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 : هقذهِ

 

ثه٠  آٛجب ٠ً ًٞزًبٙ ػبْٗ حلظ ثوبي جبٗؼ٠ ١ؿتٜس ٝ ٗيعاٙ ضقس ٝ ثوبي ١ط جبٗؼ٠ ثؿتِي ث٠ ضؾيسُي ٝ تطثيت نحيح اظ        

اظ ا١٘يهت  ٚ ُطٟٝ اظ جبٗؼه٠  ي٠ٜ ضقس ٠٘١ جبٛج٠ ايٝ كطا١ٖ آٝضزٙ ظٗجت٘بػي اٞؾؼ٠ كطزي ٝ اؾت ، ٓصا حلظ حوٞم ٝ تًٞزًبٙ 

ظيبزي ثطذٞضزاض اؾت ٝ زض ايٚ نٞضت اؾت ٠ً ًٞزًبٙ ٗي تٞاٜٛس ٗطاحْ ًٞزًي ذٞز ضا ث٠ ؾالٗت َي ٛ٘ٞزٟ ٝ زض ظٗي٠ٜ ١هبي  

 ًؿت ٛ٘بيٜس . ٗرتٔق اجت٘بػي ، تحهئي ، ٝ حطك٠ اي ثطاي ظٛسُي آيٜسٟ آٗبزُي ًبْٗ ضا

اٗب زض ايٚ ثيٚ ثسٓيْ ثطٝظ پبضٟ اي اظ ٗؿبيْ ٝ ٛبثؿبٗبٛي٢بي اجت٘بػي ٝ پسيسٟ ١بي ١٘چٞٙ كوط، حبقي٠ ٛكيٜي ، ٛبثطاثطي٢بي       

اجت٘بػي، جَٜ ، ٢ٗبجطت ٝ ... ثطذي اظ ًٞزًبٙ زض جٞاٗغ اظ اٌٗبٙ ازا٠ٗ ضٝٛس ضقس َجيؼهي ٝ ظٛهسُي ٗ هْ ؾهبيط ًٞزًهبٙ زض      

ؾبٖٓ ثبظ ٗي ٗبٜٛس ٝ ثٜبچبض زض ق٢ط١بي ثعضٍ ٝ ٌٗب٢ٛبي پطتطزز ث٠ ًبض ٝ يب ظٛسُي زض ذيبثبٙ ضٝ ٗي آٝضٛس ٠ً ايٚ  ٗحيٍ ذبٛٞازٟ

ٛٞع ظٛسُي آٛبٙ ضا زض ٗؼطو ٗربَطات ثؿيبض چٞٙ ؾٞء تـصي٠ ، ٗحطٝٗيت اظ تحهيْ ، ٗحطٝٗيت اظ ث٢ساقت ٝ ؾالٗت ، اؾت ٘بض 

 ي جبٗؼ٠ ضا ٛيع زچبض ٗربَطات ٝ آؾيج٢بي اجت٘بػي ٗي ًٜس. ، ؾٞء اؾتلبزٟ ٝ ٗطٍ هطاض زازٟ ٝ اظ َطك

ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض ث٠ ػٜٞاٙ يي ٗطجغ ضؾ٘ي زض اٗط ؾبٗبٛس١ي ًٞزًهبٙ ذيبثهبٛي   زكتط اٗٞض آؾيت زيسُبٙ اجت٘بػي،       

اؾتبٙ ٛ٘ٞزٟ  10زض اهسإ ث٠ تسٝيٚ ٝ اجطاي َطح پصيطـ ، تكريم ٝ جبيِعيٜي ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ثُٞض ١٘عٗبٙ  1378زض ؾبّ 

(  ٛيهع ايهٚ   1385ايٚ ٗطاًع ضا زض ؾُح ًكٞض زض ت٘بٕ ٗطاًع اؾتب٢ٛب ُؿتطـ زازٟ اؾت ٝ تبًٜٞٙ ) آذهط ؾهبّ    1380ٝ تب ؾبّ 

ٛلط ًٞزى ذيبثهبٛي ضا ٗهٞضز پهصيطـ ٝ     000/70كؼبٓيت ثب ٗطًع زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي ٝاثؿت٠ ث٠ ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي زض ؾُح ًكٞض 

 س . ح٘بيت هطاض زازٟ اٛ
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اؾت ٠ً ً٘تط ٗٞضز تٞج٠ ٝ زههت ههطاض ُطكته٠     ييت٢بيٚ ٝاهؼياظ اؾلٜبى تط يٌيطاٙ يزض ج٢بٙ ٝ ا يبثبٛيٗؿئ٠ٔ ًٞزًبٙ ذ        

٘   يبثهبٛ يٝجٞز زاقت٠ ثبقس ، ثب ٗؿئ٠ٔ ًٞزًهبٙ ذ  ي، ٝ ٛبثطاثط ي٠ً كوط ، ٛب آُب١ ياؾت ٝ ٛبٕ ظٗبٛ چٜهبٙ ضٝثهطٝ   ٝ ًٞزًهبٙ ًهبض ١

 ٖ ثٞز.يذٞا١

ثب ُؿتطـ ضٝظ اكعٝٙ ذٞز تٞاٛؿت٠  يبثبٛيٖ ٠ً ٗؿئ٠ٔ ًٞزًبٙ ذيبثي يزض ٗ يٝ ج٢بٛ يًكٞض يٝ آٗبض١ب يثب ٗطاجؼ٠ ث٠ ٗتٞٙ ػٔ٘

ثبظ زاضز ٝ  يؼيَج ييٜسٟ ًكٞض ذٞا١ٜس ثٞز ، اظ ضٝٛس ضقس ٝ قٌٞكبيٚ جبٗؼ٠ ضا ٠ً ؾٌبٙ زاض آياظ ًٞزًبٙ ا يبضيثؿ ياؾت اظ َطك

