي ٚ افضـبي تيٓ ٔكـبٚضٜ ي قٟطؾتب . آٔٛظـ وبضقٙبؾـبٖ ثط٘بٔ
ٝ ي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ٔٛاضز خسيس ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض .6 . تىثيط ٚ اضؾبَ خـعٜٚ ٞـبي ٔٛضز ٘يبظ ثط٘ـبٔ
ٝ ي پؽ ذٛضا٘ـس ٚ تٟيٝ ٚ تحٛيُ .7 ٖ ٞـب، اضائ .  ٌعاضـ ثٝ ٔسيطاٖ اضقس٘ؾبضت ٚ پبيف قٟطؾتب
. ٌطز آٚضي اعالفبت، تدعيٝ ٚ تحّيُ، تفؿيط ٚ ا٘تكبض آٖ زض لـبِت ٌعاضـ ٚضقيت ٔٛخٛز ثط٘بٔٝ .8
. ٔٛضز ٘يبظ ثط٘بٔٝ ا٘دبْ تحميمبت .9
قطايظ ثطذي اظ ظٚخيٗ  ٔٙترت ثط٘بٔٝ زض ذهٛل ٕٞبتِٛٛغيؿتٟٔيب ٕ٘ٛزٖ قطايظ الظْ ثطاي ٔكبٚضٜ تّفٙي پعقه ٔطوع ٔكبٚض ٜ ثب  .10

. ٔكىٛن ثٝ تبالؾٕي ثب نالحسيس پعقه ٔكبٚض
ٝ ٞبي تٛخيٟي ثطاي تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه ثب حضٛض  .11 .  ٔٙترت ثط٘بٕٔٝٞبتِٛٛغيؿتتكىيُ خّؿ
ٝ ي ٔطاوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ثـطتط زض اخـطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔٝ ثـب اؾتفبزٜ اظ قبذم ٞب ٚ چه ِيؿت ٞبي ٔطثٛط .12 ٝ ثٙـسي ٚ افالْ ؾبال٘ .ضتج  

ٝ ي .13 ٝ ٔٙؾٛض تـٛخيٝ ٚ آٔـٛظـ وٛتبٜ ٔست /  زض ؾغح زا٘كٍبٜ تبالؾٕيا٘تربة ٔطوع ثٟساقت ٕ٘ٛ٘ٝ اظ٘ؾط اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔ زا٘كىسٜ ث
. وبضقٙبؾبٖ ثط٘بٔٝ ٚ افضبي تيٓ ٔكبٚض ي ٚيػٜ ي تبالؾٕي

 .ٕٞبٍٞٙي ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي ٞبافعاْ وبضقٙبؾبٖ خسيس ثط٘بٔٝ خٟت تٛخيٝ ٚ آٔٛظـ وٛتبٜ  ٔست ثٝ ٔطاوع زا٘كٍبٞي ٕ٘ٛ٘ٝ ثب  .14

ٝ ٞـبي ٔسيطيتي زضيبفتي زض آضقيـٛ لؿٕت ٔطثـٛط ثـبيٍب٘ي ٚ ٍٟ٘ساضي تٕبْ وتبة ٞـب .15 ُ ٞـب ٚ ٘بٔ . ، خـعٜٚ ٞـب، زؾتـٛضاِقٕ
ٝ ٘ؾط، پيكٟٙبزات زض ؾغح زا٘كٍبٜ ٚ ا٘قىبؼ ثٝ ٔـطوـع ٔسيطيت ثيٕبضي ٞب  ٚ پيٍيطي تـب زضيبفت پبؾد ٔٙبؾت .16 . ٌطزآٚضي ٘مغ
ٝ ي تحت پـٛقف زا٘كـٍبٜ/ افالْ ٔـٛاضز ٟٔبخـطت ظٚج ٞـبي ٘بلـُ  .17 زا٘كـىسٜ ثٝ ٔقبٚ٘ت / ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي ثٝ ذبضج اظ ٔٙغم

ـ ٞبي ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي زضيبفت قسٜ اظ ؾبيط زا٘كٍبٜ ٞب، ثٝ ٔطوع / خبثدبيي ظٚخيٗ ٘بلُثٟساقتي زا٘كٍبٜ ٔمهس ٚ اضؾبَ ٌعاض
 .ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٔطثٛعٝ

ثطاي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي ٔٛضز  (يب ذهٛني/زِٚتي ٚ)آظٔبيكٍبٜ ٞبي ٔطخـ/ا٘دبْ ٕٞبٍٞٙي ٞبي الظْ خٟت تقييٗ آظٔبيكٍبٜ .18
/ ٚ ايدبز قطايظ الظْ ثطاي اضؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ آظٔبيكٍبٜ ٞبي غطثبٍِطي قٟطؾتبٟ٘ب ثٝ آظٔبيكٍبٜ (فطيتيٗ ٚ اِىتطٚفٛضظ)٘يبظ زض ثط٘بٔٝ

 .آظٔبيكٍبٜ ٞبي ٔصوٛض

ْ ٞـب ٚ اعالفـبت .19 ٝ ٔـٛلـ تٕبْ فـط . ٘يـبظ ثٝ ٔـطوـع ٔسيطيت ثيٕبضي ٞب ٔـٛضز اضؾـبَ ثـ

                                                           

.  ذٖٛ ٔي ٕ٘بيٙستعضيك ثبض زض ؾبَ 1-2 حسالُ  ثيٕبضاٖ تبالؾٕي ايٙتطٔسيب.ٔي قٛز ( ذٖٛ ٔي ٕ٘بيٙستعضيك ثبض زض ؾبَ 1-2 حسالُ)ايٙتطٔسيب ٚ ٔبغٚض تبالؾٕي قبُٔ ثيٕبضاٖ *



 

 

 

  بهذاشت شهرستانمركس
، زايتـٜ ٕٞبٍٞٙي، .زاضز  فٟسٜٜ ـ ة ٞبي غ٘تيه اظ خّٕٝ تبالؾٕيٜـاْـضاي ثطٖـٟٕٔي زض اج ِي ٚـضؾتبٖ ٘مف الـ ثٟساقت قٝظـضنـْ
  پيكٍيطي ٚٚاحس ٜ يفٟس اٖ ٘يع ثٝـنحيح ثط٘بٔٝ زض قٟطؾت اخطاي ٔغّٛة ٚ . اؾتظـضنـْ ايٗ ٚؽبيف اظ ٜـاْـثطٖايف ـ ٚ ح٘ؾبضت ،ٚظــآْ

: اؾتضح شيُ ـ ٚؽبيف آٖ ثٝ ـ تطيْٜٗٞٓ ـ ثٛزٜ ناـٜ ثيٕبضياضظٜ ثب ـٔت
ٝ ي  :ٔتكىُ اظ قٟطؾتبٖ قٛضاي پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞبي غ٘تيه تكىيُ .1  ،اٖـزاقت قٟطؾتـثٝ، ٔـطوـع زضٔـبٖ ٚ ثٟساقتضؤؾـبي قجى

 ، اضتجبعبت ٚآٔـٛظـ ثٟساقت، ثٟساقت خٛا٘بٖ ٚ ؾالٔت خٕقيت ٚ ذب٘ٛازٜٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞبي پيكٍيـطي ٚ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي ٞب، 
ٝ ئـساضؼ، ٌؿتطـ  ٝ  ٚ وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ثيٕبضي ٞـبي غيطٚاٌيط، وبضقٙبؼ ثط٘بٔ   تبالؾٕي، ٔسيط زضٔبٖ، ضئيؽ آظٔبيكٍبٜ ٚيػٜ يقجى

ٔؿئَٛ ٔطوع تـعضيك ذٖٛ، / قٟطؾتبٖ، پـعقه ٚ وـبضقٙبؼ تيٓ ٔكـبٚضٜ ي ٚيـػٜ ي تـبالؾٕي قٟطؾتبٖ، ؾطپطؾتبضآظٔبيف ٞبي تبالؾٕي 
 آٔٛظـ ٚ پـطٚضـ، ثجت اؾٙبز ٚ أالن، : اظ ازاضٜ ٞبيأٛض آظٔبيكٍبٜ ٞب ٚ ؾبيط افضب ثطحؿت ضطٚضت قبُٔ ٕ٘بيٙسٌب٘يوبضقٙبؼ ٔؿئَٛ 

ٝ ٌط، ؾبظٔبٖ تجّيغبت٘ؾبٔي ٘يطٚٞبي ٖ ٞبي ثيٕ  ٘ؾبْ ؾبظٔبٖ ٔقبٖٚ يب، ضئيؽ لب٘ٛ٘ي پعقىي، اؾالٔي  ٚ ا٘تؾبٔي، قٛضاي ؾيبؾتٍصاضي ؾبظٔب
ٖ ٞـبي زاضاي حـٛظٜ ي فّٕيـٝٔرتم )فّٕيٝپعقىي اؾتبٖ، ٕ٘بيٙسٜ ي ا٘دٕٗ تبالؾٕي، ٕ٘بيٙسٌب٘ي اظ حٛظٜ ٞـبي  ، (قـٟطؾتب

ٝ ٞـبي ٔحّي ٚ زضنـٛضت ِـعْٚ ٕ٘بيٙسٌـب٘ي اظ ٔقبٚ٘ت آٔـٛظقي ٚ يـب فـطٍٞٙي زا٘كٍبٜ ٞـب  فّْٛ پعقىي، زا٘كىسٜ ٞـبي/ ضٚظ٘ـبٔـ
ٗ آٚضي، آٔٛظقىسٜ ٞبي فبِي، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚ پيبْ ٘ٛض ٚ / زا٘كٍبٜ ٞـب   ....زا٘كىسٜ ٞـبي ٔطثٛط ثـٝ ٚظاضت فّْٛ، تحميمبت ٚ ف

ٝ ٔٙؾٛض ٔكبضوت  ٝ ٞبي ايٗ قٛضا ؾبال٘ٝ ٚ يب ثطحؿت ضطٚضت ث زض ضاؾتبي ؾيبؾتٍصاضي ٚ ايدبز ٕٞبٍٞٙي زضٖٚ ثركي ٚ ثيٗ  ثركي ٚ خّؿ
ُ ٔي قٛز .  ايدبز ثؿتط ٔٙبؾت خٟت اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔٝ تكىي

. پيكٟٙبز افضبي قٛضا ثٝ ضئيؽ قجىٝ ٚ پيٍيطي نسٚض اثالك .2
ٝ ٔٙؾٛض .3 ٖ ثركي ث : ا٘دبْ ٕٞبٍٞٙي ٞبي زضٚ

ُ وب٘تط)آظٔبيكٍبٞي ٔطاوع تدٟيع ▪ ٚيػٜ ي  آظٔبيكٍبٜ ٞبي فقبِيت ٞبي ثط ٘ؾبضت ٚ ٞي آظٔبيكٍبچه ِيؿت ٞبي تىٕيُٚ  (... ٚ ٔٙبؾت ويت، ؾ
 ؛(ثطاثط عطح ٚ زؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط)آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي

ٝ ي ٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب ثرف تعضيك ذٖٛ خٟت ▪ : تٛؾق

 ؛  *افالْ ٔٛاضز خسيس ثيٕبضي ─

ٝ ي وُ ٔٛاضز ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض ─ ؛ *افالْ ؾبال٘

ٝ ي وُ ٔٛاضز فٛت ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض ─ ؛ *افالْ ؾبال٘

 ٔكبٚضٜ ي ٚيػٜ ي تبالؾٕي ؛ ثٝ ٔطوع ثٟساقتي زضٔـب٘ي *ضإٞٙبيي ٚ اضخبؿ ٚاِسيٗ ثيٕـبضاٖ ─

ٝ ي خساٌب٘ـٝ ─ ٝ فٟسٜ ي ؾطپطؾتبض .ثبيٍب٘ي تٕبٔي فطْ ٞبي ٔطتجظ زض پـٛق / زلت زض نحت ٚ حؿٗ اخـطاي ٔـٛاضز فـٛق ث
. ٔؿئـَٛ ثرف تعضيك ذٖٛ اؾت

 .ا٘دبْ ٔىبتجٝ ثب پعقىي لب٘ٛ٘ي اؾتبٖ خٟت تؿٟيُ زض ؾمظ لب٘ٛ٘ي خٙيٗ تبالؾٕي ٔبغٚض زض ظٔبٖ ٔكرم قسٜ .4

 خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞـبي تبالؾٕي آظٔبيكٍبٜ ٞبي ٔـٛضز تـأييسافالْ اؾبٔي ٚ ٘كب٘ي ٔطاوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػٜ ي ٔكبٚضٜ ي تبالؾٕي ٚ  .5
. ٍٞٙبْ اظزٚاج ثٝ ازاضٜ ي ثجت اؾٙبز ٚ أالن قٟطؾتبٖ

:ا٘دبْ فقبِيت ٞـبي آٔٛظقي ٔطتجظ ثب وبضوٙبٖ ثٟساقتي زضٔب٘ي اظخّٕٝ .6  

ٝ ي پيكٍيـطي اظ ثـطٚظ ثتبزؾتٛضاِقُٕ ٚخيٝـت ٚ ٚظــآْ ▪ / پعقه) ا٘يـزضْ ضاوع ثٟساقتيـخٟت ٕٞىبضاٖ زض ْٔبغٚض  تبالؾٕي  ثط٘ـبٔ
  .(ثٟٛضظ/ وبضزاٖ/ وبضقٙبؼ

  .ٔحيغيؾغٛح اضؾبَ آٖ ثٝ  ٞبي ٔطثٛط ٚ فطْ  ٚزؾتٛضاِقُٕ تىثيط ▪

ٝ ٞبي آٔٛظقي ٔكبٚضٜ تيٓ ، افضبيأٝـازي ثطٖـؾتوبضقٙبؼ  خٟت قطوت ضيعي ثط٘بٔٝ ▪  .ٚ ٕٞىبضاٖ آظٔبيكٍبٜ زض ثط٘بٔ

  . ٚ نسٚض اثالك خٟت افضبي تيٓ ٔكبٚضٜ ي تبالؾٕي تبالؾٕيٜ ي ٔكبٚضٜ يغـزضٔب٘ي ٚي  ثٟساقتئطوع تقييٗ .7

. تقييٗ ٚ اثمبي پـعقه ٔٛلت ٚ ٔغّـ زض تيٓ ٔكـبٚضٜ زضنـٛضت تمبضبي ٔطذهي اظ ؾٛي پعقه ٔكبٚضٜ ي تبالؾٕي .8
 . تبالؾٕي ثٝ ٔطاوع ثٟساقتي زضٔب٘ي قٟطي ٚ ضٚؾتبيي تحت پٛقفٔقطفي ٚ افالْ ٘كب٘ي ٔـطوـع ثٟساقتي زضٔـب٘ي ٚيـػٜ ي ٔكبٚضٜ ي  .9

  . اخطاي نحيح ثط٘بٔٝثط ٘ؾبضت .10
ٝ ي پؽ ذـٛضا٘سضثٛطـٞبي ْ ِيؿت  چه ٔحيغي تٛؾظ فّٕىطز ؾغٛحٔؿتٕط پبيف ٘ؾبضت ٚ  .11   . ٚ اضائ
 .زا٘كىسٜ/ اضؾبَ آٖ ثٝ ٔقبٚ٘ت ثٟساقتي زا٘كٍبٜ  ٚ ٔبغٚض تبالؾٕياپيسٔيِٛٛغيه ثطٚظ ثطضؾي فطْ وٕيُت .12

                                                           

 . ذٖٛ ٔي ٕ٘بيٙستعضيك ثبض زض ؾبَ 1-2 حسالُ  ثيٕبضاٖ تبالؾٕي ايٙتطٔسيب.ٔي قٛز ( ذٖٛ ٔي ٕ٘بيٙستعضيك ثبض زض ؾبَ 1-2 حسالُ)ايٙتطٔسيب ٚ ٔبغٚض تبالؾٕيقبُٔ ثيٕبضاٖ  *
. ثسيٟي اؾت ٞطٌٛ٘ٝ تغييط زض ٘كب٘ي يب اؾبٔي ثبيس ثهٛضت فٛضي ثٝ ٔقبٚ٘ت ثٟساقتي زا٘كٍبٜ ٚ ازاضٜ ي ثجت اؾٙبز ٚ أالن قٟطؾتبٖ افالْ قٛز. 1



 

 

 

 .ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي/ افالْ ٟٔبخطت ظٚج ٞـبي ٘ـبلُ .13