 ثبقس. يِطيز ياجت٘بػ ي١ب يٝ ٛباٜٗ ياجت٘بػ يج٢بيجبز ًٜٜسٟ آؾيا يآت يِط زض ؾب٢ٓبيَطف ز اظ

ث٠  يث٠ چكٖ ثبض ايبك يج٢ب ٝ ػٞاضو اجت٘بػيسٟ اظ آؾيت زيٝ ًٞزًبٙ ًبض ٝ ًٞزًبٙ آؾ يبثبٛي٠ً ث٠ ًٞزًبٙ ذ يٚ تب ظٗبٛيثٜبثطا

ٌپبضچ٠ آ٢ٛهب زض حهس اٌٗهبٙ زض ًهبٛٞٙ     يضقس  ي٠ٜ ١بيجطا ٛكٞز ٝ ظٗت اظ آ٢ٛب ايح٘ب يثطا يزٝـ جبٗؼ٠ ِٛبٟ قٞز ٝ ثطٛب٠ٗ جبٗؼ

ٖ . اظ يؾهرٚ ثهطاٛ   ياٛؿبٛ يثبال زض قبذه٢ب يكطكت٠ ثب اؾتبٛساضز١بيآثبز ٝ پ يٖ اظ زاقتٚ ًكٞضيتٞاٛ يذبٛٞازٟ كطآ١ٖ ِٛطزز ، ٛ٘

ب يه ًهٞزى  ي يه  يطا ٛجهبت حته  يزض ؾُح ًكٞض اهسإ ُطزز ظ يبثبٛيسٟ ًٞزًبٙ ذيٚ ضٝ الظٗؿت ٠ً ج٢ت ًٜتطّ ٝ ًب١ف پسيا

 ٜسٟ اظ ػٞاضو ٝجٞز اكطاز ًجطكتبض ذٞا١س ثٞز.يٜٗجط ث٠ ٛجبت ز٢١ب ٛلط زض آ يت اجت٘بػيسض ظٗبٙ حبّ اظ ٗجتال قسٙ ث٠ آؾٛٞجٞاٛ

 

 :ييگاُ هَضَع در قَاًيجا
 

ي٘بٙ ٛبٗه٠ ج٢هبٛي   پ .ثب پصيطـ پي٘بٙ ٛب٠ٗ حوٞم ًٞزى ث٠ جط٠ُ ًكٞض١بي ػًٞ پيٞؾت 1373زٝٓت ج٢٘ٞضي اؾالٗي اظ ؾبّ 

 حوٞم ًٞزى ح٘بيت اظ ًٞزًبٙ ضا ٝظيل٠ زٝٓت٢بي ػًٞ ايٚ پي٘بٙ ٛب٠ٗ ٗي زاٛس ٝ ضػبيت ٗٞاضز شيْ ضا تبًيس ٛ٘ٞزٟ اؾت :

ًكٞض١بي ػًٞ پي٘بٙ ج٢بٛي حوٞم ًٞزى ثطاي ح٘بيت اظ ًٞزًبٙ زض ثطاثط ذكٞٛت٢بي جؿ٘ي ٝ ضٝاٛي ، ١ط  تٌس يه : 81هازُ 

 آٗٞظقي الظٕ ضا ث٠ ػْ٘ آٝضٛس ،، اجت٘بػي ؾ٢ْ اِٛبضي ثبيس اهساٗبت هبٛٞٛي ٠ُٛٞ آظاض ، ثي تٞج٢ي ٝ 

ثبيس ث٠ ًٞزًبٛي ٠ً ٗٞضز ثي تٞج٢ي ، اؾت ٘بض ٝ ؾٞء اؾتلبزٟ هطاض ُطكت٠ اٛس ً٘ي ًطز تب ثب اػت٘بز ث٠ ٛلؽ ٝ احتطإ  : 71هازُ  

 ث٠ جبٗؼ٠ ثبظُطزٛس .

بزٟ اظ ثب يس ثب اهساٗبت الظٕ اجطايي ، اجت٘بػي ٝ آٗٞظقي زض ٗوبث٠ٔ ثب اؾتلًكٞض١بي ػًٞ پي٘بٙ ج٢بٛي حوٞم ًٞزى  : 77هازُ   

 ًٞزًبٙ ح٘بيت ًٜٜس . اظٗٞاز ٗرسض ٝ اػتيبز آٝض 

اؾهبؼ   طًكٞض ث٠ ػٜٞاٙ يي ٢ٛبز ضؾ٘ي زض ضاؾتبي تحون ٝظبيق هبٛٞٛي ذٞز زض ذهٞل ح٘بيت اظ ًٞزًبٙ ث يؾبظٗبٙ ث٢عيؿت

ٗطزاز  24الحي٠ نا ماٛوالة ث٠ آحبقٞضاي  24/3/1359بظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض ٗهٞة ٗٞضخ ٗبزٟ ٝاحسٟ اليح٠ ضاجغ ث٠ تكٌيْ ؾ

 ٠ً604/70 ح٘بيت اظ ًٞزًبٙ ٝ ظٛبٙ ضا ث٠ ػ٢سٟ ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض ٗحّٞ ٛ٘ٞزٟ ٝ ثه٠ اؾهتٜبز ٗههٞث٠ قه٘بضٟ      1359ٗبٟ 

ٝ آئيٚ ٛب٠ٗ ؾبٗبٛس١ي  ( ؾبّ 18)اكطاز ظيط ازاضي ًكٞض زض ذهٞني ؾبٗبٛس١ي ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ػبٓي قٞضاي  25/3/1378ٗٞضخ 

 ١26/4/1384يئت ٝظيطاٙ زض جٔؿ٠ ٗٞضخ  3/5/1384ٗٞضخ   227170/32386ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ٗهٞة ١يئت ٝظيطاٙ ث٠ ق٘بضٟ 

 ز ٠ً ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ضا جصة ٝ پصيطـ ٛ٘ٞزٟ ٝ آٛبٙ ضا تب ٗطح٠ٔ تٞاٜٛ٘س ؾبظي ذٞز ٝ ذهبٛٞازٟ ٗهٞضز ح٘بيهت ههطاض    ضيطٝضت زا

 ز١س.
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هبٛٞٙ ثطٛب٠ٗ چ٢بضٕ تٞؾؼ٠ ًكٞض ٝ آئيٚ ٛب٠ٗ چُط ايٜ٘هي ضكهبٟ اجت٘هبػي ًه٠ َهي       ١97٘چٜيٚ زض ضاؾتبي تحون ا١ساف ٗبزٟ  

كؼبٓيت ٝ تٞؾؼ٠ ايٚ ٗطاًع زض ث٢عيؿتي اؾتب٢ٛبي ًكٞض يهطٝضي ٗهي   ١  32342/ت 20867تهٞيت ٛب٠ٗ ١يبت ٝظيطاٙ ث٠ ق٘بضٟ 

 ثبقس .

ٝ ١هٖ ثه٠ زاليهْ    ٠ً ضؾبٓت ذُيط ُؿتطـ ضكبٟ اجت٘بػي ضا ػ٢سٟ زاضز ،  ي٠ ًبضي ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتٓصا ١ٖ اظ ٛظط اضتجبٌ ثب حيُ 

 ث٠ ذٞز ُطزٛس تب ثسيٚ َطين ؾبٗبٛس١ي قٞٛس .هبٛٞٛي يطٝضت زاضز ٠ً ًٞزًبٙ ذيبثبٛي جصة ذسٗبت هبثْ اضائ٠ 

 

 

 

 ثبقس.  يبثبٙ ٗيًٞزًبٙ زض ذ ياظ ًبض ٝ ظٛسُ يٛبق ياجت٘بػ يبج٢يٝ ًب١ف آؾ ّت ًٜتطي١سف انٔي اظ اجطاي ايٚ كؼبٓ

 ح٘بيت اظ حوٞم ًٞزًبٙ ذيبثبٛي . _

 ٝاضز ثط ًٞزًبٙ ذيبثبٛي . يًب١ف آؾيت ١بي اجت٘بػ _

 آٛبٙ . ياضتوبء ًيليت ظٛسُي ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ٝ ذبٛٞازٟ ١ب _

 ؾبٖٓ ؾبظي ٗحيٍ ظٛسُي زض ق٢ط١ب. -

 

 ذف : گزٍُ ّ
ٚ يطـ ايٍ پصيس قسٟ زض ثرف قطايٍ هيثبقٜس ٠ً ٝاجس قطا يزض ًكٞض ٗ يبثبٛي٠ ًٞزًبٙ ذيٚ َطح ًٔيُطٟٝ ١سف ا

 زؾتٞضآؼْ٘ ثبقٜس.
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 : نيٍ هفاّ تؼاريف

 
 18قهٞز ًه٠ ً٘تهط اظ     ث٠ اكطازي اَالم ٗي « ًٞزى»ثط اؾبؼ ٗبزٟ يي پي٘بٙ ٛب٠ٗ حوٞم ًٞزى ٝ ؾبظٗبٙ يٞٛيؿق : وَزن 

 ؾٚ زاضٛس . ؾبّ

 

اَالم ٗي ُطزز ٠ً زض ق٢ط١بي ثعضٍ ثطاي ازا٠ٗ ثوبء ذٞز ٗججٞض ؾبّ ) اػٖ اظ زذتط ٝ پؿط(  18اكطاز ظيط ث٠  : وَزواى ذياتاًي

 ث٠ ًبض يب ظٛسُي زض ذيبثبٙ ١ؿتٜس .

 

ٞٓه٠ ًٞزًهبٙ   ث٠ ٗحٔي اَالم ٗي ُطزز ٠ً َجن ٝظهبيق ههبٛٞٛي ٗح   : ) الاهت وَتاُ هست( زٍؾغح  وَزواى ذياتاًيوع طه

ٗطًع اظ َطين اضائه٠ ذهسٗبتي ٛظيهط    ٚ ياضٝظٟ ثط ػ٢سٟ ذٞا١س زاقت .  20ذيبثبٛي ضا پصيطـ ٝ ٢ِٛساضي ٗٞهت آٛبٙ ضا حس اً ط تب 

ٛؿجت ثه٠  ٝ ذبٛٞازٟ ، ب ٛٞجٞاٙ يًٞزى اظ  ياجت٘بػ يت٢بيٝ ح٘بٗسز ًبضي اجت٘بػي ، ٗؼبيٜبت ثبٓيٜي ، ضٝاٛپعقٌي ٝ ضٝاٛكٜبؾي 

كطايٜس تٞاٜٛ٘س ؾبظي ًٞزى ذيبثبٛي ٝ ِعيٜي ٝ تٞاٜٛ٘س ؾبظي آٛبٙ اهسإ ٗي ٛ٘بيٜس يچ٠ ؾطيغ تط ظٗي٠ٜ ١بي جبكطا١ٖ آٝضزٙ ١ط 

ضؾبٛس ٝ اظ ايٚ پؽ زض ايهٚ زؾهتٞضآؼْ٘ ٗطًهع تٞاٜٛ٘هس      يٗٝ ذبٛٞازٟ ٝي ضا اظ َطين اضائ٠ ذسٗبت ترههي ٝ ح٘بيتي ث٠ اٛجبٕ 

 قس.  ٛبٗيسٟ ذٞا١س‹‹ ٗطًع ›› ؾبظي ًٞزًبٙ ذيبثبٛي 

كهطا١ٖ   اٙپؿهط  زذتهطاٙ اظ   يج٢ت اهبٗت ٗجعا يٜٗبؾجزض نٞضت ٝجٞز ًٞزًبٙ ذيبثبٛي زذتط، ٗطاًع ٗٞظلٜس ٌٗبٙ  :8تثهطُ

 ٛ٘بيٜس.