 

 هـىَن پشخٌش تبالػوي ثِ ؿْشػتبى خبسج اص هحذٍدُ داًـگبُ ، ثِ ّوشاُ ًبهِ / ثشاي اػالم هْبخشت صٍج ًبلل
 .گضاسؽ هْبخشت،پشًٍذُ صٍخيي ًيض دس داخل پبوت لشاس دادُ ؿذُ ٍ ثِ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ اسػبل هي گشدد

 (ًيبصي ثِ اسػبل هحشهبًِ هىبتجبت ٍ پشًٍذُ ًيؼت)
 

 هـىَن پشخٌش تبالػوي ثِ ؿْشػتبى ديگش دس هحذٍدُ داًـگبُ ، ثِ ّوشاُ ًبهِ / ثشاي اػالم هْبخشت صٍج ًبلل
گضاسؽ هْبخشت،پشًٍذُ صٍخيي ًيض دس داخل پبوت لشاس دادُ ؿذُ ٍ ثِ ؿْشػتبى هملذ اسػبل ؿذُ ٍ سًٍَؿت ًبهِ 

 .ثِ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ اسػبل هي گشدد
 
زضيبفت قـسٜ اظ ٔـطوـع ثٟـساقتي زضٔـب٘ي ٚيـػٜ ي ٔكبٚضٜ ي تبالؾٕي، ثٝ ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٔطثٛعٝ خٟت  5اضؾبَ فـطْ قٕبضٜ ي  .14

 .ا٘دبْ پيٍيطي ٞبي الظْ

 ثِ ؿْشػتبى هشثًَِ اسػبل هي گشدد ٍ سًٍَؿت ًبهِ ثِ 5ثبؿٌذ، فشم ؿوبسُ دسكَستي وِ صٍخيي ػبوي ؿْشػتـبى ديگشي دس اػتبى :تزوش
. داًـىذُ  اسػبل  هي  ؿَد/ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ

 اص ًشيك هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ثِ هؼبًٍت 5ثبؿٌذ، فشم ؿوبسُ دسكَستي وِ صٍخيي ػبوي ؿْشػتـبى ديگشي دس ػبيش اػتبى ّب :تزوش
داًـىذُ  هملذ / داًـىذُ  ًيض فشم هزوَس سا ثِ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ/ داًـىذُ  اسػبل ؿذُ ٍ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ/ ثْذاؿتي داًـگبُ
. اسػبل هي ًوبيذ

ْ ٞـبي قٕبضٜ ي  .15 ٝ ٔٛلـ فط ـ ثٙسي ٚ اضؾـبَ ث  .زا٘كىسٜ/  ثـٝ ٔقبٚ٘ت ثٟساقتي زا٘كـٍب6ٜ ٚ 4خٕ

ٔمبيؿٝ ٔطاوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ثط اؾبؼ قبذم ٞبي ثط٘بٔٝ ٚ ضتجٝ ثٙسي آٟ٘ب خٟت تكٛيك ٔطاوع فقبَ ٚ ضفـ ٔكىالت ٔٛخٛز زض ٔطاوع  .16
 .زاضاي فّٕىطز ضقيف

 . ،  ثٝ تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه ٚ ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٔطثٛع9ٝٔقطفي ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي قٙبؾبيي قسٜ خسيس ثط اؾبؼ فطْ قٕبضٜ  .17

ٔكىٛن پطذغط قٙبؾبيي قسٜ زض اؾتطاتػي ؾْٛ افالْ قسٜ تٛؾظ تيٓ / پيٍيـطي ٔٛاضز فسْ ٔـطاخقٝ ثيف اظ ؾٝ ٔبٜ زض ظٚج ٞـبي ٘ـبلـُ .18
ِ ي اداسي ٍ يب ثِ كَست تلفٌي ٍ ثب هـبسوت هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي اًدبم هي ؿَدا. ٔكبٚضٜ .يي پيگيشي اصًشيك هىبتج  

. ٔسيطيت ، ٕٞبٍٞٙي  ٚ اخطاي فقبِيت ٞبي آٔٛظقي ٔطتجظ ثب ٌطٜٚ ٞبي ٞسف .19
  . ٔٛضز ٘يبظ ثط٘بٔٝ ٔغبثك زؾتٛضاِقُٕتحميمبت ٘دبْا .20
ٜ ي يه اضائ ٚٚضقيت ٔـٛخـٛز اخطاي ثط٘ـبٔٝ تبالؾٕي زض قٟطؾتبٖ  زض لـبِت اعالفبت، تفؿيط ٚ ا٘تكبضٜ ٚ تحّيُـتدعي ، آٚضيٌطز  .21

 .زا٘كىسٜ/ ٘ؿرٝ ثٝ ٔقبٚ٘ت ثٟساقتي زا٘كٍبٜ

. ٔسيطيت ٚ ثطضؾي اعالفبت ٚاضز قسٜ زض پٛضتبَ ازاضٜ غ٘تيه .22
ُ ٞب ٚ  .23 ٝ ٞـبي ٔـسيطيتي زض آضقيـٛ لؿٕت ٔـطثٛعٝثبيٍب٘ي ٚ ٍٟ٘ساضي تٕبْ وتبة ٞب، خعٜٚ  ٞب، زؾتٛضاِقٕ . (...ٔكبٚضٜ، آظٔبيكٍبٜ ٚ )٘بٔ
ٝ ٘ؾط، پيكٟٙبزات ٚ ا٘تمبزات زض ؾغح قٟطؾتبٖ ٚ ا٘قىبؼ ثٝ ٔقبٚ٘ت ثٟساقتي .24 زا٘كىسٜ ٚ پيٍيطي تب زضيبفت پبؾد /  زا٘كٍبٌٜطزآٚضي ٘مغ

. ٔٙبؾت
 

 (آزمايشگاه هاي غربالگري)آزمايشگاه ويصه ي آزمايش هاي تاالسمي 
تبالؾٕي  ٜ يفٙٛاٖ آظٔبيكٍبٜ ٚيػٜ ـ ٚ ةقسٜخٟعْ تبالؾٕي يا ٞـآظٔبيف زضٔب٘ي خٟت ا٘دبْ ٞبي ٔطاوع ثٟساقتي زض ٞط قٟطؾتبٖ يىي اظ آظٔبيكٍبٜ

.  قٛزا٘دبْ اؾت اظزٚاج اظثُ  قآظٔبيف ٞبي ؾبيط ا٘دبْ ٔؿئَٛ آظٔبيكٍبٞي وٝ  تبالؾٕي زض ٞبي آظٔبيف قٛزتطخيحبً پيكٟٙبزٔي. قٛز ٔي ا٘تربة

 تبالؾٕي ٞبي ثٟساقت قٟطؾتبٖ زاضاي أىب٘بت الظْ خٟت ا٘دبْ آظٔبيفظ ـضنـٚقف ْـاي تحت حـٜ ايكٍبٜـٚضتي وٝ ٞيچ يه اظ آظْـزضل
ٝ ي ثٟساقت، زضٔبٖ  ز، ضئيؽ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٔي تٛا٘س ثب ٕٞبٍٞٙي ٔسيط زضٔبٖٖ٘جبـ ؾبيط أىب٘بت اظ ٞب  ٚ أٛض آظٔبيكٍبٜقجى
.  وٙساؾتفبزٜ ( تبالؾٕيٜ يايكٍبٞي ثط٘بْـٚاظيٗ آظْـايت ْـٜ ضؿـآٟ٘ب ة اِعاْضاضزاز ٚ ـثب فمس ق)ٞبي ذهٛني ٞبي زِٚتي يب آظٔبيكٍبٜ ثرف

ٚضز تٛخٝ لطاض ا ْ ٞـايفـآيس وٝ وٙتطَ ويفي آظْ  فُٕ ٘حٛي ثٝ  فٛق ثٝٞبي ٞب ثبيس ٕٞبٍٞٙي ثب ثرف زضنٛضت اؾتفبزٜ اظ ٞط يه اظ آظٔبيكٍبٜ
 ٜ يا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا زاقتٝ ٚ ضفبيت فبنُ اثّيتـ قٚز وٝ اظ ٞط حيثــ  ٕٞچٙيٗ ثبيس آظٔبيكٍبٞي ا٘تربة.ٌطزز اخـطا ٚ ٌطفتٝ

 . تبالؾٕي ٔٛضز تٛخٝ لطاضٌيطزٜ ي ٔكبٚضٜ يزضٔب٘ي ٚيػ  ثٟساقتيآظٔبيكٍبٜ تب ٔطوع



 

 

 

دسفـٛستي وـٗ ِتمبضيبْ اصدٚاج ِعشيف ٔـبِـٗ اص دفـبتـش سمسي ثجت اصدٚاج  : 1تزکش
ٔذاؽتٗ ثبؽٕـذ، فمظ ثب دسخـٛاعت عکظ داس ٚ ممٙٛس ثٗ ِٙش تيُ ِؾبٚسٖ ي ژٔتيک ٚ ثب اسائٗ ي 
ؽٕبعٕبِٗ يب وبست ؽٕبعبيي ِعترب عىظ داس ِي تـٛاْ خٙت اجنبَ آصِبيؼ الذاَ وشد ٚ صٚخني فبلذ 

. ِعشيف يب دسخٛاعت، ثٗ ٘يچ ٚخٗ ٔجبيذ پزيشػ گشدٔذ

 
ِعشيف ٔبِٗ ٘بي اسعبيل اص دفـبتـش سمسي ثجت اصدٚاج يب تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيک کٗ فبلذ  : 2تزکش

. عکظ ممٙٛس ؽذٖ صٚخني ٘غتٕذ ثٗ ٘يچ ٚخٗ دس آصِبيؾگبٖ لبثً لجٛي مني ثبؽٕذ

 

ٔتبيح آصِبيؼ ٘بي صٚخني ثبيغيت تٛعظ پشعًٕ آصِبيؾگبٖ ثٗ تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيک حتٛيً دادٖ 
. ؽذٖ ٚ اص حتٛيً آْ ثٗ صٚخني خذًا خٛدداسي گشدد

ٝ ٞبي آٔٛظـ ٚ  ٘ؾبضت قطوت   ( ٚ زِٚتيخلَكي) وبضوٙبٖ ٔطتجظ ثب آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي زض ايٗ آظٔبيكٍبٜ ٞب :تجلشُ ثبيس زض ثط٘بٔ
. ٕ٘بيٙس

غـطثـبٍِطي ايكٍبٜ ـٜ آظْـض ضؾٕي ثجت اظزٚاج ةـاتـٜ اظ زفـاْـافت ٔقطفي ٖـٔتمبضيبٖ اظزٚاج اظ ٘مبط قٟطي ٚ ضٚؾتبيي پؽ اظ زضي
ثتب )٘ـبلُ تبالؾٕي، آظٔبيف ٔطثٛط ثٝ قٙبؾبيي افطاز اظزٚاج ٞـبي ٔقَٕٛ آظٔبيفض ا٘دبْ ـة  فالٜٚـسايـشوٛض ةـآظٔبيكٍبٜ ْ. ٔي وٙٙس ٔطاخقٝ

 CBCزض زفتط ثجت زضذٛاؾتي ضا  ٞبي آٚضزٜ ٚ ٘تبيح آظٔبيف  فُٕ  تبالؾٕي ثٝيا ٜايفـ ضا ثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي آظْ(االؾٕي ٔيٙٛضـت

. ٚاضز ٕ٘بيس
: دس ؿْشػتبًْبيي وِ هيضاى ثبس هشاخؼِ ثِ آصهبيـگبُ ثبال ثبؿذ هي تَاى ثب تَخِ ثِ ؿشايي ؿْشػتبى ثِ يىي اص دٍ سٍؽ صيش الذام وشد

 

 افضايؾ تؼذاد پشػٌل آصهبيـگبُ غشثبلگشي .1

  دس ػٌح ؿْشػتبى2ايدبد هشوض غشثبلگشي ؿوبسُ  .2

 
ُ يآصهبيـگبُ مبسمٌبى ٍظبيف   تبالػوي  ّبي  آصهبيؾٍيظ

ٝ وٙٙسٜ ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٔتمبضيبٖٚ ٘تبيح آظٔبيف ٞبي تـبالؾٕي تٕبْثجت ٔكرهبت  .1   .CBC زض زفتط ثجت  اظزٚاج ٔطاخق

 .ٜ ي فىؽ زاض ٚ ٕٟٔٛض ثٝ ٟٔط ثطخؿتٝ زفبتـط فمس ٚ اعٕيٙبٖ اظ تغجيك فىؽ ٞب لجُ اظ ا٘دبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطياْـيت زليك ٔقطفي ٖؤض .2

 
 
 
 
 
 

 
. ٞبي تبالؾٕي  ٔتمبضيبٖ اظزٚاج ثط اؾبؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي آظٔبيفتٕبْا٘دبْ آظٔبيف ثطاي  .3

 تَػي هي تَاًذّبي تبالػوي دس هتمبهيبى اصدٍاج  آصهبيؾٍم الگَسيتن وـَسي ـا عـساحل اٍل تـ ميا ّـ اًدبم آصهبيؾ:تجلشُ
. گيشد  تبالػوي اًدبمُ ي ثذٍى دسخَاػت پضؿه هؼئَل هـبٍسآصهبيـگبُ ٍ

 . اظ ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تبالؾٕيپؽا تفؿيط آظٔبيف ثطاي ٔتمبضيبٖ اظزٚاج، ـ اظ ٞطٌٛ٘ٝ اؽٟبض٘ؾط ٚ يذٛززاضي .4

 

 

 

 . ٔؿئَٛ ٔكبٚضٜپعقه زضذٛاؾت ثطاؾبؼاؾتطاتػي ؾْٛ زض لبِت  اضخبفي ٔكىٛن ثٝ تبالؾٕي ظٚخيٗ  ٞبيآظٔبيفا٘دبْ  .5
.  ويفي آظٔـبيف ٞـبي تبالؾٕي ثطاثط عطح ٚ زؾتٛضاِقُٕ اثالغيوٙتـطَا٘دبْ السأبت الظْ زض ضاؾتبي  .6
 .افالْ آٔبض فهّي وُ ٔتمبضيبٖ اظزٚاج ثٝ تيٓ ٔكبٚضٜ ي ٚيػٜ ي تبالؾٕي .7

. ايدبز تقبُٔ ٔغّٛة ثب تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه .8
ُ ٞـب ٚ .9 ٝ ٞبي ٔسيطيتي زضيـبفتي زض آضقيٛ آظٔبيكٍبٜثـبيٍب٘ي ٚ ٘ـٍٟساضي تٕـبْ وتبة ٞـب، خـعٜٚ ٞـب، زؾتـٛضاِقٕ  . ٘بٔ

  . ؾب30َ زاٚعّجيٗ اظزٚاج ثٝ ٔست CBCثبيٍب٘ي ٚ ٍٟ٘ساضي زفتط ثجت  .10

اؾتبٖ ، ثب زضذٛاؾت پعقه تيٓ /تٟيٝ ٚ اضؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي الظْ ثطاي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي ثٝ آظٔبيكٍبٜ تقييٗ قسٜ اظ ؾٛي ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ .11
 .ٔكبٚضٜ غ٘تيه

 .زضيبفت ٘تيدٝ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي اظ آظٔبيكٍبٜ ٔٙترت ٚ تحٛيُ آٖ ثٝ تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه .12

ٝ ي اَٚ  .13 ٝ ٞبي الظْ خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي ٔطحّ ٚ اضؾبَ ثٝ آظٔبيكٍبٜ غ٘تيه ثٝ ٔٙؾٛض اختٙبة اظ  (تقييٗ ٔٛتبؾيٖٛ)PND تٟيٝ ٕ٘ٛ٘
 .اضخبؿ افطاز ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٞبي غ٘تيه



 

 

 

 

ُ ي ؿْشػتاى ٍ تشاتش ضَاتظ تؼييي ؿذُ تَػظ آصهايـگاُ طًتيه تْيِ  ِ ي الصم سا تـشحؼة دسخـَاػت پـضؿه تيـن هــاٍس آصهـايــگاُ  تايـذ ًوًَـ
ُ ي  ِ ّوشاُ فشم ؿواس ُ  اسػال  ًوايذ3ًوَدُ ٍ جْت آصهـايؾ ت ِ ي خذهات آصهايـگاّي طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذ  تِ آصهـايـگا ِ ي ؿثى .  تشًاه