١طٗعُبٙ ٗٞظلٜس ج٢ت ٢ِٛساضي ٗٞهت ًٞزًبٙ ذيبثبٛي زكتط ثركه٢بي   هٖ  كبضؼ  ذطاؾبٙ  اؾتب٢ٛبي ت٢طاٙ  :2تثهطُ 

 . ٗجعايي ضا زض ٗطًع َطاحي ٛ٘بيٜس

 

اؾت ٠ً َي آٙ ٗج٘ٞػ٠ اهساٗبت ٝ ذسٗبتي ثب ١سف تحون ظٛسُي ػبزي ثب حساهْ ٝاثؿتِي ث٠ ٜٗبثغ  يكطايٜس : تَاًوٌس ؾاظي

 ئ٠ ٗي قٞز .ااض  ٢ٗبضت٢بي آٗٞظقي ، اجت٘بػي ٝ حطك٠ آٗٞظي ث٠ ًٞزى ٝ يب ذبٛٞازٟ ٝي  ٛبئي٢ب ٝابيتي ٝ اضتوبء تٞ٘ح

 

، )زض نهٞضت ٓهعٕٝ(  ، ضٝاٛكٜبؼ ثهبٓيٜي ، پعقهي ػ٘هٞٗي    )زض نٞضت ٓعٕٝ( ضٝاٛپعقي  ٗتكٌْ اظتيٖ ايٚ  :  ) ترههي(تين   

ٝ ٗؿهئٞٓيت آٙ ثطػ٢هسٟ ٗؿهئّٞ     اؾت )زض نٞضت ٓعٕٝ(  ًبضقٜبؼ حوٞهي ٝ  ي، ٗطثٗؿئّٞ ٗطًع ، پطؾتبض ، ٗسزًبض اجت٘بػي 

ثطضؾي زهين اَالػبت ج٘غ آٝضي قسٟ   . ايٚ تيٖ ٗؿئٞٓيتقٞز يٖ ذٞاٛسٟ ٗيٚ زؾتٞضآؼْ٘ تيٚ پؽ زض ايٝ اظ اٗطًع ٗي ثبقس 

ثط ػ٢سٟ زاضز . پيك٢ٜبز ت٘سيس ٗست ٢ِٛساضي ٗٞهت ٛيع ثب تبئيهس ايهٚ     ٢ت تٞاٜٛ٘س ؾبظي ٝ تطذيمجضا ًٞزى ٝ تؼييٚ جبيِبٟ 

زض  يطيٖ ُي) الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً زض جٔؿبت ته٘ٝ اظ ايٚ پؽ زض ايٚ زؾتٞضآؼْ٘ تيٖ ٛبٗجطزٟ ٗي قٞز.تيٖ ٗيؿط ذٞا١س ثٞز .

  ؿت ( . يع آعاٗيٜب ٛٞجٞاٛيًٞزى حًٞض  يت اظ ٝي٠ ثطٛب٠ٗ ج٢ت ح٘بيٞ ت٢ب ٛٞجٞاٛيًٞزى ذهٞل 

 

ؾهبػت٠ ثه٠ اكطازيٌه٠ زض ٗؼهطو آؾهيت ١هبي        24: يي ذٍ تٔلٚ ؾ٠ ضه٘ي اؾت ٠ً ثُٞض 827 ذظ تلفي اٍضغاًؽ اجتواػي

 ضائ٠ ٗي ٛ٘بيٜس . اجت٘بػي هطاض زاضٛس ) ٛيبظٜٗس ح٘بيت ١بي كٞضي ١ؿتٜس ( ، ذسٗبت ترههي ا
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ٗطاًعي اؾت ٠ً ث٠ اكطاز زض ٗؼطو آؾيت ٝ آؾيت زيسٟ اجت٘بػي، ذهسٗبت ترهههي ٗهسزًبضي ٝ     : هطوع اٍضغاًؽ اجتواػي

 ضٝاٛكٜبؾي ، حوٞهي ٝ ... اضائ٠ زازٟ ٝ پيِيطي ١بي الظٕ اٛجبٕ قٞز.

 

 يٝ جهصة ُهطٟٝ ١هب    ييا٢ٛب قٜبؾهب  يل٠ انٔي١ؿتٜس ٠ً ٝظ يبضيثبثت ٝ ؾ يِبٟ ١بيٗطاًع ٝ پب:هيؾغح  يگاُ ّايهطاوع ٍ پا

 ت٢ب ٝ ا١ساف ٗطاًع ث٠ آ٢ٛب اؾت.يكؼبٓ يٝ ٗؼطك يسُبٙ اجت٘بػيت زي١سف ٗطاًع اٗٞض آؾ

 

ٚ ٗطاًهع  يضٝظ تب يٌؿبّ كطا١ٖ ٗيٌٜس. ا 20ٗطًعي ٠ً اٌٗبٙ اهبٗت ًٞزى ضا ثيكتط اظ  : ) ؾغح ؾِ ( هطوع الاهت هياى هست

 يٗه  يطـ زض ٗطاًع قهجب٠ٛ ضٝظ يبظٜٗس اٛتوبّ ٝ پصيٗطًع ٛ يٖ ترههيم تيتٜس ٠ً ثب تكر١ؿ يت ًٞزًبٛيٝ تطث يج٢ت ٢ِٛساض

 ثبقٜس. 

 

ب كبهس ؾطپطؾت يؾطپطؾت ، ثس ؾطپطؾت ٝ  ياظ ًٞزًبٙ ث يٗطًع قجب٠ٛ ضٝظي ٢ِٛساض : (ض) ؾغح چْا هطوع الاهت تلٌس هست

 ١ٖ ٗي ًٜس. ؾبِٓي كطا 18ًٞزى ضا تب پبيبٙ  يٝ ظٛسُٗٞثط ١ؿتٜس ٠ً اٌٗبٙ اهبٗت 

chihdren "on" the street

زض ٗيبٙ چٜس ُطٟٝ ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ، تؼساز ايٚ ُطٟٝ اظ ٠٘١ ثيكتط اؾت . اً ط آٛبٙ زض ذيبثبٙ ًبض ٗي ًٜٜس اٗب ١ٜٞظ ثب ذبٛٞازٟ  

اؾت ٝ ٗي تٞاٛس اظ ١ط ضٝظ تب يٌي زٝ ثبض زض ؾبّ تـييط ًٜس . اٗب ث٠ ١ط حبّ  ٗب١يت ٝ ٗيعاٙ ايٚ ت٘بؼ ٗتلبٝت ذٞز زض ت٘بؾٜس . 

ٞزًبٛي ٠ً زض ذيبثبٙ ث٠ ؾط ٗي ثطٛس ػ٘ستب ًبضُطاٙ ذيبثهبٛي  ً، ايٚ ًٞزًبٙ ًٖ ٝ ثيف احؿبؼ ٗي ًٜٜس ٠ً ذبٛٞازٟ اي زاضٛس .

 ٛٞازٟ ً٘ي ٗي ًٜٜس .١ؿتٜس . آٛبٙ ث٠ زٓيْ قطايٍ ذبٛٞزٟ ٗججٞض ث٠ ًبض قسٟ اٛس ٝ ث٠ زض آٗس ذب

 

 ل وَزواى ػثاضتٌس اظ :يي لثيزض هَضز ا يهساذلِ ا يىطز ّايي ضٍيهْوتط

 

ت اظ آٛبٙ ٝ كهطا١ٖ  يت كطظٛساٙ ٝ ح٘بيط ضقس ٝ تطثيٛظ يؼيَج يزض اٛجبٕ ًبضًطز١ب ييت تٞاٛبيثٜ٘ظٞض توٞ ت اظ ذبٛٞازٟيح٘ب -1

 ٌپبضچ٠ ًٞزًبٙ.ي٠ٜ ضقس يآٗسٙ ظٗ

 اظ ًبض ًٞزًبٙ  يطيٜٗبؾت ج٢ت جُٔٞ يٞاٙ ضا١ٌبضْ ًٞزًبٙ ثؼٜيس ثط تحهيتبً -2

 

dhildren "of" the street

ايٚ ُطٟٝ ًٞچٌتط اٗب پيچيسٟ تط اؾت . ًٞزًبٙ ايٚ ُطٟٝ ، ذيبثبٙ ضا ذب٠ٛ ذٞز ٗي زاٜٛس ٝ ؾط پٜبٟ ، ذٞضاى ، ٝ زض ٗيبٙ زيِطاٙ 

ٜٜس . ٝاثؿتِي ذبٛٞازُي ٝجٞز زاضز اٗب جعئي اؾت ٝ ٗالههبت  ًٙ جؿتجٞ ٗي ثٞزٙ ، ٛٞػي احؿبؼ زاقتٚ ذبٛٞازٟ ، ضا زض ذيبثب

 ث٠ ٛسضت نٞضت ٗي ُيطز . 
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ًبٙ ث٠ ايٚ زٓيْ زض ذيبثبٙ ظٛسُي ٗي ًٜٜس ٠ً ذيبثبٙ اظ ذب٠ٛ آ٢ٛب اٗٚ تط اؾت . ذبٛٞازٟ آ٢ٛب ث٠ زالئي ٗبٜٛس اػتيهبز  زايٚ ًٞ   

ًبضي ثطاي آٛبٙ اٛجبٕ ٛ٘ي ز١ٜس . اؿٔت آٛبٙ تٞؾٍ ٛبٗبزضي يب ٛبپسضي ث٠ ذيبثهبٙ  ث٠ ٗٞاز ٗرسض يب آٌْ يب ؾٞء اؾتلبزٟ جٜؿي ، 

 ضاٛسٟ ٗي قٞٛس ٝ ثركي اظ ثبظاض ًبض ًٞزًبٙ ضا تكٌيْ ٗي ز١ٜس .

 

 ط اقاضُ وطز:يتَاى تِ ًىات ظ يه ي گطٍُ ػالٍُ تط هَاضز فَقيتا ا يهساذلِ ا يىطزّايزض ذهَل ضٍ

 

 يت٢هب يثهب ح٘ب  ياؾت ٠ً ثتٞاٛهس حته   يث٠ ٠ُٛٞ ا ذبٛٞازٟ ي٠ ثط ؾبٗبٛس١يس اٝٓي١٘چٜبٙ تبً ثب ٝجٞز ت٘بٕ ٗٞاٛغ ٝ ٗكٌالت ، 

اػًبء ذٞز ضا  يٜٗبؾت ثطا يِبٟ ػبَليٚ پبيت كطظٛساٙ ٝ تبٗيْ ضقس ٝ تطثيذٞز اظ هج يؼيق َجيط ٗؿت٘ط ٝظبيب ؿيٗؿت٘ط ٝ 

 كطا١ٖ آٝضز.