 

تعذاد اعضبي تيُ ِؾبٚسٖ دس ؽٙشعتبْ ثبيغيت ِتٕبعت ثب تعذاد ِشاخعني ٚ 
. مجعيت ِٕغمٗ حتت پٛؽؼ تعيني گشدد

ِ ـ متاسٍدى ـبتاال  دسكَست ُ  دس حذي وِ هَجة خذؿِ  هـاٍستِ تين تاال تَدى تاس هشاجؼِ ٍ يا ٍتظُ هـاٍسُ طًتيهدسهاًي  هشوض تْذاؿتي ساجؼ
 هؼتمل ،هـاٍسُتين  يه يا ّش دٍ ػضَ ، ؿْشػتاى ٍ هَافمت سئيغ هشوض تْذاؿت ؿْشػتاىطًتيه پيـٌْاد واسؿٌاع تِ تِ ويفيت هـاٍسُ ؿَد،

ِ االػوي سا ـ تُ يطـ ٍيُ ياٍسـٍليت هؾـهؼئ فمظ دسهاًي ص تْذاؿتيـسنـاص واسوٌاى م  تحت ّـش يه اص ايي ؿـشايظ .دـسىيـي  هي ػْذُتـ
.  ػـال اص اّويت ٍيظُ تـشخَسداس اػت2ثـاتت تـَدى ايي افـشاد حذالـل تـشاي هـذت 

 

 

 شنتيك ه ي مشاوره يدرماني ويص مركس بهذاشتي
ٜ آظٔبيكٍبٜ ـزضٔب٘ي ة تطيٗ ٔطوع ثٟساقتي تطخيحبً ٘عزيه ، زضٔب٘ي ٔٛخٛز ظ ثٟساقتيـز يىي اظ ٔطانـاٖ ثبيـظ ثٟساقت قٟطؾتـضنـضئيؽ ْ

زضٔب٘ي   ذسٔبت ثٟساقتيٜ ي ضٕٗ اضائا٘تربة ٕ٘بيس تب غ٘تيه ٜ ي ٔكبٚضٜ يزضٔب٘ي ٚيػ فٙٛاٖ ٔطوع ثٟساقتيٜ ـ تبالؾٕي ضا ة ٞبي آظٔبيفٜ يٚيػ
ٝ فٟسٜ ٌيطز آٖ قٟطؾتبٖ ضا  يقسٜ  قٙبؾبيي تبالؾٕياي ٘بلُـ ظٚج ٜٜ  ثطايغـ ٚيٜ يِٚيت ٔكبٚضـ ٔؿئ،ٚقفـثٝ خٕقيت تحت ح  .ث

 

     شرايط مركس بهذاشتي درماني ويصه مشاوره شنتيك 
:      ثطاي اخطاي ٔغّٛة ثط٘بٔٝ ٞبي غ٘تيه زض قٟطؾتبٖ الظْ اؾت ٔطوع ٔكبٚضٜ غ٘تيه قطايظ ظيط ضا زاضا ثبقس

 ثٝ ِحبػ زؾتطؾي ٔطزْ زض ٘مغٝ ٔٙبؾجي اظ قٟط لطاض ٌطفتٝ ثبقس. 

 تبحس أىبٖ ثٝ آظٔبيكٍبٜ تبالؾٕي ٘عزيه ثبقس. 

  ،تب حس أىبٖ ٔدبٚض ٞٓ ثبقسوبضزاٖ تيٓ ٔكبٚضٜ/ اتبق پعقه ٚ وبضقٙبؼخٟت تؿٟيُ ٚ ايدبز اضتجبط ٔغّٛة . 

 ٔدٟع ثٝ ذظ تّفٗ ٔؿتميٓ ٚ زؾتٍبٜ زٚضٍ٘بض ثبقس. 

 ٔدٟع ثٝ ؾيؿتٓ وبُٔ ضايب٘ٝ ثٝ ٕٞطاٜ اؾپيىط ثبقس. 

  ٔدٟع ثٝ ذظ پطؾطفت ايٙتط٘ت(ADSL ) ثبقس. 

 زفبتط ٚ فطْ ٞبي الظْ زضٔطوع ٔٛخٛز ثبقس. 

 زاضاي ٟٔط ٚيػٜ ٔطوع ٔكبٚضٜ غ٘تيه ثبقس. 

 تدٟيعات ، ِٛاظْ ٚ فضبي ٔٙبؾت ثطاي ثبيٍب٘ي ٔغّٛة آٔبض، ٔؿتٙسات ٚ پطٚ٘سٜ ٞب ٚخٛز زاقتٝ ثبقس. 

 

     شرايط اتاق مشاوره شنتيك 
 

 پٛؾتط ٚ ٔٛاز آٔٛظقي ثط ضٚي زيٛاض ٘هت ٘جبقس. 

 زاضاي ٘ٛض وبفي ٚ تٟٛيٝ ٔٙبؾت ثبقس. 

 ٔؿبحت اتبق ثٝ ا٘ساظٜ اي ا٘تربة ٌطزز وٝ تدٟيعات الظْ ثٝ ضاحتي ٔؿتمط قسٜ ٚ فضبي وبفي ثطاي حضٛض افطاز فطاٞٓ ثبقس. 

 نٙسِي ضاحت ٚ ٔٙبؾت ثطاي حسالُ ٞكت ٘فط زض زاذُ اتبق ٔٛخٛز ثبقس. 

 ٚؾبيُ اضبفي زض زاذُ اتبق ٚخٛز ٘ساقتٝ ثبقس. 

 چيسٔبٖ اتبق ٚ نٙسِي ٞب ٔٙغجك ثب قطايظ ٔكبٚضٜ اؾتب٘ساضز ثبقس. 

 
 تيم مشاوره 

 ظيط ؾبذت تٕبٔي فقبِيت ٞبي ٔكبٚضٜ غ٘تيه. ٍٞٙبْ اظزٚاج اؾت  ٚ ضإٞٙبيياي فٕٛٔيـٜ ٔتٕبيع اظ آٔٛظـوبٔال  تبالؾٕي ٜ ي ٚيػٜ ئكبٚض
ٝ ٕٞيٗ زِيُ ْ قٛز  ظ٘تيهتٛؾظ تيٓ ٔكبٚضٜثبيـس  پيكٍيطي ٚ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي ٞب اؾت ٚ ث .  ا٘دب

 .هي ثبؿذ (هبهبيييب ، سٍاًـٌبػي، پشػتبسي يّبي ثْذاؿت  سؿتِتشخيحبً اص)وبسداى/ػٌَاى پضؿه هـبٍس ٍ يه وبسؿٌبع  اص يه پضؿه ثِايي تين هتـىل
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

شرايط پسشك مشاور شنتيك شهرستان 
 

 تطخيحبً اؾترساْ ضؾٕيپعقه فٕٛٔي . 

 ٔكبٚضٜفاللٕٙس ثٝ ٔٛضٛفبت غ٘تيه ٚ . 

 ٖزاضاي ٟٔبضت الظْ زض ثطلطاضي اضتجبط ٔغّٛة ثب ٔطاخقٝ وٙٙسٌب. 

 ٖ(.زضنٛضت ضطٚضت)قطوت زض آٔٛظـ ٞبي ٔمسٔبتي اؾتب 

 قطوت زض زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي ٚ ثبظآٔٛظي اؾتب٘ي. 

 قطوت زض زٚضٜ ٞب ٚ آظٖٔٛ ٞبي آٔٛظقي ٚ ثبظآٔٛظي وكٛضي. 

 زاضاي تقٟس حسالُ زٚ ؾبِٝ ثطاي فقبِيت زض تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه. 
       

كاردان مشاور شنتيك شهرستان /شرايط كارشناض      
 

 وبضزاٖ زض ضقتٝ ٞبي ثٟساقتي ذهٛنب ثٟساقت فٕٛٔي ، پطؾتبضي،ٔبٔبيي ٚ /وبضقٙبؼ... 

 اؾترساْ ضؾٕي. 

 ٔكبٚضٜفاللٕٙس ثٝ ٔٛضٛفبت غ٘تيه ٚ . 

 ٖزاضاي ٟٔبضت الظْ زض ثطلطاضي اضتجبط ٔغّٛة ثب ٔطاخقٝ وٙٙسٌب. 

 ٝآقٙب ثٝ آزاة ٚ ضؾْٛ ٚ فطًٞٙ ٔٙغم. 

 ٖ(.زضنٛضت ضطٚضت)قطوت زض آٔٛظـ ٞبي ٔمسٔبتي اؾتب 

 قطوت زض زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي ٚ ثبظآٔٛظي اؾتب٘ي. 

 

  هـبٍسُ تينف يٍظب
ْ ٞـبي زٜــ  ظٚج ٞبي اضخبؿ ٚ اظزٚاجاضيـٔتكزض ظٚج ٞـبي االؾٕي ـ ت ٞـبيــايـض آظْـتفؿي .1  زض لبِت اؾتطاتػي ؾْٛ ٚ ا٘دبْ السا

 (خعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه) .ٚضيـ اٍِٛضيتٓ وفضاؾبؼةثقسي 

ٜ تيٓ ـٔتمبضيبٖ اظزٚاخي وٝ ٔطز ٚ ظٖ ٞط زٚ زاضاي ا٘سوؽ ٞبي پبييٗ تط اظ حس عجيقي ٞؿتٙس ٚؾبيط ٔٛاضز اضخبؿ قسٜ ةثجت ٔكرهبت  .2
 (وبضزاٖ/ٚؽيفٝ اذتهبني وبضقٙبؼ). ٔكبٚضٜ زض زفتط ثجت ٔطاخقيٗ ثٝ تيٓ ٔكبٚضٜ

 .ٌضِٚي ٔذاسد عبمل ثبؽٕذ  ٔفشس دٚـا ٖـ اصدٚاج وٗ يىي ي ِتمبضيبِْؾخقبت آْ دعتٗ اصثجت : تٛخٗ

 
 وٝ تهٕيٓ ثٝ اظزٚاج زاض٘س وتجي اظ ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي  ياذص تقٟس٘بٔٝ .3

، فطْ قٕبضٜ ي 2٘تبيح آظٔبيف ٞب ،فطْ قٕبضٜ ي : قبُٔ ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي وٝ ايٗ پطٚ٘سٜ/ تكىيُ پـطٚ٘ـسٜ  ثـطاي ظٚج ٞـبي ٘بلُ  .4
ٝ ي ٚيػٜ ٔكـبٚضٜ، فطْ قٕبضٜ ي 3  (وبضزاٖ/ٚؽيفٝ اذتهبني وبضقٙبؼ).  ٚ تقٟس ٘بٔٝ اؾت5 ، پطؾكٙبٔ

.تىٕيُ فطْ ٌٛاٞي ا٘دبْ ٔكبٚضٜ غ٘تيه ٚيػٜ ظٚخيٗ ٔكىٛن وٓ ذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي ٔبغٚض .5  

ٝ ا٘دبْ آظٔبيفزفـبتـط ضؾٕي ثجت اظزٚاج تٕبيُ وٝ لجُ اظ ٔطاخقٝ ثٝ ي  اظزٚاجزاٚعّجبٖزضذٛاؾت ا٘دبْ آظٔبيف ثطاي  .6 خعء ) .زاض٘س   تبالؾٕي ٞبيث
 (ٚؽبيف اذتهبني پعقه

دس فذٚس ايٓ دسخٛاعت الصَ اعت عکظ صٚخني ثش سٚي دسخٛاعت ضّيّٗ ؽذٖ ٚ عکظ ٘ب ممٙٛس ثٗ ِٙش ِشکض ِؾبٚسٖ :تزوش
. ژٔتيک گشدد

 

 (خعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه) .زضذٛاؾت آظٔبيف ٞبي تىٕيّي .7

 (خعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه). ثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي فمط آٞٗ ذٛ٘ي  وٓزضٔبٖ .8

خعء ٚؽبيف ). ٚ ؾبيط ٌّٕٞٛٛثيٙٛپبتي ٞب تبالؾٕي ٔيٙٛض ثٝ ٔٙترت ثط٘بٔٝ زض ذهٛل ٔٛاضز ٔكىٛنٕٞبتِٛٛغيؿتٔكٛضت ثب  .9
 (اذتهبني پعقه

 .پيٍيطي ظٚخيٗ ٘يبظٔٙس ثٝ پيٍيطي تّفٙي .10

 .آٔٛظـ نحيح ثٝ ٔٛاضز ٘يبظٔٙس آٞٗ زضٔب٘ي ٚ اعٕيٙبٖ اظ ٔهطف نحيح زاضٚ تٛؾظ افطاز .11



 

 

 

 

پشخغش تبالمسی وٗ ثٗ دٌيً داؽنت عدٍٗ ثشاي اصدٚاج اص  اجنبَ آصِبيؼ ٘بي ژٔتيک لجً اص اصدٚاج / دسخقٛؿ صٚج ٘بي ٔبلً

 ٔيغتٕذ ٚ ثشاي ثيّٗ ؽذْ صٚخٗ PNDاِتٕبع ِي ٚسصٔـذ ٚ يب اصٔظش التقبدي لبدس ثٗ پـشداخت ٘ـضيٕٗ ي ِـشزٍٗ ي اٚي 
ايٓ الذاَ فمظ دس .ؽشط اصدٚاج ٚخٛدداسد، پـظ اص گشفنت تعٙذ ٔغجت ثٗ فـذٚس گـٛا٘ي اصدٚاج ِی تٛاْ الذاَ کشد

.فٛستی اجنبَ ِی گشدد کٗ زتی دس فٛست ٔبلً ؽذْ تبالمسی دس ٘ش دٚ ٔفش ، تقّيُ لغعی ثٗ اصدٚاج داسٔذ  
 

اوتفب " آصِبيؼ ٘بي تبالمسي اجنبَ ؽذ"دس گٛا٘ي ٘بي فبدس ؽذٖ خٙت دفبتش اصدٚاج فشفب ثبيذ ثٗ عجبست 
. ؽٛد ٚ اص روش ٔبلً ثٛدْ يب ٔجٛدْ صٚج  خٛدداسي گشدد

 

ِؾىٛن پشخغش تبالمسي ،ثبعث تغٙيً ِشالجت صٚخيٓ ٚ زيت اجيبد خٛد ِشالجيت ِي /ِؾبٚسٖ اعتبٔذاسد ٚ ِغٍٛة ثب صٚخني ٔبلً* 

گشدد ٚ  ثٗ ٘ش ِيضاْ ِؾبٚسٖ صٚخني ضعيف ثبؽذ ثبعث ايدبد ثبس ِضبعف ثش تيُ ِشالجت ٚ تضعيف خٛد ِشالجيت صٚخني ِي 
. گشدد
 

.  آِٛصػ دادْ ٚ سإّ٘بيي فشف،دخبٌت دس تقّيُ گريي ٚ حتّيً يه تقّيُ ثٗ فشد ٔيغتِؾبٚسٖ٘شگض فشاِٛػ ٔىٕيُ وٗ 
.  آِٛصػ ٚ سإّ٘بيي ِٛثش وٗ ثبعث اجيبد تٛاْ تقّيُ گريي دسعت ٚ آگب٘بٔٗ تٛعظ فشد ِي گشدد : ِؾبٚسٖ عجبست اعت اص

. دس عي فشايٕذ ِؾبٚسٖ فشد تٛامنٕذ ِي گشدد تب تقّيُ آگب٘بٔٗ اي اختبر منبيذ
 

 ِؾبٚس ژٔتيه ثبيذ ثتٛأذ ؽشذ زبي وبًِ،ِٛثش ٚ ِغٍٛة اص ِشاخعٗ وٕٕذٖ سا دسيبفت وشدٖ  ٚ ثب اعتفبدٖ اص دأؼ *

ژٔتيه  خغشات ثيّبسي سا اص ٔظش خغّي ،سٚأي ،التقبدي ٚ ژٔتيىي ثٗ ِشاخعٗ وٕٕذٖ  گٛؽضد منٛدٖ ٚ دس هنبيت اعّيٕبْ 
. زبفً وٕذ وٗ ِشاخعٗ وٕٕذٖ ِغبٌت سا ثٗ عٛس وبًِ دسيبفت ٚ دسن وشدٖ ٚ ثب آگب٘ي وبًِ تقّيُ گريي ِي منبيذ

ٔكىٛن پطذغط تبالؾٕي ثٝ ٔطوع ثٟساقت / ثطاي ظٚخيٗ ٘بلـُ(5 ٜ يضْ قٕبضـف) غ٘تيه تىٕيُ ٚ اضؾبَ فطْ افالْ ٚضقيت ٔطالجت .12
ٝ ٔي قـٛز، يه ٘ؿرٝ . قٟطؾتبٖ ٝ ي انّي ثٝ ٔطوع ثٟساقتايٗ فـطْ زض زٚ ٘ؿرٝ تٟي  قٟطؾتبٖ زض پطٚ٘سٜ ي ظٚج ٘بلُ ثبيٍب٘ي ٚ ٘ؿر

َ ٔي قٛز  .اضؾب

  ٚ ِعشيف صٚج ثٗ ؽٙشعتبْ ٚ تيُ ِشالجت فمظ صِبٔي فٛست ِي گريد وٗ تؾخيـ 5تىّيً فشَ مشبسٖ 
. ِؾىٛن پشخغش تبالمسي هنبيي گشدد/صٚخني ٔبلً

 

 (وبضزاٖ/ٚؽيفٝ اذتهبني وبضقٙبؼ).  ثٝ ٔـطوـع ثٟساقت قٟطؾتـبٖ زض پبيبٖ ٞط فه4ُ ٜ يفطْ قٕبضتىٕيُ ٚ اضؾبَ  .13

ٝ ي ثيف اظ ؾـٝ ٔـبٜ زض ظٚج ٞـبي ٘بلـُ .14  اظ اؾتطاتػي ؾْٛ ثٝ ٔـطوـع ثٟساقت اضخبؿ قـسٜ ٔكىٛن پطذغط/ افالْ ٔـٛاضز فـسْ ٔـطاخق
  (وبضزاٖ/ٚؽيفٝ اذتهبني وبضقٙبؼ). قٟطؾتبٖ

ٝ ي پؽ ذـٛضا٘ـس ٔٙبؾت زضذهٛل ٚضقيت ٟ٘بيي ظٚج ٞـبي  .15  . زض لبِت اؾتطاتػي ؾْٛ ثٝ ٔطوع اضخبؿ زٞٙسٜزٜــ اضخبؿاضائـ
ٝ ي  3 ٚ ثطاؾبؼ فطْ قٕبضٜ ي ٘بلُ ظٚج ٞبيثٝ ٚضقيت  ثب تٛخٝ PND ٚ زْٚ (تقييٗ ٔٛتبؾيٖٛ) اَٜٚ ياضخبؿ خٟت ا٘دبْ ٔطحُ .16 ٝ ي قجى ثط٘بٔ

 .اظ تِٛس ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٞبي تبييس  قسٜذسٔبت آظٔبيكٍبٞي غ٘تيه ٚ تكريم پيف 
 

ٝ ي اَٚ  ٝ ٌيطي ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٚيػٜ ي آظٔبيف ٞبي تـبالؾٕي اضخبؿ زازٜ  ٔي قٛ٘س، ِٚي زضنـٛضت  (تقييٗ ٔٛتـبؾيٖٛ) PNDخٟت ا٘دبْ ٔـطحّ ظٚخيٗ ثطاي ٕ٘ٛ٘
. ثـبضزاضي ثبيـس ظٚج ٞب ضا زض اؾـطؿ ٚلت ٔؿتميٓ ثٝ آظٔبيكٍبٜ غ٘تيه اضخبؿ زاز

 
 
ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي ايٙتطٔسيب ٘يع ٘بلُ تبالؾٕي ٔحؿٛة ٔي ) تبالؾٕئكىٛن پطذغط/اي ٘بلُـٜ  تبالؾٕي ثب ظٚجٜ ي ٚيػٜ ئكبٚضا٘دبْ  .17

  (ٌطز٘س

 
 

 (خعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه) .وبضزاٖ ٔكبٚضٜ/ ٘ؾبضت ثـط فقبِيت وبضقٙبؼ .18

خضء ٍظبيف اختلبكي پضؿه ثَدُ ٍ ثِ ) .ٚضاِقُٕ وكٛضيـزؾتا ـٚ٘ي ٔغبثك ةـاٖـضاحُ قـ ْتٕبْنسٚض ٌٛاٞي اظزٚاج پؽ اظ عي  .19
 (ّيچ ٍخِ لبثل تفَين ًوي ثبؿذ

ٔكىٛن پطذغط، ثطاؾبؼ افالْ ٘ؾط ٞط يه اظ افضبي تيٓ ٔكبٚضٜ وٝ ثٝ / ٌٛاٞي ثطذٛضزاضي اظ تؿٟيالت ٚيـػٜ ي ظٚج ٞـبي ٘بلُ  .20
.  ٚ تقييٗ ٔيعاٖ ثطذٛضزاضي اظ تؿٟيالت ثط اؾبؼ قطايظ ظٚج3قطايظ ظٚخيٗ آقٙبيي ثيكتطي زاض٘س ثب ضطة ٟٔط ثط ضٚي فطْ قٕبضٜ 

 (وبضزاٖ ٔكبٚضٜ/خعء ٚؽبيف اذتهبني وبضقٙبؼ)

ٝ قست ٚيػٜ تؿٟيالت افتجبضات :تٛخٝ ٝ ي آٖ ضطٚضي اؾت، ثٙبثطايٗ ٔسيطيت اؾت ٔحسٚز ث ٝ ٔٙؾٛض تٛظيـ فبزال٘ـ . افتجبضات ٔصوٛض ث
ٝ فٟسٜ ي تيٓ ٔكبٚضٜ ي غ٘تيه اؾت ٔؿئِٛيت . ايٗ ٔـٛضٛؿ ث

ٔطذهي تٛؾظ پعقه  اعالؿ ثٝ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ خٟت تقييٗ پعقه خب٘كيٗ ٔكبٚضٜ ي تـبالؾٕي زضنـٛضت زضذـٛاؾت .21
 (خعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه). ٔكبٚض

. اضتجبط ٔٙبؾت ٚ ٔؿتٕط ثب ٔـطوـع تعضيك ذـٖٛ زضذهٛل قٙبؾبيي ثيٕبضاٖ خسيس خٟت ٔكبٚضٜ ثب ٚاِسيٗ ثيٕبض .22



 

 

 

 

ِ تَدى صٍج ّا جْت اًجام آصهايؾ ّاي روشؿذُ ضشٍسي  تا تَجِ تِ گشاى تَدى آصهايؾ ّاي طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذ، تيو
ُ ي تـاالػـوي، صٍج ّـاي فالذ تيـوِ سا جْت تيوِ ؿذى تِ سٍؽ ّاي همتضي تشاي آى صٍج  ُ ي ٍيـظ خَاّذتَد، تٌاتشايي تايذ دس هــاٍس

 .تـَيك ٍ ساٌّوايي  وـشد

 
دأؾىذٖ اص ِيبْ مهبتٌٛٛژيغت ٘بي ثشتش ثٗ پيؾٕٙبد ِعبْٚ هبذاؽيت ٚ ثب اثالغ سئيظ دأؾگبٖ يه / الصَ اعت دس ٘ش دأؾگبٖ

. يب چٕذ ٔفش مهبتٌٛٛژيغت ِٕتخت ثشٔبِٗ ي تبالمسي تعيني ٚ ثٗ ؽجىٗ ٘بي تبثعٗ ِعشيف ؽٛٔذ

 
دس ؽٙشعتبْ ٘بيي وٗ ثـٗ دٌيً ثعذ ِغبفت ٚ يـب عبيـش داليً دعرتعي مهبتٌٛٛژيغت ِٕتخت ِؾىً اعت، ِي تـٛاْ اص ِيبْ : 1تجقشٖ

مهبتٌٛٛژيغت ٘بي ِٛخٛد دس ؽٙشعتبْ يه ٔفش ِغٍظ ثٗ ثشٔبِٗ سا ثٗ عٕٛاْ مهبتٌٛٛژيغت ِٕتخت ِؾخـ   وشدٖ ٚ ثٗ ؽجىٗ ٘بي حتت 
. پٛؽؼ ِعشيف منٛد

 
ِتخققني داخٍي يب اعفبي ثشتش دس عغر /دس فٛست عذَ ٚخٛد مهبتٌٛٛژيغت دس عغر دأؾگبٖ ِي تٛاْ اص ثني فٛق ختقـ: 2تجقشٖ 

. ِتخقـ ِٕتخت ثشٔبِٗ سا خٙت اجنبَ ِؾبٚسٖ ٘بي ختققي أتخبة منٛد/دأؾگبٖ، فٛق ختقـ

ٝ ٞبي ٔسيطيتي زضيبفتي زض آضقيٛ ٔطوع ٔكبٚضٜ ٍٟ٘ساضي ٚ ثبيٍب٘ي تٕبْ وتبة ٞب .23 ُ ٞب ٚ ٘بٔ . ، خعٜٚ ٞب، زؾتٛضاِقٕ  

 ؾبَ 30ثبيٍب٘ي ٚ ٍٟ٘ساضي زفتط ثجت ٔكرهبت ٔطاخقٝ وٙٙسٌبٖ ثٝ ٔطوع ٔكبٚضٜ ثٝ ٔست  .24

 
 

 .دـًوبيي سوتـٍل هـبٍسُ ؽـسحوَسي افـ حوَسي يب غيّبي آهَصؽ دس الع  دسثبس يه  حذالل دثبي هـبٍسُ تين اػوبي :تزوش
 

ِ ي تبالػوي  ٍظبيف ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبه
  .اي غ٘تيهـٜ ضي اظ ثيٕبضيـٌبٞي پيكٍيـٚضاي زا٘فـ ـياٜ ٞـض زض خّؽـضوت ٔؿتٓــ .1
 .ضاضقبزي زض لبِت زؾتٛضاِقُٕ وكٛضي ثط٘بٔٝـالْ ٘ؼـاؿ قسٜ اظ تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه خٟت اؿـٚاضز اضجـضـ ْـپصي .2

ٝ ٞبي آٔٛظقي .3 . ٔكبضوت زض اخطاي ثط٘بٔ
 .2 ٜ ي ٔٛاضز اضخبؿ ثطاؾبؼ فطْ قٕبضتٕبْ ٟ٘بيي زض ذهٛل ٚضقيت ظٚخيٗ ثطاي زذٛضاٖ  پؽٜ ياضائ .4
ٝ يٞبي فّٕي ؾبالٖ قطوت زض ٌطزٕٞبيي .5   .ٚخيٟي زا٘كٍبٞيـ تٜ ٞـبيٚضي ٚ خّؽـ وفـ

 .اضائٝ ٔكبٚضٜ غيطحضٛضي ثٝ پعقه ٔكبٚض زض ٔٛالـ ِعْٚ .6

 
 داشتيـپايگاه به/ درماني شهري مركس بهذاشتي

ٚؽبيف آٟ٘ب ٞؿتٙس وٝ  ثٟساقتي ايٜٜ  ٚ پبيٍب قٟطيزضٔب٘ي ظ ثٟساقتيـناضـْ، ٞطـا٘ي زض ؾغح ــزضْ ات ثٟساقتيـ ذسْ يٜـٖ ؾغح اضائـاِٚي
  :اؾتقطح شيُ ٜ  ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض ةثطٚظپيكٍيطي اظ زضذهٛل 

 .ٞسفٞبي  ٚظـ ٌطٜٚـويس ثط آْـأضزْ ثب تـ ؾغح آٌبٞي فْٕٛ ْيآٔٛظـ ٚ اضتمب .1
 

 :گشٍُ ّبي ّذف ؿبهل

 ٌِي اصدٍاج؛داًؾ آهَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼش ػبل ػَم هتَػ ِ ِ ػٌَاى گشٍُ ّبي دس آػتبً   ث

 ػٌَاى ػَاهل هؤثش دس هَفميت ثشًبهِ؛ ِ  ػشدفتشداساى اصدٍاج ث

 ػٌَاى صٍج ّبي دسهؼشم خٌش ِ  .صٍج ّبي ًـبلـل ؿٌبػبيي ؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـ
 
اعالؿ ضؾب٘ي  ٚ اظ ٞط الساْ االؾٕي لجُـ ت ٞبي ا٘دبْ آظٔبيفٜ يغـٚي ٞبي تبالؾٕي زض آظٔبيكٍبٜ  ا٘دبْ آظٔبيف  ثٝاظزٚاج قطف تطغيت افطاز زض .2

  . تبالؾٕيٜ ي ٔكبٚضٜ يزضٔب٘ي ٚيػ ٘مف ٔطوع ثٟساقتيزض ذهٛل 

                                                           
1 
 زٚؾتبٖ ٚ يب ثطٌعاضي ٔطاؾٓ ،قٙبيبٖآ ، ثعضٌبٖ فبٔيُاعالؿ زازٖ ثٝحتي لجُ اظ  (ثطاؾبؼ فطف ٔحّي) آقٙبييٜ ي يقٙي ثالفبنّٝ پؽ اظ اِٚيٗ خّؽ،َ اظ ٞط الساْ ثطاي اظزٚاجلت. 

 .ضز ٌيا٘دبْثبيس  تبالؾٕي  ٞبي آظٔبيف،٘بٔعزي ٚ يب ٞطٌٛ٘ٝ الساْ زيٍط



 

 

 

 

 

  دعٛت اص صٚخني تب زذ اِىبْ ثبيذ ُ٘ صِبْ  ثب ديگش ِشالجت ٘ب ٚ ِشاخعبت افشاد ثبؽذ تب اص سفت ٚ آِذ
. ِىشس صٚج ثٗ ِشوض اختٕبة گشدد

 

  ٔظشخٛا٘ي گشديذٖ ٚ ِشالجت  (ِشاخعٗ زضٛسي،تٍفين يب عبيش)دس اٌٚني ِشاخعٗ صٚخني دس خقٛؿ حنٖٛ ِشالجت صٚج
. ٘بي ثعذ ثٗ فٛست سٚػ تٛافك ؽذٖ فٛست ِي گريد

 

. ( فّٕيٜٝ يٞبي زاضاي حٛظٖ ازض قٟطؾت آٔٛظـ عالة ٖ ٔحّي ٚاؾطزفتطزاضاٖ، فبلس)ثط ثط ٔٛفميت ثط٘بٔٝؤآٔٛظـ فٛأُ ْ .3
« ٔكىٛن پطذغط/٘بلُ تبالؾٕيظٚج  »فجبضت ٘ٛقتٗ ٚ ٔكىٛن پطذغط/ٔمبثُ ٘بْ ظٚخيٗ ٘بلُ ذب٘ٛازٜ تٙؾيٓ زفتط لطٔع زض ؾتبضٜ يزضج زٚ  .4

ٝ ي ذب٘ٛاض ٚ زفتط تٙؾيٓ ذب٘ٛازٜ ٝ ي زْٚ پٛق  .زض ؾتٖٛ ٔالحؾبت نفح

 اظ ٔطوع ثٟساقت 5پطذغط تبالؾٕي خٟت اضائٝ ٔكبٚضٜ ٚ آٔٛظـ الظْ پؽ اظ زضيبفت فطْ قٕبضٜ /زفٛت اظ ظٚخيٗ خسيس ٘بلُ .5
 .قٟطؾتبٖ

 
ٝ ي ظٚج ٞبي ٘بلُ .6  .پطذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي ثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ ٔطثٛط/ ٔطالجت ٚيػٜ ي فقبَ ٚ ٔبٞب٘

ٝ  زضٔب٘ي تكٛيك ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي  .7 ٝ ٔٙؾٛضثٝ ثطذٛضزاضي اظ ذسٔبت ثيٕ تكريم غ٘تيه ٚ   ٞبيآظٔبيف ٔطثٛط ثٝ ٜ يوبٞف ٞعيٗ ث
. ِٚسـ پيف اظ تتكريم

ثط اؾبؼ  PND  اَٚ ٚ زْٜٚ يضحُـ تبالؾٕي خٟت ا٘دبْ ْ ي ٔكبٚضٜٜ يزضٔب٘ي ٚيػ ظ ثٟساقتيـضنـ ثٝ ْاالؾٕيـاي ٘بلُ تـ ظٚج ٜاضخبؿ .8
 .قطايظ ظٚخيٗ