ثبقس ، اٛجهبٕ اههساٗبت    ين ذبٛٞازٟ كطا١ٖ ٛ٘يآٛبٙ اظ َط يبٗبٛس١ن اٌٗبٙ ؾيچ َطي٠ٌ ث٠ ١يآٛسؾت٠ اظ ًٞزًبٛ يت ثطايزض ٢ٛب 

 ُطزز. ي٠ ٗيٚ ضاٟ حْ تٞنيث٠ ػٜٞاٙ آذط يٝ ٗطاًع قجب٠ٛ ضٝظ يتيتطث يٚ ًٞزًبٙ ث٠ ذب٠ٛ ١بيج٢ت ؾپطزٙ ا يهبٛٞٛ

 

 ايبك٠ ًطز : ٗي تٞاٙع يضا ٛ طيظ ث٠ ايٚ ُط٢١ٝب زؾت٠ 

 ثٞزٟ ٝ يب ًبض ٝ يب تٌسي ُطي ٗي ًٜٜس . ًٞزًبٛي ٠ً ثب ذبٛٞازٟ ذٞز زض ذيبثبٙ      

 .  كَزيه يٌيف تيْا ّوچَى هطحلِ لثل پيطيگيع الساهات ٍ پيي گطٍُ ًيزض ذهَل ا -
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  :ياًساً يزٍيً 
 ( :ًفط 73ت يه هطوع تا ظطفي)جْت 

 
 اظ :يهترهم هَضز ً ياًؿاً يطٍيً

(، زض ؾ٠ ؾُح َجو٠  1385) ٗهٞة ؾبّ  يالت ٗهٞة كؼٔيثط اؾبؼ تكٌ يٛبثبيًٞزًبٙ ذ يٗطاًع تٞاٜٛ٘س ؾبظ ياٛؿبٛ يطٝيٛ

 قسٟ اؾت.  يثٜس

 

 ٝ تؼساز  يپطؾْٜ ترهه ٛبٕ اؾتب٢ٛب پ اؾتبٙ يت

 يجبٙ ؿطثيآشضثب –2 يجبٙ قطهيآشضثب-1 ثعضٍ 

  يذطاؾبٙ ضيٞ –4انل٢بٙ  -3 

 ٗبظٛسضاٙ  –7ًطٗبٙ  -6الٙ  يُ –5

 ذٞظؾتبٙ  –9كبضؼ  -8

 يزٝ ٛلط ٗسزًبض اجت٘بػ -2ئّٞ ٗطًع ي ٛلط ٗؿي -1

 چ٢بض ٛلط -5ي ٛلط پطؾتبض ي -4ي ٛلط ضٝاٛكٜبؼ ي -3

بظ ث٠ پعقي ٝ يٛلط .) زض نٞضت ٛ 9( ج٘ؼ٢ب يٗطاهت) ٗطث

 ، اظ ًبضقٜبؾبٙ ٗطث٠َٞ زض  يضٝاٛپعقي ٝ ٗكبٝض حوٞه

 ٗطًع ٗساذ٠ٔ زض ثحطاٙ اؾتلبزٟ قٞز. (  

   ًطزؾتبٙ –3ؿتبٙ يؾ –2ْ ياضزث-1 ٗتٞؾٍ

 ٓطؾتبٙ   –6ًطٗبٛكبٟ  –5ُٔؿتبٙ -4

  يٗطًع –١9طٗعُبٙ  -١8٘ساٙ -7

 يزٝ ٛلط ٗسزًبض اجت٘بػ -2ي ٛلط ٗؿئّٞ ٗطًع ي -1

 ( . يؾ٠ ٛلطٗطاهت) ٗطث -4ي ٛلط ضٝاٛكٜبؼ ي -3

 بظ ث٠ پعقي ٝ ضٝاٛپعقي ٝ يٛلط ) زض نٞضت ٛ 7ج٘ؼ٢ب 

 ٝ پطؾتبض ، اظ ًبضقٜبؾبٙ ٗطث٠َٞ زض ٗطًع  يٗكبٝض حوٞه

 ٗساذ٠ٔ زض ثحطاٙ اؾتلبزٟ قٞز. (  

 ٚيهعٝ-4ثٞق٢ط  -3ثٞق٢ط  -2الٕ يا-1 ًٞچي

 ذطاؾبٙ -6 يبضيچ٢بضٗحبّ ٝ ثرت -5

 ؾٜ٘بٙ -8 يذطاؾبٙ جٜٞث -7 يق٘بٓ

 طاح٘سي٠ ٝثٞئٞي٢ًِ-11ظٛجبٙ-10هٖ-9

 يي ٛلط ٗسزًبض اجت٘بػي -2ي ٛلط ٗؿئّٞ ٗطًع ي -1

 .  (يؾ٠ ٛلطٗطاهت) ٗطث -4ي ٛلط ضٝاٛكٜبؼ ي -3

 بظ ث٠ پعقي ٝ ضٝاٛپعقي ٝ يٛلط . ) زض نٞضت ٛ 6ج٘ؼ٢ب 

 ٝ پطؾتبض ، اظ ًبضقٜبؾبٙ ٗطث٠َٞ زض ٗطًع  يٗكبٝض حوٞه

 ٗساذ٠ٔ زض ثحطاٙ اؾتلبزٟ قٞز. (   

 -1ٌٜٜس . يت ٗيط كؼبٓيظ يط١ٝبيالت ٗهٞة ثب ٛيٚ اؾتبٙ ثط اؾبؼ تكٌيزض ا طًعػٟ ثٞزٟ ٝ چ٢بض ٗيٍ ٝيقطا يٙ زاضاا* اؾتبٙ ت٢ط