ٝ ي  پيٍيطي .9 .  اؾتقسٜ  زازٜ ٔجتال ثٝ تبالؾٕي ٔبغٚض تكريمآٟ٘ب  خٙيٗ وٝتبالؾٕي  ظٚج ٞبي ٘بلُ ثبضزاضي زض 16ؾمظ خٙيٗ تب ٞفت
ٝ ي  .10  زازٜ تكريم  يب تبالؾٕي ٔيٙٛضؾبِٓآٟ٘ب خٙيٗ  PND2اؼ ٘تبيح ـضاؼـٜ ةـاالؾٕي نـالُ تـاي ٖـظٚج ٜزض اضزاضي ـ ةٜ ئطالجت ٚيػازأ

  . اؾتزٜــ 
ٝ ٔٙؾٛضٞبي ثٟساقتي پبيٍبٜزضٔب٘ي قٟطي ٚ   زض ٔطاوع ثٟساقتيٖ ثٟساقتييآٔٛظـ ضاثظ .11 ٚيت ـ خبٔقٝ ثب اَٚٔكبضوت آ٘بٖ زض آٔٛظـ فْٕٛ  ث

 .الُ تبالؾٕيـ ٚ پيٍيطي ظٚج ٞبي ٖ ٔعزٚخيٗ لجُ اظ آغبظ غطثبٍِطي زض قٟطؾتبٖ اظزٚاج،قطفاي زض ـٜ ٌطٜٚ

ـ ٞبي ٔغٕئٗ خٟت پيكٍيطي اظ ٚلٛؿ حبٍّٔي ٞبي  .12 آٔٛظـ ٚ تـطغيت ظٚج ٞبي ٘بلُ زضذهٛل إٞيت ٚ ضطٚضت اؾتفبزٜ اظ ضٚ
 .٘بذٛاؾتٝ

ـ ٞـبي ٔغٕئٗ ٚ زائـٕي پيكٍيـطي اظ ثبضزاضي .13 زض ظٚج ٞبيي وٝ زيٍط ثٝ ٞيچ ٚخٝ تٕبيُ ثٝ ثبضزاضي  (VS-TL)تكـٛيك ثـٝ اؾتفبزٜ اظ ضٚ
 .زٚثبضٜ ٘ساض٘س

  ي ٚ ا٘قىبؼ آٖ زض ؾتٖٛ ٔالحؾبت نفحٝضالُ تبالؾٕي زض اِٚيٗ ثبظزيس ذب٘ٛاٖقٙبؾبيي ثيٕبضاٖ ٔجتال ثٝ تبالؾٕي ٔبغٚض ٚ ظٚج ٞبي  .14
 . ذب٘ٛاضٜ يزـزْٚ پطٖٚ

 ذب٘ٛاض ٚ ٔطالجت ٔبٞب٘ٝ اظ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي ٜ ي لطاضزازٖ آٖ زض پطٚ٘س، ثيٕبضاٖ ٔجتال ثٝ تبالؾٕي ٔبغٚضتٕبْضاي ـة ثيٕبضي تىٕيُ فطْ پيٍيطي .15
ٝ  ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ٜ يپيٍيطي ثط٘بْ : قبُٔٔبغٚض االؾٕي ٚ ـٚاضو تـض ٘مف زضٔبٖ زض پيكٍيطي اظ ؿـويس ةأ، ت Bذهٛل ٚاوؿٗ ٞپبتيت ث

ـ وٙٙسٜ ي آٞٗ اضبفٝ ٔـب٘ٙس ٔٛلـ ذٖٛ ٚ ٜ ـظضيك ةـت اعٕيٙبٖ اظ ٚالـ ـ تبالؾٕي ٚ اضخبؿ زض ْيثيٕبضفٛاضو زؾفطاَ، ثطضؾي زاضٚٞـبي زف
 . ...الظْ ٚ 

.پيٍيطي ٚ ٔطالجت ذـب٘ٛازٜ ٞـبي ثيٕبضاٖ قٙبؾبيي قـسٜ ي خسيس ثـطاؾبؼ فّٛچبضت ٔطالجت .16  
ثٝ تبالؾٕي ٔبغٚض ٘ساقتٝ ٚ تٕبيُ ثـٝ زاقتٗ فطظ٘س زض حبَ حبضط فطظ٘س ٔجتال  ٔكبٚضٜ ي غ٘تيه وٝ تيٓثٝ  اضخبؿ ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي فٛت قسٜ .17

 .زاض٘س

ظٚخيٙي وٝ ثٝ ٞط زِيُ زض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف ٞبي ) قطايظ ثبضزاض ٚاخسظٚج ٞبي تٕبْثطاي  CBC (MCV ٚ MCH)زضذٛاؾت آظٔبيف  .18
وبٖ فٕٛٔي، ـظــاٖ ٚ ظايٕبٖ، حـٖ ظٖاا اظلجيُ ٔترهمـٜ  ؾبيط ثرفيب اضخبؿ قسٜ اظٔطاخقٝ وٙٙسٜ ٚ  (تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘سازٜ ا٘س
 .ٚ اضؾبَ پؽ ذٛضا٘س ٔٙبؾتٔبٔبٞبي ثرف ذهٛني 

ظٚخيٙي وٝ ثٝ ٞط زِيُ زض ظٔبٖ ٕٞچٙيٗ )ٔعزٚج لجُ اظ آغبظ غطثبٍِطي  تبالؾٕي٘بلُ ظٚج ٞبياضخبؿ ظٚج ٞبيي وٝ ثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ قٙبؾبيي  .19
ٞؿتٙس ثٝ ٔطوع  (٘بلُ ؾبِٓ) زض قٟطؾتبٖ ، ظٖ ٚ ٔطز ٞط زٚ ٔكىٛن ثٝ تبالؾٕي ٔيٙٛض(اظزٚاج آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘سازٜ ا٘س

 .ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػٜ ي ٔكبٚضٜ ي تبالؾٕي

ٝ نٛضت فهّي ثط اؾبؼ پطٚ٘سٜ ذب٘ٛاض ٚ قطايظ ٔطالجت ظٚخي6ٗ قٕبضٜ ي  ٚ اضؾبَ فطْتىٕيُ .20  . ث

. اٖـظ ثٟساقت قٟطؾتـضنـٜ ْـ ةات ٚ پيكٟٙبز حُ  ضاٜٜ يثٙسي ٔكىالت ٚ اضائ خٕـ .21

                                                           
.ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ ايٙتطٔسيب ظٚج ٘بلُ تبالؾٕي ٔي ثبقٙس ٚ ثبيس ٔٛضز ٔطالجت لطاضثٍيط٘س. 2



 

 

 

 

دس ِشاوض ؽٙشي ٚ پبيگبٖ ٘بي هبذاؽيت ِغئٌٛيت زغٓ اخـشاي ثشٔبِٗ ثـٗ عٙذٖ ي پـضؽه ِـشوـض ثـٛدٖ ٚ اجنبَ 
.ِجبسصٖ ثب ثيّبسی ٘ب اعت/ فعبٌيت ٘ـب ثٗ عٙذٖ ي وبسوٕبْ هبذاؽت خبٔٛادٖ  

دس خبٔٗ ٘بي هبذاؽت ِغئٌٛيت زغٓ اخـشاي ثشٔبِٗ ثـٗ عٙذٖ ي پـضؽه ِشکض ٚ ٚظيفٗ ي 
ٔظبست ثـب ِؾبسوت وبسؽٕبعبْ ٚ وـبسداْ ٘ـبي هبذاؽيت ِـشاوـض سٚعتـبيي ثـٛدٖ ٚ 

. اجنـبَ فعبٌيت ٘ـب ثٗ عٙذٖ ي هبٛسص اعت

ٝ ٞبي ٔسيطيتي زضيبفتي زض آضقيٛ ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي  .22 ُ ٞـب ٚ ٘بٔ ٍٟ٘ساضي ٚ ثـبيٍب٘ي تٕبْ وتبة ٞـب، خـعٜٚ ٞـب، زؾتـٛضاِقٕ
 .پبيٍبٜ ثٟساقتي/قٟطي

 
 
 
 

 درماني روستايي ف مركس بهذاشتييوظا
  .ٞبي ثٟساقت  ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض زض ذب٘ٝثطٚظ پيكٍيطي اظ  يٞبي ٔطثٛط ثٝ ثط٘بٔٝ ؾطپطؾتي ٚ ٘ؾبضت ثط فقبِيت .1
ْ ٞبي  آٔٛظقي ٜ ٞـبياضؾبَ زؾتٛضاِقُٕ ٚ خعٚ .2 ٝ ٞبي ثٟساقت خٟت ٔٛضز ٘يبظٚ فط  .ذب٘
 .ٞبي پيكٍيطي اظ آٖ  ؾغح آٌبٞي ثٟٛضظاٖ زض ضاثغٝ ثب ثيٕبضي تبالؾٕي ٚ ضاٜي اضتمبٜ يضيعي زض ظٔيٗ ثط٘بٔٝ .3

 :ٌطٜٚ ٞبي ٞسفويس ثط أت ثبضٚؾتبيي ٜ ياٞي خبٔــ ؾغح آيياضتمب ٜ يظي زض ظٔيٗـضي ثط٘بٔٝ .4
 :گشٍُ ّبي ّذف ؿبهل

 ٌِي اصدٍاج؛داًؾ آهَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼش ػبل ػَم هتَػ ِ ِ ػٌَاى گشٍُ ّبي دس آػتبً   ث

 ػٌَاى ػَاهل هؤثش دس هَفميت ثشًبهِ؛ ِ  ػشدفتشداساى اصدٍاج ث

 ػٌَاى صٍج ّبي دسهؼشم خٌش ِ  .صٍج ّبي ًـبلـل ؿٌبػبيي ؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـ

ظٚخيٙي وٝ ثٝ ٞط زِيُ زض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف ٞبي ) قطايظ ثبضزاض  ٚاخسظٚج ٞبي تٕبْثطاي  CBC (MCV ٚ MCH)زضذٛاؾت آظٔبيف  .5
وبٖ فٕٛٔي، ـظــاٖ ٚ ظايٕبٖ، حـٖ ظٖاا اظلجيُ ٔترهمـٜ  ؾبيط ثرفيبٞبي ثٟساقت  قسٜ اظ ذب٘ٝ اضخبؿ (تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘سازٜ ا٘س
. ٚ اضؾبَ پؽ ذٛضا٘س ٔٙبؾتٔبٔبٞبي ثرف ذهٛني 

ظٚخيٙي وٝ ثٝ ٞط زِيُ زض ٕٞچٙيٗ )ٔعزٚج لجُ اظ آغبظ غطثبٍِطي   تبالؾٕي٘بلُ ظٚج ٞبياضخبؿ ظٚج ٞبيي وٝ ثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ قٙبؾبيي  .6
ٞؿتٙس ثٝ  (٘بلُ ؾبِٓ) زض قٟطؾتبٖ ، ظٖ ٚ ٔطز ٞط زٚ ٔكىٛن ثٝ تبالؾٕي ٔيٙٛض(ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘سازٜ ا٘س

. ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػٜ ي ٔكبٚضٜ ي تبالؾٕي
 خٟت  ٍٞٙبْاؿ ثٝـ اضج ٚاي ٘بلُ تبالؾٕيـ ظٚج ٜ يغٜـ ٔطالجت ٚي،ٞبي آٔٛظقي ٞبي ثٟساقت زضذهٛل فقبِيت پبيف ٔؿتٕط ذب٘ٝ .7

 . غيطٜٚ PND اَٚ ٚ زْٚ ٜ ٞـبيا٘دبْ ٔطحُ
ثٝ  5 ثط اؾبؼ فـطْ قـٕبضٜ ي  ،ظ ثٟساقت قٟطؾتبٖـضنـزٜ اظ ْــ  ٔقطفئكىٛن پطذغط تبالؾٕي/َـاقـ ظٚج ٞبي ٖ ٔكرهبتافالْ .8

 .اي ثٟساقت تحت پٛقف خٟت پيٍيطي ٚ ٔطالجت ٚيػٜـٜ ذب٘ٝ

ٝ ٞبي ثٟساقت تحت6قٕبضٜ ي ٞبي آٔبضي  ٌطزآٚضي فطْ .9 ـ ثٙسي قسٜ  اظ ؾغح ذب٘   پٛقف، ضفـ ٘ٛالم احتٕبِي ٚ اضؾبَ آٔبض نحيح ٚ خٕ
 .فهّي ثـٝ ٔـطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ

ِ ّبي ثْذاؿت خَدداسي ًوبيذ ٍ پغ اص سفغ ًَالق، ًؼجت ثِ خوغ ثٌذي ٍ ًَؿتي 6وبسداى هشوض ثبيذ اص اسػبل هؼتمين فشم  ؿوبسُ ي / وبسؿٌبع  دسيبفتي اص خبً
.  ٍ اسػبل ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى الذام ًوبيذ6هدذد آى دس فشم ؿوبسُ ي 

 

. افالْ ٔٛاضز قٙبؾبيي قسٜ ي خسيس ثٝ ذب٘ٝ ٞبي ثٟساقت خٟت ٔطالجت ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ ثط اؾبؼ فّٛچبضت ٔطالجت .10
ٝ يزي ٔكىالت ٚ اضائـثٗ خٕـ .11  .ظ ثٟساقت قٟطؾتبٖـضنـ ثٝ ْات ٚ پيكٟٙبز ٞـبحُ  ضاٜـ
ٝ ٞبي .12 ُ ٞب ٚ ٘بٔ .  ٔسيطيتي زضيبفتي زض آضقيٛ لؿٕت ٔطثٛطثبيٍب٘ي ٚ ٍٟ٘ساضي تٕبْ وتبة ٞب، خـعٜٚ ٞب، زؾتٛضاِقٕ

 

 

ه ي بهذاضت  ـخاىف يوظارح ـش
ٝ ٞـبي ثٟـساقتزضٔب٘ي زض ؾغح   ذسٔبت ثٟساقتيٜ ياِٚيٗ ؾغح اضائ ضي اظ ـٌيـٚل پيفـا زضذمـف آ٘ٝـ ٚؽبيٞؿتٙـس وـٝ ضٚؾتـب ذب٘

. پبيٍبٜ ثٟـساقتي اؾت/ ٔكبثٝ ٚؽبيف ٔطوع ثٟساقتي زضٔـب٘ي قٟطي ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض ثـطٚظ
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍج ّبي ًبقل تبالػوي دس صٍخيٌي مِ ثِ ّش دليل 

 (...ػذم ؿشٍع غشثبلگشي دس ؿْشػتبى،ػقذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبػي خبف،افشاد هْبخش،افشاد خبسخي هقين دس مـَس ٍ )

دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ِ ّـبي اٍل ثبسداسيتوبم صًبى ؿَّشداس مِ ثِ ّش دليل دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ ٍ دس حبل حبضش ثبسداس ّؼتٌذ ثبيذ دس  .1  16قجل اص )ّفت
ِ ي. ًوبيذ CBC ثْذاؿتي دسهبًي اسخبع ؿًَذ ٍ پضؿل ثشاي آًْب دسخـَاػت  ثِ پضؿل هشمض(ّفتگي  80)دسصـَستي مِ اًذمغ ّـب دس صى CBC پغ اص دسيـبفت ًتيد

≤MCV  ٍ 27 ≤MCH  ) اًـذمغ موتش اص حـذٍد طجيؼي ثـبؿذ دسصـَستي مـِ يني يب ّش دٍثبؿـذ، ًيـبص ثِ اقـذام ديگش ًيؼت؛ ٍلي(80 MCV < ٍ /27 يب MCH <)، 
ِ ي پغ خَساًذ خْت اطالع ٍ پيگيشي ثؼذي ضشٍسي. ؿَّش ًيض ثشسػي ؿَد ضشٍسي اػت  .اػت اسائ

ُ ي هشثَط ثِ ؿَّش، اًذمغ ّب ّش دٍ دس حذٍد  CBC دسصَستي مِ دس .2  يل يب ، ًيبص ثِ اقذام ديگشي ًيؼت؛ ٍلي دسصَستي مِ( MCV  ٍ 27 ≤MCH≥ 80)ثبؿذ طجيؼياًدبم ؿذ
ِ ي ثـشسػي ثـشاثـش الگَسيتن مـَسي هشاحل (>27MCH يب/ ٍ >80MCV)ّش دٍ اًذمغ هزمَس دس ؿَّش موتش اص حذٍد طجيؼي ثبؿـذ ،  ثـبيـذ دس اػـشع ٍقت خْت اداهـ

 . اسخبع ؿًَـذاًدبم آصهـبيؾ ّـبي تبالػوي ثـِ هشمض هـبٍسُ طًتيل ؿْشػتبى

ُ  ٍ دس هٌبطق ؿْشي ثِ سٍال  .3 دس توبم هـَاسدي مِ ًيبص ثـِ اسخـبع صى يـب ؿـَّش ٍ يب ّش دٍ ثبؿـذ، دس هٌبطق سٍػتبيي اص فشم اسخبع هَخَد دس ًظبم ؿجنِ اػتفبد
 .خبسي اقذام هي ؿـَد

دس صٍخيٌي مِ ثِ ّش دليل دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي )ضوي آهَصؽ هؼتقين   هتخصصبى صًبى ٍ صايوبى، پضؿنبى ػوَهي ٍ هبهبّبي آهَصؽ ديذُ هي تَاًٌذ:تذكز
 توبيل توبم فؼبليت ّبي هزمَس سا اًدبم دٌّـذ ٍ دسصَست  ٍ يب دسصَست، آًْب سا ثِ ًضديل تـشيي ٍاحذ ثْذاؿتي هحل ػنًَت صٍج ّب اسخبع ًوَدُ(تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ

. اسخـبع صٍج ثِ هشمض هـبٍسُ طًتيل ؿْشػتبى اقذام ًوبيٌـذًيـبص ًؼجت ثـِ 

 
 
 
 
 
 
 

 در سى CBCآسهايص . 1

80 < MCV27 يا/  و < MCH 80 ≥ MCV 27 و ≥ MCH 

ارجاع به هزكش بهذاضتي درهاًي ويضه ي هطاوره ي صًتیک جهت . 3
اداهه ي آسهايص ها بزاساط الگوريتن كطوري 

 در هزد CBCآسهايص . 2

80MCV < 27يا /  و MCH <80MCV≥    27و MCH ≥ 
 

ًیاس به اقذام ديگزي 
ًیست 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (ل تاالسويـاي ًاقـايي سوج هـاطـجهت ضي)هاي تاالسوي ايصـام آسمـل اًجـراحـمكطوري هزاحل هختلف الگوريتن 

 اٍل  ُ يهشحل
:   زض ٔطزCBCا٘دبْ آظٔبيف 

.  ثبقس، ٘يـبظ ثٝ الساْ زيٍطي ٘جـٛزٜ ٚ ٌٛاٞي اظزٚاج نبزض ٔي ٌطزز≤ MCV ≥ ٚ 27 MCH 80اٌط  ▪

ْ ٔي قٛزCBC ثبقـس، آظٔبيف  > 27MCHيب /  ٚ> MCV 80زضنٛضتي وٝ  ▪ .  زض ظٖ ا٘دب
 

ِ ي دٍم  هشحل
:   زض ظCBCٖآظٔبيف 

.  ثبقس، ٘يـبظ ثٝ الساْ زيٍطي ٘جـٛزٜ ٚ ٌٛاٞي اظزٚاج نبزض ٔي ٌطزز≤ MCV ≥ ٚ 27 MCH 80اٌط  ▪

. ا٘ساظٜ ٌيطي ٔي قٛز (ٞط زٚ)ثـٝ ضٚـ وطٚٔبتٌٛطافي ؾتٛ٘ي زض ٔطز ٚ ظٖ HbA2 ثبقـس، ٔيـعاٖ > MCH 27يب /  ٚ> MCV 80اٌط ▪
 

ِ ي ػَم   هشحل
:  ثٝ ضٚـ وطٚٔبتٌٛطافي ؾتٛ٘ي زض ٔطز ٚ ظHbA2ٖا٘ساظٜ ٌيطي ٔيعاٖ 

 ثبقس، زض ايٗ نـٛضت ٔطز ٚ ظٖ ٞط زٚ ٘بلـُ ؾبِٓ تبالؾٕي ثـٛزٜ، ثٙـبثـطايٗ ٔكـبٚضٜ ي HbA2 > >  7 5/3اٌـط زض ٔـطز ٚ ظٖ ٞط زٚ  ▪
ْ ٔي قـٛز  .ٚيـػٜ ي تبالؾٕي ا٘دب

 ٔي ثبقس وٝ ثطاي تكريم لغقي الظْ اؾت، اِىتطٚفـٛضظ اؾتبت C ،E ،G ٚ HbSثبقـس، فـطز ٔكىٛن ثـٝ  HbA2 ≥ 7زضنٛضتي وٝ  ▪
ْ قـٛز . ثٙبثطايٗ زض ايٗ ٔطحّٝ ثبيؿتي ثب ٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثط٘بٔٝ ٔكبٚضٜ ٌطزز .ؾِّٛـع ٚ ؾيتـطات آٌبض ا٘دب

 ثبقس، ثب تٛخٝ ثٝ قطايظ ٔٛخٛز ثطاي فـطز يـب ٞـط زٚ زض ذهٛل ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي ≥ HbA2 5/3اٌط زض يىي يـب ٞـط زٚ  ▪
 .يب آٞٗ زضٔب٘ي ثطاي فطز تهٕيٓ ٌيطي ٔي ٌطزز/ٚ

 

ِ ي چْبسم  هشحل

ٔدسزا ٚضقيت  (لجُ يب ثقس اظ ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي)ثط اؾبؼ ٘تبيح آظٔبيف ٞبي تىٕيّي ٚ زض نٛضت ٘يبظ ا٘دبْ آٞٗ زضٔب٘ي
. ظٚخيٗ ثطضؾي ٔي ٌطزز

 

دس فٛستي وٗ صٚخني عدٍٗ داؽتٗ ثبؽٕذ  پضؽه ِؾبٚس ِي تٛأذ ٔغجت ثٗ فذٚس گٛا٘ي اصدٚاج : ٔىتٗ

دس ايٓ فٛست پيگريي صٚج ثعذ اص اجنبَ آ٘ٓ .الذاَ منٛدٖ ٚ مهضِبْ آ٘ٓ دسِبٔي سا خٙت صٚخني آغبص منبيذ

. دسِبٔي  ٚ عجمٗ ثٕذي هنبيي ٚضعيت صٚج دس پبيبْ دسِبْ ثٗ عٙذٖ تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه ؽٙشعتبْ ِي ثبؽذ

دسخقٛؿ ِٛاسد خبؿ ٚ . ِذت صِبْ لبثً لجٛي ثشاي تعيني ٚضعيت هنبيي صٚج دس ايٓ لغّت عٗ ِبٖ ِي ثبؽذ)

حنٖٛ پيگريي صٚخني تٍفين خٛا٘ذ . اعتثٕب زذاوثش تب ؽؼ  ِبٖ ثبيغيت تعيني ٚضعيت هنبيي فٛست گريد

تٛخٗ ثٗ ايٓ ٔکتٗ ثغيبس ُِٙ ِی ثبؽذ کٗ ايٓ الذاَ دس فٛستی پيؾٕٙبد ِی گشدد کٗ صٚج ٚ صٚخٗ (.ثٛد

دس فٛستی کٗ تقّيُ گيشی هنبيی .دس فٛست ٔبلً تبالمسی ؽذْ ٔيض لغعب تقّيُ ثٗ اصدٚاج داؽتٗ ثبؽٕذ

دسخقٛؿ اصدٚاج ِٕٛط ثٗ ٔتبيح هنبيی آصِبيؼ ٘ب ثبؽذ ثبيذ گٛا٘ی اصدٚاج فمظ دس فٛست تعييٓ ٚضعيت 

. هنبيی صٚخيٓ فبدس گشدد

 



 

 

 

 تاؿـذ، هي تَاى اص دسهاى فمش آّي هشد < HbA2 5/3ٍلي دس صى  HbA2 ≤ 5/3دس هٌاعمي وِ ون خًَي فمش آّي دس هشداى ؿايغ ًيؼت، چٌاًچِ دس هشد 
.كشف ًظش وـشد ٍ جْت تلوين گيشي دس خلَف ٍضؼيت ًْايي صٍج تا ّواتَلَطيؼت هٌتخة هـَست ًوَد  

 
ُ ي آصهايؾ ّاي تاالػوي هي تَاًذ هشاحل اٍل، دٍم ٍ ػَم سا تشاػاع الگَسيتن هشتَط اًجام دّذ تفؼيش آصهايؾ ّا، دسهاى فمش آّي ٍ ػايش . آصهايـگاُ ٍيظ

ُ ي پـضؿه هـاٍس اػت (چْاسم ٍ پٌجن)الذام ّـا دس هـشاحل تؼذي ِ ػْـذ .ًظيش دسخـَاػت آصهـايؾ ّـاي تىويلي فمظ ت  
 

 
زغبعيت ايٓ اٌگٛسيتُ دس ؽٕبعبيي صٚج ٘بي ٔبلً تبالمسي فذدسفذ ٔيغت ٚ  ثشخي 

، ثشخي أٛاع مهٛگٍٛثيٕٛپبتي ٘ب، تبالمسي ايٕرتِذيب ٚ HbH،silent Thal  ßِٛاسد ٔظري 
. ؽٕبعبيي مني ؽٛد... 

 

 :٘تيدٝ ثطضؾي ظٚج ▪

 .يىي يب ٞط زٚ فطز ؾبِٓ ٔي ثبقٙسوٝ زض ايٗ نٛضت الساْ زيٍطي الظْ ٘جٛزٜ ٚ ٌٛاٞي اظزٚاج نبزض ٔي ٌطزز .1

 .ٞط زٚ ٘بلُ ثتب تبالؾٕي ٔي ثبقٙس وٝ زض ايٗ نٛضت ٔكبٚضٜ ٚيػٜ تبالؾٕي ا٘دبْ ٔي ٌطزز .2

 پطذغط ٔكىٛن وٓ ذغط ٚ ٔكىٛن ٘يبظ ثٝ ثطضؾي ثط اؾبؼ خسَٚ قٙبؾبيي ظٚج  .3

 

 پٌدن ُ يهشحل
 پطذغطٔكىٛن وٓ ذغط ٚ ثطضؾي ثط اؾبؼ خسَٚ قٙبؾبيي ظٚج ٔكىٛن 

  ٜزض نٛضتي وٝ يىي يب ٞط زٚ فطز زض ٌطٜٚ ثٙسي خسَٚ ٔصوٛض زض ٌطٜٚ وٓ ذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي لطاض ٌيط٘س ٔكبٚض
ٚيػٜ زض ذهٛل ٚضقيت ظٚج نٛضت ٌطفتٝ ٚ ثٝ ظٚخيٗ تٛضيح زازٜ ٔي قٛز وٝ احتٕبَ ثطٚظ تبالؾٕي زض فطظ٘ساٖ 
آٟ٘ب پبييٗ ٔي ثبقس ٚ زضنٛضت تٕبيُ ظٚخيٗ، ثطضؾي ٞبي غ٘تيه ثطاي آٟ٘ب ا٘دبْ قسٜ ٚ ٘يبظ ثٝ افالْ ايٗ ظٚج ثٝ تيٓ 

 .ٌٛاٞي ا٘دبْ ٔكبٚضٜ ثطاي ظٚج تىٕيُ ٚ زض ٔطوع ثبيٍب٘ي ٔي ٌطزز.ٔطالجت ٕ٘ي ثبقس

  ٜزض نٛضتي وٝ ظٚج زض ٌطٜٚ ثٙسي خسَٚ ٔصوٛض زض ٌطٜٚ ٔكىٛن پط ذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي لطاض ٌيط٘س ٔكبٚضٜ ٚيػ
  ثٝ تيٓ ٔطالجت ٔقطفي ٔي ٌطزز5تبالؾٕي نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٕٞب٘ٙس ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي الساْ ٚ ظٚج ثب فطْ قٕبضٜ 

: ٔکتٗ ُِٙ

دس فٛستي کٗ صٚخني ِؾىٛن کُ خغش آصِبيؼ ٘بي ژٔتيک سا اجنبَ دادٖ ٚ ثش اعبط ٔتبيح آصِبيؼ ٘ب ٔبلً ثتب 

دس خقٛؿ صٚخني ِؾىٛن کُ خغش دس ثشٚص تبالمسي ).تبالمسي تؾخيـ دادٖ ؽٛٔذ صٚج ثٗ تيُ ِشالجت ِعشيف ِي گشدد

 .(ثشاي اجنبَ آصِبيؼ ٘بي ژٔتيک اص تغٙيالت ٚيژٖ مني تٛاْ اعتفبدٖ منٛد

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

جاو -2  در زCBCٌاَ

MCV≥80 وMCH≥27

عدو َياز 

ّ پيگيري ب

MCV≥80 وMCH≥27

ت زٔج ٔضعي دد  ي يج بررس

ي يا ْر دٔ َفر داراي  ك ي

 ٔ س ْا  دک  طبيعيHbA2اَ

جاو  -3 يHbA2اَ ي ستَٕ رٔياتٕگراف ّ رٔش ك  براي زٔج ب

جاو -1 دCBCاَ  در ير

جاو يشأرِ  اَ

ٔيژِ زٔج يشکٕک 

طر  ى خ ك

 ( ّ اع ب عدو ارج

ت ى يراقب )تي

جاو يشأرِ  اَ

 ّ اع ب ژَتيک ٔارج

ت ى يراقب تي

دٔل -5 ي بر اساس ج ّ بررس َياز ب

طر  ٔ پرخ طر  ى خ كٕك ک ي زٔج يش شُاساي

طر در برٔز  زٔج يشکٕک پرخ

ي بيًاري تاالسً

طر در برٔز  ى خ زٔج يشکٕک ك

ي بيًاري تاالسً

MCV<80 يا /وMCH<27

MCV<80 يا  / وMCH<27

7>HbA2>3.5در زوج 

ي -4 كًيه ايش ْاي ت جاو آزي ٍ/ اَ اٌ فقر آْ دري

ي ايش ْاي تاالسً م اَجاو آزي ى كشٕري يراح انگٕريت

ي) م بتا تاالسً ٍ َاق ي زٔجي ت شُاساي (جٓ

HbA2≤3.5در يك يا هردو نفر 

ي م بتا تاالسً زٔج َاق

 
 
 

 . تلقي هي ؿًَذ"هـنَك ًْبيي" الگَسيتن 5صٍخيي ثب ؿشايط رمش ؿذُ دس ؿوبسُ : ًنتِ*

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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

 
  زض ثط٘بٔٝ غطثبٍِطي وكٛضي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتبتبالؾٕي، تيٓ ٔكبٚضٜ غ٘تيه افطازي ضا ثطاي تفؿيط آظٔبيف ٞب ٚ ا٘دبْ ٔكبٚضٜ ٔي

 .پصيط٘س وٝ ٔكرهبت فطز زض لؿٕت پصيطـ ثجت ٌطزيسٜ ٚ احطاظ ٞٛيت قسٜ ثبقس

 
  زض اؾتبٟ٘بي ثب قيٛؿ وٓ يب ٔتٛؾظ تبالؾٕي ، ثبيؿتي آظٔبيفCBC زض ايٗ اؾتبٟ٘ب اثتسا . ظٚخيٗ زض ٕٞبٖ ضٚظ ٔطاخقٝ ا٘دبْ ٌطزز

زض ٔطز، اظ ظٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ تٟيٝ  MCH يب /ٚ MCV ٔيعاٖ  زضنٛضت پبييٗ ثٛزٖ. ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ اظ ٔطز تٟيٝ قسٜ ٚ ثطضؾي ٔي ٌطزز
 .قسٜ ٚآظٔبيف ا٘دبْ ٔي قٛز

 
  زض اؾتبٟ٘بي پط قيٛؿ زض ٔطاوعي وٝ تطاوٓ ٔطاخقٝ وٙٙسٜ پبييٗ ٔي ثبقس ٕٞب٘ٙس اؾتبٟ٘بي ثب قيٛؿ ٔتٛؾظ ٚ پبييٗ الساْ ٔي ٌطزز ِٚي

زض ٔطاوع ثب ثبض ٔطاخقٝ ثبال وٝ أىبٖ ا٘دبْ آظٔبيف زض ٕٞبٖ ضٚظ ٔمسٚض ٘جٛزٜ ٚ آظٔبيف زض ضٚظ زيٍط ا٘دبْ ٔي ٌطزز ٞٓ ظٔبٖ اظ 
 .زض ٔطز ، ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ ظٖ ثطضؾي ٔي ٌطززMCH يب / MCVٚٔطز ٚ ظٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ تٟيٝ قسٜ ٚ زض نٛضت پبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ 