 يٗطث -5پطؾتبض  -4ضٝاٛكٜبؼ  -3 يٗسزًبض اجت٘بػ -2ٗؿئّٞ ٗطًع 
 : ازاضي ٍ ذسهاتي  يًيطٍي اًؿاً

 ٗؿئّٞ ٗطًع .                                       يي ٛلط -1

 ٜٗكي )اپطاتٞض (                                     يي ٛلط -2

 يي ٛلط          ضاٜٛسٟ .                                        -3

 ذسٗتِعاض .                                           يي ٛلط -4

 آقپع .                                                  يي ٛلط -5

 ٢ِٛجبٙ.                                                زٝ ٛلط -6
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 :هَرد ًياس ٍ تجْيشات  ، اهکاًات  يکيشيف يفضا

 

 
 ترت                                                       ؾي ٝ زٝ ػسز -1

 يرچبّ                                                    يي زؾتِبٟ -2

 كطيعض                                                      يي زؾتِبٟ -3

 يي زؾتِبٟ                         ٗبقيٚ ٓجبؾكٞئي               -4

 اجبم ُبظ                                                 يي زؾتِبٟ -5

 زٝ زؾتِبٟ  تٔٞظيٞٙ                                                  -6

 زٝ زؾتِبٟ    ٝيسئٞ، ؾي زي                                       -7

 ث٠ تٜبؾت كًب                                 كطـ                    -8

 ث٠ تؼساز                     ٗيع ٝ نٜسٓي ؿصا ذٞضي                          -9

 ً٘س                                                     ث٠ تؼساز -10

    يهٗيع ٝ نٜسٓي ازاضي،                                  ث٠ تؼساز پطؾْٜ تره -11

 كبيْ                                                     زٝ ػسز -12

 ٝؾبيْ ثطٝزتي ٝ حطاضتي                             ث٠ تٜبؾت كًب -13

 بظي٠(                       ث٠ ٗوساض ٛيٝؾبئْ ٝ ٓٞاظٕ پعقٌي )اٝٓ -14

 از پطؾْٜ ٝ ًٞزًبٙ ظطٝف ؿصا                                             ث٠ تؼس -15

  ياظ ٛظط تؼساز ٝ ٛٞع ج٢ت ُطٟٝ ١بٜبؾت تٝؾبئْ ؾطُطٗي )ثبظي (                             ث٠ تٜبؾت كًب ٝ ٗ -16

 ٗرتٔق ًٞزًبٙ يؾٜ 

 

 هطوع:  يىيعيف يفضا
ًٞزًهبٙ  ٗتط ٗطثغ كًب ج٘ؼب ج٢هت ًبضًٜهبٙ ٝ    14ج٢ت ١ط ٛلط  يٗطاًع ٢ِٛساض يٗٞجٞز ثطا يثب تٞج٠ ث٠ اؾتبٛساضز١ب

ترهت   10ي ثب يٗتط ٗطثغ ١ط  40ؾ٠ ذٞاثِبٟ حساهْ  يٗؿوق زاضا يٗتط ٗطثغ كًب360) يٌيعيك يٗتط ٗطثغ كًب 520

 ياٌٗبٛبت ثبظ يبٌ زاضايٗتط ٗطثغ ح 160ٝٞٙ ٝ ؾبٓٚ ُٗبٓؼ٠ يٝ تٔٞظ يًٞزًبٙ ث٠ ١٘طاٟ اتبم ثبظ يج٢ت اٌٗبٙ جساؾبظ

 : بظ اؾتيٗٞضز ٛ طي.ث٠ قطح ظح يٝ تلط

 120طثغ ج٢ت ؾ٠ اتبم ذٞاثِبٟ ًٞزًبٙط ٗٗت 

 40  ٞٙياتبم تٔٞظٗطثغ ٗتط 

 20 ٗتط ٗطثغ ؾبٓٚ ُٗبٓؼ٠ 

 60 ٗتط ٗطثغ  15ي يؽ ، ٗهبحج٠ ٗسزًبض ٝ ضٝاٛكٜبؼ ١ط ييبٙ ، ضيٗتط ٗطثغ ج٢ت اتبم پطؾتبض ، ٗطث 
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 ٗتط ٗطثغ  60ٗتط ٗطثغ ج٘ؼب  30ي ي١ط يٝ ؾبٓٚ ؿصا ذٞض ،اٛجبض آقپعذب٠ٛ 

 30 ٝ٠ قهسٟ  ياظ آ٢ٛب ج٢ت اؾتلبزٟ ًٞزًبٙ ذطزؾبّ ت٢ يٌي) چ٢بض تٞآت ٠ً  يؽ ث٢ساقتيٗتط ٗطثغ ج٢ت ؾط

 (  يت يثب اضتلبع ًٞتبٟ ؾبذت٠ قسٟ ثبقس. ٝ ٗحْ قؿتكٞ آ٢ٛب اظ يٌي٠ً  ييثبقس، ؾ٠ ح٘بٕ ٝ چ٢بض ضٝقٞ

 ِطيٌسيج٢ت اتهبّ اتبه٢ب ٝ ٗح٠َٞ ١ب ث٠  يٗتط ٗطثؼ 30ي ؾبٓٚ ي 

 140 ٢بيٝ ٜٗبؾت ج٢ت اٛجبٕ ثبظ يْ ثبظيثب آة ، ذبى ٝ ٝؾب يف ٗرهٞل ثبظي ثري يبٌ زاضايٗتط ٗطثغ ح ٝ