 
  ْحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ تٟيٝ قسٜ زض آظٔبيكٍبٜ  ثطاي ا٘دبCBCثبيؿتي ثٝ ا٘ساظٜ اي ثبقس وٝ زض نٛضت ٘يبظ ثٝ ثطضؾي HbA2   ،ثطاي فطز 

 .اؾتفبزٜ ٌطزز ٚ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي ٔدسز اويسا ذٛززاضي قٛز (ثب حفؼ قطايظ ٍٟ٘ساضي)اظ ٕٞبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ اِٚيٝ
 

 
 
 

: ٔىتٗ
 

  دس كَست ًيبص ثِ تؼييي هيضاىHbA2 ٌِثشاي فشد، ّضيٌِ اًدبم آصهبيؾ اص فشد دسيبفت هي گشدد ٍ ًجبيذ ّضي 
 .ايي آصهبيؾ دس صهبى ًوًَِ گيشي اخز گشدد

 
 HbA2 سٍؽ الىتشٍفَسص ثشاي .  دس توبهي هشاحل ايي الگَسيتن ثِ سٍؽ وشٍهبتَگشافي ػتًَي اًدبم هي ؿَد

. تبييذ ًتبيح حبكل اص سٍؽ ػتًَي اػتفبدُ ؿذُ ٍ دس ؿشايي هَخَد ثؼٌَاى سٍؽ خبيگضيي پيـٌْبد ًوي ؿَد
 

  ،دس اػتبى ّبيي وِ غشثبلگشي ػيىل ػل ثشاي صٍج ّب اًدبم هي ؿَدCBC تؼت حالليت ثشاي ّش دٍ ًفش ٍ 
 ثشاي هشد ، صى اص ثشسػي خبسج ًـذُ MCV ٍ MCHاًدبم هي گشدد ٍ ثب ًشهبل ثَدى اًذوغ ّبي  (صى ٍ هشد)

 .ٍ ثبيؼتي ّش دٍ ًفش اص ًظش ًبلل ثَدى تبالػوي ثشسػي گشدًذ
 

 
 

 تىٕيّي قبُٔ ٞبيآظٔبيف : 

 
 .فشيتيي .1

 

2. HbFثِ سٍؽ الىتشٍفَسص . 

 
 (فطيتيٗ ٚ اِىتطٚفٛضظ)ثطاي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي (يب ذهٛني/زِٚتي ٚ)زض ٞط اؾتبٖ حسالُ يه آظٔبيكٍبٜ ٔطخـ 

ٔكرم ٔي قٛز وٝ الظْ اؾت قطايظ اضؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ آظٔبيكٍبٜ غطثبٍِطي قٟطؾتبٟ٘ب ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٔصوٛض ٚ زضيبفت خٛاة 
 .آظٔبيف ٞب ثطاي آظٔبيكٍبٜ غطثبٍِطي ٟٔيب ٌطزز

 

هؼئَليت توبهي آصهبيؾ ّبي اًدبم ؿذُ دس آصهبيـگبُ هشخغ تؼييي ؿذُ ، دسيبفت ًتبيح آصهبيـْب ٍ خَاثذّي ًْبيي ثِ 
 .هشاخؼيي لضٍهبً آصهبيـگبُ غشثبلگشي تبالػوي ؿْشػتبى هي ثبؿذ

 



 

 

 

 ٔست ظٔبٖ آٞٗ زضٔب٘ي . زض ذهٛل آٞٗ زضٔب٘ي ثطاي ٔٛاضز وٓ ذٛ٘ي فمط آٞٗ ثٝ زؾتٛضاِقُٕ زضٔبٖ فمط آٞٗ ٔطاخقٝ ٌطزز
٘طٔبَ ثٛزٖ ضا ثطضؾي ٕ٘ٛزٜ ٚ زض نٛضت  MCV ٚ  MCH ٚ   HbA2زض پبيبٖ ٞط ٔبٜ ثب ضضبيت فطز ٔي تٛاٖ )ؾٝ ٔبٜ ٔي ثبقس

. (٘تبيح ، آٞٗ زضٔب٘ي ذبتٕٝ ٔي يبثس
 ٔٙترت ثط٘بٔٝ ٔكرم قسٜ ٚ زض نٛضت ِعْٚ ثطاي ا٘دبْ ٕٞبتِٛٛغيؿتثقٙٛاٖ  زض ٞط اؾتبٖ الظْ اؾت يه ٕٞبتِٛٛغيؿت 

، الظْ ٕٞبتِٛٛغيؿتزض ٔغت،وّيٙيه يبثيٕبضؾتبٖ ٔحُ اقتغبَ .غيطحضٛضي ظٚخيٗ ثٝ ايكبٖ اضخبؿ ٌطز٘س/ٔكبٚضٜ حضٛضي
اؾت ثطاي ظٚخيٗ اضخبؿ قسٜ اظ ؾٛي ٔطوع ٔكبٚضٜ غ٘تيه اِٚٛيت زض٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ ٚ فمظ يه ٞعيٙٝ ٚيعيت اظ ظٚج اذص 

 .ٌطزز

 
 

: ٔىتٗ
 

  پضؿه هـبٍس طًتيه ثبيؼتي حتي االهىبى اص اسخبع صٍخيي ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ اختٌبة ًوَدُ ٍ اثْبم ّبي
اسخبع  (ثب ًظش ّوبتَلَطيؼت هٌتخت )هَخَد سا ثلَست تلفٌي يب هىبتجِ اي ثب ايـبى هٌشح ًوبيذ ٍ دس كَست ًيبص

 .هؼتمين پغ اص اًدبم آصهبيؾ ّبي تىويلي ٍ سٍيت آى تَػي پضؿه هـبٍس طًتيه كَست گيشد

 
  تلوين گيشي ًْبيي دسخلَف ٍهؼيت صٍج ثش ػْذُ پضؿه هـبٍس طًتيه ثَدُ ٍ ّوبتَلَطيؼت ًظش اسؿبدي ٍ ػلوي

تبويذ هي گشدد وِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت .خَد سا ثِ كَست هىتَة ثِ پضؿه هـبٍس طًتيه ؿْشػتبى اػالم هي ًوبيذ
ثشًبهِ فمي ًظش ػلوي خَد سا دس خلَف ٍهؼيت صٍخيي اسخبع ؿذُ اػالم ًوَدُ ٍ اص اػالم ًظش دسخلَف ٍهؼيت 

 .ٍ غيشُ اختٌبة ًوبيذ "اصدٍاج هبًؼي ًذاسد"يب   "اصدٍاج ثالهبًغ اػت"اصدٍاج صٍج ، هبًٌذ 

 
  پشداخت تؼشفِ ٍيضيت ّوبتَلَطيؼت دس هَاسد هـبٍسُ غيشحوَسي ثش اػبع ؿشايي ٍ هَاثي ّش داًـگبُ ثِ يىي اص

 :سٍؽ ّبي صيش كَست هي گيشد

ػمذ لشاس داد ثب ّوبتَلَطيؼت تَػي داًـگبُ   -1
 ٍاسيض ٍخِ تَػي صٍخيي ثِ حؼبة ثبًىي اػالم ؿذُ اص ػَي ّوبتَلَطيؼت- 2

 

 
  زض ذهٛل ٚضقيت ٟ٘بيي ظٚج ٞب اؽٟبض  ٔٙترت ٘جبيس ٕٞبتِٛٛغيؿتتىٕيّي ٚ يب تٛؾظ ،آظٔبيكٍبٜ زض آظٔبيكٍبٜ غطثبٍِطي

ايٗ قطايظ ٔب٘ـ ثطٚظ چٙس .  ثبيس پعقه ٔكبٚض ضا ثطاي ا٘دبْ ٔكبٚضٜ ٟ٘بيي ضإٞٙبيي ٕ٘بيسٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت )٘ؾط قٛز
 (.ٌطززتؿٟيُ ٔي   پعقه ٔكبٚض تٛؾظ ٚ ضإٞٙبيي ظٚجقسٌٜبٍ٘ي زض اؽٟبض٘ؾطٞب 

 

  (ثٝ قطط اؾتفبزٜ اظ فطْ اؾتب٘ساضز)ٌٛاٞي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي لجُ اظ اظزٚاج وٝ اظ ؾٛي ٔطوع ٔكبٚضٜ غ٘تيه نبزض ٔي ٌطزز 
 .زض تٕبٔي زفبتط فمس اؾتبٖ لبثُ پصيطـ ٔي ثبقس

 
 ثقس اظ ٔطاخقٝ ٚ ا٘دبْ آظٔبيف ٞب ، ثيف اظ ؾٝ ٔبٜ ثٝ ٔطوع ٔكبٚضٜ ٔطاخقٝ ٕ٘ٙبيٙس تٕبٔي ٔطاحُ ثطاي ي زضنٛضتي وٝ ظٚج 

 .ظٚج ٔدسزا تىطاض ٔي ٌطزز

 

 تَػي آصهبيـگبُ ثِ دلت ثجت گشديذُ ٍ لبثل دػتشع ثبؿذ هي تَاى اص ًتبيح CBCدس كَستي وِ ًتبيح آصهبيؾ 
. آصهبيؾ ّبي لجلي ثشاي ثشسػي ٍهؼيت صٍخيي اػتفبدُ ًوَد

 

 
  7اٌط HbA2 ≥ ثبقس، فـطز ٔكىٛن ثٝ ثيٕبضي HbS،HbG  ،HbE ،HbC اؾت وٝ ثطاي تكريم لغقي الظْ اؾت 

ْ قٛز، ثٙبثطايٗ ظٚج ٞب ثٝ  ٝ  اضخبؿ ٔي قٛ٘سٕٞبتِٛٛغيؿتاِىتطٚفٛضظاؾتبت ؾِّٛع ٚ ؾيتطات آٌبض ا٘دب  . ٔٙترت ثط٘بٔ

 
 ٞبيي وٝ إٓ٘ي فمط آٞٗ زض ٔطزاٖ قبيـ ٘يؿت ٔي تٛاٖ اظ زضٔبٖ فمط آٞٗ زض ٔطزاٖ نطف ٘ؾط ٕ٘ٛز ٝ  .زض ٔٙغم

 
  ٖ5/3زضنٛضتي وٝ زض يىي اظ حبِت ٞب زض ٔطز ٔيعا HbA2 ≤ ٖ5/3 ٚ زض ظ HbA2 > ذـٛ٘ي فمط آٞٗ زض ٓ  ثـبقـس، زضٔـبٖ و

 .ٔطز ثب تٛخٝ ثٝ ضإٞٙبي زضٔبٖ فمط آٞٗ ٚ ٔٛاظيٗ شوط قسٜ زض ايٗ زؾتٛضاِقُٕ ا٘دبْ قٛز

 



 

 

 

  ٗزضنٛضتي وٝ زض اِٚيCBC ذـٖٛ ثٛزٜ ٚ ٔمساض ٓ ٝ ي )HbA2 ثبقـس، ٔي تـٛاٖ اظ ا٘ساظٜ ٌيطي ٔدسز  ≤ Hg 8 فـطز و زض ٔطحّ
 .نطف ٘ؾط وطز (چٟبضْ اٍِٛضيتٓ

 
  تىٕيُ تقٟس ٘بٔٝ-ٔكبٚضٜ ٚيػٜ تبالؾٕي)زض ٔٛضز ظٚخيٗ ٘بلُ ٚ ٔكىٛن پطذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي ، يىؿبٖ الساْ ٔي ٌطزز-

 (PND اضخبؿ خٟت ا٘دبْ – 5ٔقطفي ثٝ تيٓ ٔطالجت ثب فطْ قٕبضٜ -تكىيُ پطٚ٘سٜ

 
  زض ظٚخيٗ ٔكىٛن وٓ ذغط ٔكبٚضٜ زضذهٛل ٚضقيت ظٚج نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٌٛاٞي ا٘دبْ ٔكبٚضٜ تىٕيُ ٔي قٛز ِٚي

 .ظٚخيٗ  ثٝ تيٓ ٔطالجت ٔقطفي ٕ٘ي ٌطز٘س

 
 

 

دس صٍخيي ون خٌشپيگيشي ًْبيي اًدبم آصهبيؾ ّبي تخللي ثشاي تـخيق لٌؼي ثِ ػْذُ خَد صٍخيي هي ثبؿذ  ٍ ثشاي 
 .ايي افشاد اص تؼْيالت ٍيظُ اػتفبدُ ًوي گشدد

 
 

MCV ≥75

MCH ≥26

HbA2≤3.2

MCV < 75

MCH < 26

HbA2>3.2

HbF >3

MCV ≥75 

MCH ≥26

HbA2≤3.2

*

MCV < 75

MCH < 26

HbA2>3.2

HbF >3

***

دس ايي لؼوت دس كَستي وِ  هشد يا صى ًالل تاالػوي تَدُ ٍ عشف هماتل ػاتمِ تيواسي تاالػوي دس خَيـاًذاى ًضديه داؿتِ   
ٌذي هي گشدد .تاؿذ صٍج تؼٌَاى پشخغش عثمِ ت

ث  دس هشاحل     تن تشاي آًْا تلوين گيشي ؿذُ اػت 4ٍ  3صٍج ًالل تاالػوي ّؼتٌذ وِ   ل .الگَسي

MCV < 80MCH < 27HbA2 ≤ 3.5

 
 

 

الذاِبت تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه دس خقٛؿ گشٚ٘ٙبي ِؾىٛن پشخغش ٚ وُ خغش دس ثشٚص تبالمسي 
 

  :صٚخني ِؾىٛن پشخغش دس ثشٚص تبالمسي

هؼشفي ثِ تين هشالجت ثب فشم  -تـىيل پشًٍذُ -تىويل تؼْذ ًبهِ - هـبٍسُ ٍيظُ تبالػوي:  وِ ؿبهلّوبًٌذ صٍخيي ًبلل تبالػوي الذام هي گشدد

. اػت ...  ٍ PND2 دس صهبى هٌبػت ،PND1  ،اسخبع ثِ،5ؿوبسُ 
:  دس ثشٚص تبالمسيصٚخني  ِؾىٛن کُ خغش

.   اػت ثِ تين هشالجتػذم هؼشفي  -  گَاّي اًدبم هـبٍسُ تىويل فشم– ٍيظُ صٍخيي ون خٌش دس ثشٍص تبالػوي هـبٍسُ :ؿبهل 

 ثِ ػْذُ خَد صٍخيي ثَدُ ٍ ثشاي ايي افشاد اص تؼْيالت  دس ايي گشٍُپيگيشي ًْبيي ٍهؼيت صٍجثب تَخِ ثِ اًذن ثَدى خٌش ثشٍص ثيوبسي دس ايي گشٍُ 

 .دٍيظُ ًيض اػتفبدُ ًوي گشد
 



 

 

 

 

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

ثسِيُ قجبٞت ثٝ  ) ثبقسHbF ≤ 3  ٚ زض اِىتطٚ فٛضظ 75MCV ≥   ٚ MCH ≥26  ٚ HbA2≤ 3.2زض نٛضتيىٝ يىي اظ ظٚخيٗ زاضاي ا٘سوؽ ٞبي  .1

تب  (MCV ٚ MCH≥26  ٚ HbA2≤ 3.2  ≤75ا٘سوؽ ٞبي ) ٚ عطف ٔمبثُ ثب ٞط ا٘سوؿي اظ عيف اٍِٛي آِفب تبالؾٕي (اٍِٛي آِفب تبالؾٕي

HbF≥3 ٘بلُ تبالؾٕي ثتب ثبقس ، ظٚج ثقٙٛاٖ ظٚج وٓ ذغط عجمٝ ثٙسي ٔي قٛز ٚ . 
 

ثبقس ٚ عطف ٔمبثُ زاضاي  ( MCV ٚ 26  > MCHٚ  3.2 <  HbA2 <75)زض نٛضتيىٝ يىي اظ ظٚخيٗ زاضاي ا٘سوؽ ٞبي ٔكبثٝ اٍِٛي  ثتب   .2

 .  ٚ يب ٘بلُ تبالؾٕي ثتب ثبقس ثقٙٛاٖ ظٚج پط ذغط عجمٝ ثٙسي ٔي قٛز MCV ٚ MCH≤26  ٚ HbA2≥ 3.2  ≥75ا٘سوؽ ٞبي 

 

ٚ عطف ٔمبثُ زض اِىتطٚفٛضظ   ( MCV ٚ 26  > MCHٚ  3.2 <  HbA2 <75)زض نٛضتيىٝ يىي اظ ظٚخيٗ زاضاي ا٘سوؽ ٞبي ٔكبثٝ اٍِٛي  ثتب   .3

 . ثبقس ظٚج ثقٙٛاٖ پط ذغط عجمٝ ثٙسي ٔي قٛز HbF>3ا٘دبْ قسٜ زاضاي

 
 

زض ٌطٜٚ وٓ ذغط ٔيعاٖ ذغط ثطٚظ تبالؾٕي ٔبغٚض ثؿيبض ا٘سن ٔي ثبقس وٝ ايٗ ٔٛضٛؿ عي فطايٙس ٔكبٚضٜ ثٝ ظٚخيٗ افالْ ٔي قٛز ٚ ايٗ  .4

ظٚخيٗ ٘يبظ ثٝ ٔطالجت تٛؾظ تيٓ ٔطالجت ٘ساض٘س ٚ زض نٛضتي وٝ ظٚخيٗ ثٝ پيٍيطي تب ا٘دبْ آظٔبيف غ٘تيه انطاض زاقتٝ ثبقٙس قرهب ٔي 

 .تٛا٘ٙس ٘ؿجت ثٝ ا٘دبْ ايٗ آظٔبيكبت الساْ ٕ٘بيٙس 
 

 .زض ٌطٜٚ پط ذغط ، ٔكبٚضٜ ٚ ثط٘بٔٝ ٔطالجت اظ ظٚخيٗ ٕٞب٘ٙس ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي ٔي ثبقس .5
 
 
 

 

 

  :خَيـاًٍذي ًضديه
 

  دختش ػوَ، پؼش ػوَ، دختش خالِ، پؼش خالِ، دختشػوِ، پؼشػوِ، دختشدايي، پؼشدايي: 1

 

  ًَُ ػوَ ٍ ًَُ ػوِ ًَُ دايي، ًَُ خالِ،:  2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

الذاِبت تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه دس ؽشايظ خمتٍف ثشاي صٚخني دس غشثبٌگشي تبالمسي 
 

سديف 
ٚضعيت 
صٚج 

الذاِبت الصَ تعشيف 

1 
تي خغشدس  
تشٍص تاالػوي 

يىي يا ّش دٍ ًفش داساي اًذوغ ّاي 
. عثيؼي هي تاؿٌذ

كذٍس گَاّي اصدٍاج   

2 
ون خغشدس  
تشٍص تاالػوي 

صٍجيي تش اػاع جذٍل ؿٌاػايي صٍج 
ون خغش ٍ پشخغش دس تشٍص تيواسي تتا 

هاطٍس، دس لؼوت ون خغش  تاالػوي
. لشاسگشفتِ اػت

طًتيه   ُ يهـاٍسهشوض  ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍج ّاي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ  
 هـاٍسُ ٍيظُ صٍجيي ون خغش  

 كذٍسگَاّي اًجام هـاٍسُ طًتيه ٍيظُ صٍجيي هـىَن ون خغش دس تشٍص تاالػوي هاطٍس  
كذٍس گَاّي اصدٍاج   
تذٍى )ساٌّوايي دسخلَف اًجام آصهايؾ ّاي تـخيق طًتيه دس كَست دسخَاػت صٍجيي   

 (اػتفادُ اص تؼْي ت ٍيظُ ٍ تا پيگيشي خَد صٍجيي

3 
پشخغشدس  
تشٍص تاالػوي 

صٍجيي تش اػاع جذٍل ؿٌاػايي صٍج 
ون خغش ٍ پشخغش دس تشٍص تيواسي تتا 

هاطٍس، دس لؼوت پشخغش  تاالػوي
. لشاسگشفتِ اػت

طًتيه   ُ يهـاٍسهشوض  ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍج ّاي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ  
 هـاٍسُ ٍيظُ صٍجيي پش خغش  

 اخز تؼْذ ًاهِ اص صٍجيي دس كَست تلوين تِ اصدٍاج  
 جْت هؼشفي صٍج تِ هشوض تْذاؿت ٍ تين هشالثت ، دس كَست تلوين تِ 5 تىويل فشم ؿواسُ  

اصدٍاج 
 دس كَست تلوين تِ اصدٍاجكذٍس گَاّي اصدٍاج   

ًالل تاالػوي  4
تش اػاع الگَسيتن وـَسي اًجام 

آصهايؾ ّاي تاالػوي ، ّش دٍ ًفش ًالل  
. تتاتاالػوي هي تاؿٌذ

طًتيه   ُ يهـاٍسهشوض  ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍج ّاي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ  
 هـاٍسُ ٍيظُ صٍجيي ًالل تاالػوي  

 اخز تؼْذ ًاهِ اص صٍجيي دس كَست تلوين تِ اصدٍاج  
 جْت هؼشفي صٍج تِ هشوض تْذاؿت ؿْشػتاى ٍ تين هشالثت، دس كَست 5 تىويل فشم ؿواسُ  

تلوين تِ اصدٍاج 
 دس كَست تلوين تِ اصدٍاج كذٍس گَاّي اصدٍاج  

ػذم هشاجؼِ  5

ؿاهل صٍجيٌي اػت وِ تِ ّش دليل دس 
هشحلِ اي اص اًجام غشتالگشي تِ تين 
هـاٍسُ هشاجؼِ ًٌوَدُ ٍ ّوىاسي ٍ  
استثاط خَد سا تا تين هـاٍسُ لغغ 

. ًوَدُ اًذ

طًتيه  ُ يهـاٍسهشوض  ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍج ّاي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ  
 
اػ م هَاسد ػذم هشاجؼِ دس صٍجيي اػتشاتظي ػَم تِ هشوض تْذاؿت ؿْشػتاى تلَست تلفٌي ٍ   

هىاتثِ اي  

6 
دس حال تؼييي 
ٍضؼيت 

صٍجيٌي وِ فؼ  تـخيق لغؼي دس 
هَسدؿاى كَست ًگشفتِ ٍ يا ايي وِ 
تـخيق لغؼي ؿذُ ٍلي صٍجيي دس 
خلَف اًلشاف يا اصدٍاج تلوين 

گيشي ًْايي ًىشدُ اًذ ٍ ّوىاسي خَد 
. سا تا تين هـاٍسُ حفظ ًوَدُ اًذ

 
طًتيه  ُ يهـاٍسهشوض  ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍجيي هشاجؼِ  وٌٌذُ تِ  
 
پيگيشي ٍضؼيت صٍج تا تؼييي تىليف ًْايي ٍ تلوين گيشي ًْايي تَػظ صٍجيي دس هذت ػِ هاُ   

اّويت پيگيشي ػشيغ تشاي صٍجيٌي وِ تذٍى تؼييي تىليف ًْايي ٍ تا .تَػظ تين هـاٍسُ طًتيه
تاييذ تين هـاٍسُ اصدٍاج وشدُ اًذ تِ هشاتة تيـتش هي تاؿذ ٍ دس هذت صهاى وَتاُ تش تايذ پيگيشي ّا 

. كَست گيشد
دسخلَف .هذت صهاى لاتل لثَل تشاي تؼييي ٍضؼيت ًْايي صٍج دس ايي لؼوت ػِ هاُ هي تاؿذ)

ًحَُ پيگيشي . هَاسد خاف ٍ اػتثٌا حذاوثش تا ؿؾ  هاُ تايؼتي تؼييي ٍضؼيت ًْايي كَست گيشد
 (.صٍجيي تلفٌي خَاّذ تَد

 

 

: تفاٍت پيگيشي هَاسد ػذم هشاجؼِ تيؾ اص ػِ هاُ دس اػتشاتظي اٍل ٍ ػَم 
 

 ًيـاص ًذاسدسوض تْذاؿت ؿْشػتاى  ـٍػظ مـطي  اٍل تِ پيگيشي تـدم  هشاجؼِ دس اػتشاتـع . 
 

 ي اداسي ٍ تا ـا هىاتةـكَست تلفٌي ٍ يُ ـايي پيگيشي ب. داسدًياص   هشوض تْذاؿت ؿْشػتاىتَػظ پيگيشي تِ ػَم اػتشاتظي دس هشاجؼِ ػذم ُ
.  هشوض هذيشيت تيواسي ّا ًيؼت ٍداًـىذُ/  داًـگاُ تْذاؿتي دسهاًي هشتَط اًجام هي ؿَد ٍ ًياصي تِ گضاسؽ تِ هؼاًٍت تْذاؿتيهـاسوت هشاوض



 

 

 

ِ ي ثْذاؿت / پبيگبُ ثْذاؿتي/ ٍظبيف هشامض ثْذاؿتي دسهبًي ؿْشي چبست خبً
 
 

ِشالجت 

ُ ي صٍج ّــبي .1   ثشاػبعًـبقـل تـبالػـوي هـشاقجت ٍيــظ

 فلَچبست هشثَط

 ثْذاؿتي دسهبًياسخبع صٍج ّـبي ًـبقـل ٍاخـذ ؿـشايط ثـِ هـشمـض  .2

ُ ي  ُ  طًتيلٍيظ ِ ي اٍل  خْت اًدبم هـبٍس دسصَست ػذم )PNDهشحل

ِ ي قجلي  (هشاخؼ

ُ ي .3 ُ ي تـبالػوي خْت اسخبع صٍج ّبي ًبقل ثِ هـشمـض ٍيـظ  هـبٍس

ِ ي دٍم  ِ ي )PNDاًدبم هـشحلـ  ( ثـبسداسي10حذٍد ّفتـ

ِ ي .4 دسصَست اثتالي  ػـقط اًدـبم پيگيـشي ٍ PND پيگيـشي ًتيدـ

ِ ي  حذامثش)خٌيي ثِ تبالػوي هبطٍس  ( ثبسداسي16تب ّفت

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

 ٍاصمتَهي يب تَثنتَهي

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

 (قجل اص آغبص غشثبلگشي دسؿْشػتبى

 صًـبى ٍاخذ ؿـشايط ثشاػـبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍج ّبي ًبقل توبم اسخبع .7

 تبالػوي دس هضدٍخيي قجل اص آغبص غشثبلگشي دس ؿْشػتبى خْت اًدبم

CBC(MCH-MCV) 

ٍ اسخـبع  (ػبلن ًبقل)هيٌَس تبالػوي ثِ هـنَك صًبى ؿٌبػبيي .8

 CBC(MCH-MCV) ؿـَّش آًْب خْت اًدـبم آصهبيؾ

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

ثـِ هـشمـض اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ ، 

ُ ي تبالػويثْذاؿتي دسهبًي  ُ ي هـبٍس   ٍيظ

  ٍامؼيٌـبػيـَى ثيوبساى تبالػويپيگيشي اًدبم .10

ُ ي خذيذ .11  هشاقجت اص ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي ؿٌبػبيي ؿذ

فؼالً )فَت ؿـذُ اسخـبع ٍالـذيي ثيوبساًي مـِ فـشصًـذ ثيوبس آًْـب .12

ًذاؿتِ ٍ توبيـل ثِ  فـشصًـذ هجتال ثـِ تـبالػوي هـبطٍس

ِ داسؿـذى داسًذ ُ   (ثچ ُ ي هـبٍس ثـِ هشمض ثْذاؿتي  دسهبًي ٍيظ

 طًتيل

 

آِٛصػ 

آهَصؽ صٍج ّـبي ًبقل ٍ پشخطش تبالػوي   .1

 ( فـشصًـذ ػبلن ٍ يب ثيـتش2داساي )آهـَصؽ صٍج ّـبي ًـبقـل  .2

هطوئي ٍ دائوي اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي دسخصَف اّويت ٍ لضٍم 

  ثـبسداسيپيـگيشي اص

 ( فشصًذ ػبلن2ثذٍى فشصًذ يب موتش اص )آهـَصؽ صٍج ّـبي ًـبقـل  .3

دسخصَف اّـويت ٍ لــضٍم اػتفـبدُ اص سٍؽ ّـبي هطوئــي ٍ 

 غيـشدائـوي پيـگيـشي اص ثـبسداسي

ِ ؿذى آهَصؽ ٍ تـَيق صٍج ّبي .4  .ًبقل ثِ ثيو

داًـؾ آهــَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼــش  آهــَصؽ .5

 دػتـَسالؼول هشثَط ٍ ػـــبل ػـــَم دثيـشػتبى ثشاػبع طشح

  دس هحلِ يب سٍػتبصبحت  ًفَر افشاد آهَصؽ .6

ِ هٌظَس خلت هـبسمت آًْبآهـَصؽ ػـبقـذاى هحـلي  .7  دس ساػتبي ث

 اًدـبم آصهبيؾ ّـبي تـبالػويپغ اص  (دائن ٍ يب هـَقت)اًدبم ػقذ

 آهَصؽ ػوَم خـبهؼِ .8

ُ ي آًْـب آهــَصؽ .9 ِ ي هٌظن  خـْت ثيــوـبساى ٍ خـبًـَاد هشاخؼ

 اخشاي دػتَسات داسٍيي تضسيق خَى ٍ ضشٍست ثِ هشمض

 

ثجت ٚ گضاسػ 

ُ ي  قشهض دس دفتش هشاقجت هوتذ تٌظين خـبًــَادُ .1  دسج دٍ ػتبس

هـنَك پشخطش تبالػوي دس ػتَى /ًَؿتي اصطالح صٍج  ًبقل .2

ُ ي خـبًَاس  ِ ي دٍم پـشًٍذ  هـالحظبت دس صفحـ

ُ ي ثيوبسي تبالػوي هبطٍس دس ػتَى  .3 ِ ؿذ ثجت هـَاسد ؿٌـبخت

ِ ي خـبًـَاس ِ ي دٍم پـَؿ  هالحظبت صفح

ُ ي  .4 ِ ّـبي ٍاسدُ 5ثبيگبًي فـشم ؿـوبس  دس ًـبه

ُ ي  .5  (ّش ػـِ هبُ)6تنويـل ٍ اسػــبل فـشم ؿوبس

ُ ي : تذكز ِ ي دٍم فـشم ؿوـبس  ثـِ ّوشاُ ػـبيش فشم ّبي 6ًؼخ

. آهبسي ثبيگبًي ؿَد

 

 

 
 
 
 
 
 

ِشالجت 

 هطكوك پزخطز تاالسوي /سوج هاي ًـاقـل

 بیوـاراى

گزوه هاي هذف در آهوسش 
آِٛص

ػ 

ثجت 



 

 

 

خيش

خيش

خيش

  

صٍجيي ؿٌاػايي ؿذُ دس غشتالگشي پيؾ اص 
اصدٍاج 

تلي

تَكيِ تِ اػتفادُ اص 
ِ ي هغو ي  ٍػيل
پيـگيشي اص تاسداسي

آيا فشصًذ 
ػالن داسد 

آهَصؽ ٍ اسجاع جْت اػتفادُ اص سٍؽ ّاي دائوي 
(ٍاصوتَهي ٍ تَتىتَهي)پيـگيشي اص تاسداسي 

آيا جٌيي هثت  تِ 
تاالػوي هاطٍس 

اػت 

ػمظپيگيشي جْت
ِ ي )   1حذاوثش تا ّفت

(تاسداسي

ِ ي اٍل  PNDاًجام هشحل

ِ ي دٍم  پغ اص ٍلَع  PNDاًجام هشحل
ِ ي )تاسداسي (تاسداسي 10ّفت

:ؿٌاػايي ؿذُ تِ سٍؿْاي صيشصٍجيي   

صٍجيي ؿٌاػايي ؿذُ تا تشٍص تيواسي دس فشصًذاى•

صٍجيي ؿٌاػايي ؿذُ تش اػاع الگَسيتن ؿٌاػايي صٍج ّاي ًالل تاالػوي دس صٍجيٌي وِ تِ ّش دليل دس صهاى اصدٍاج آصهايؾ ّاي تاالػوي سا •
اًجام ًذادُ اًذ

ُ ي تاسداسي ٍ صايواى ايوي هشالثت ٍيظ

ِ ي هشالثت تشاػاع دػتَسالؼول اداه
( فشصًذ ػالن 2تا داؿتي )

صٍجيي ؿٌاػايي ؿذُ تا ػايش سٍؿْا  

  تِ آياتوايل
فشصًذ  داؿتي
 داسدتيـتش

تلي

تلي

دس كَستي وِ صٍج هؼشفي ؿذُ تِ تين هشالثت ، تِ ّش دليلي ؿٌاػايي ًـذُ ٍ يا صٍجيي ّوىاسي الصم سا ًذاؿتِ تاؿٌذ هشاتة تِ ػغح  
.تاالتش گضاسؽ هي گشدد

 