 ًٞزًبٙ ٝ ٛٞجٞاٛبٙ يُط١ٝ يت٢بيكؼبٓ

 ياط ٍ اهىااى ناسهِ ٍاضز قاسى تاِ تطذا     يح يوَزواى زض فضا يت فضا ٍ لعٍم تاظيتصوط هْن : تا تَجِ تِ هحسٍز

ت ياط هطواع هوٌاَع اؾات  ٍ هؿا َل    يح يضاِ زض فيلِ ًمليپاضن ًوَزى ّط گًَِ ٍؾ، آًْا  يل زض ٌّگام تاظيٍؾا

كهتط اظ ٗوهساض شًهط    يبٌ ثيه ح ي٠ٌ كًبيٝ كوٍ زض نٞضتتاقس   ية قْطؾتاى هيي تٌس تط ػْسُ واضقٌاؼ آؾيًظاضت تط ا

 يْ زض ١ِٜهبٕ ثهبظ  يه جبز ٌٜٛس ٝ ١ط٠ُٛٞ ذؿبضت ٝاضز آٗهسٟ ثه٠ اتٞٗج  يًٞزًبٙ ا يثبظ يثطا يْ ٗعاح٘تيقسٟ ثبقس ٝ پبضى اتٞٗج

 ٠ ٝ آظاض آ٢ٛب ٛكٞز ، ثالٗبٛغ اؾت. يٜٗجط ث٠ تٜج ٛٞجٞاٙب يًٞزًبٙ 
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 اقذاهات اجزايي ) رًٍذ اجزا(

 

 ت :اقذاهات اجزايي ايي فؼاليت شاهل هَارد سيز اس

 

      ٍ پذيزش هزاجؼِ .1

 ٍ ارائِ خذهات   يابيارس .2

 تزخيص .3

 صيپس اس تزخ پيگيزي .4

 

  هزاجؼِ ٍ پذيزش      -1
اضتجهبٌ   يب ثطههطاض ي٠  تٞؾٍ ٗسزًبض يب ضٝاٛكٜبؼ ٝ يٝ ثطهطاضي اضتجبٌ اٝٓ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ْٗ ت٘بٕ ٗطاحْ ٗطاجؼ٠ ٚ ثرف قبيا

، تكريم اٝٓي٠ ٗجٜي ثط اي٠ٌٜ ًٞزى جعٝ ُط٢١ٝبي ١هسف زكتهط اؾهت يهب ٛه٠ ،       ب ٛٞجٞاٙيًٞزى بض ثب يٖ ؾي٠ تٞؾٍ ػًٞ تياٝٓ

 ٠ ٗطًع ٗي ثبقس. ٗؼطكي ٗطًع ٝ جصة ًٞزى ، اضجبع يب اٛتوبّ ٝي ث

 

 ًحَُ هطاجؼِ :   

ذٞز ٗؼطف : ًٞزى ث٠ ت٢ٜبيي ثب تٞؾٍ يي كطز ثعضُؿبّ حويوي ) ٗ ْ ١٘ؿبي٠ ٝ ... ( ث٠ ٗطًع ٗطاجؼ٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ پؽ  -1

اظ ثطهطاضي اضتجبٌ اٝٓي٠ ٝ ٗهبحج٠ اٝٓي٠ زض نٞضت تكريم ث٠ ٛيبظ زضيبكت ً٘ي ٝ ح٘بيت اظ ٗطًهع ٗهٞضز پهصيطـ    

ؾبػت اظ ٝضٝز ًٞزى ٛؿهجت ثه٠ اذهص     24ٓي٠ پصيطـ ثطاي ٝي تٌ٘يْ ٗي قٞز. الظٗؿت ظطف هطاض ُطكت٠ ٝ كطٕ اٝ

 اجبظٟ ٢ِٛساضي ٗٞهت اظ ٗطاجغ هًبيي اهسإ ٝ ضٝٛٞقت زضذٞاؾت ٗطث٠َٞ ي٘ي٠٘ پطٝٛسٟ ُطزز. 

 

بض  ) يٖ ؾيبض(: زض نٞضت ٝجٞز ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ، اػًبء تيؾ يذسٗبت اجت٘بػ يقٜبؾبيي ٝ جصة )اضجبع اظ ٝاحس١ب -2

ٗطاًع ؾُح يي آييٚ ٛب٠ٗ ؾبٗبٛس١ي ًٞزًبٙ ذيبثبٛي قبْٗ تيٖ ؾيبض ٗطًع ٗساذ٠ٔ ، كؼبٓيت ذسٗبت اجت٘بػي ؾيبض 

، تيٖ ؾيبض ذٍ تٔلٚ ٝ ...( اثتسا ي٘ٚ ثطهطاضي اضتجبٌ حطك٠ اي اٝٓي٠ ثب ًهٞزى ٝ ٗؼطكهي ٗطًهع ٝ كؼبٓيت٢هبي آٙ زض     

ث٠ ٗطًع اهسإ ٗهي   يطًع، ٛؿجت ث٠ جصة ٝ  ٝ اضجبع ٝنٞضت تكريم ٝاجس قطايٍ ثٞزٙ ًٞزى ج٢ت پصيطـ زضٗ

ٛ٘بيٜس ٝ يب زض نٞضت ٓعٕٝ ًٞزى ضا ثب ١٘ب١ِٜي ٛيطٝي اٛتظبٗي ُٜٗو٠ ث٠ ٗطًع اٛتوبّ ٗي ز١ٜس . الظٗؿهت ظهطف   

ؾبػت اظ ٝضٝز ًٞزى ٛؿجت ث٠ اذص اجبظٟ ٢ِٛساضي ٗٞهت اظ ٗطاجغ هًبيي اهسإ ٝ ضٝٛٞقت زضذٞاؾهت ٗطثَٞه٠    24

 ٟ ُطزز. ي٘ي٠٘ پطٝٛس

 

 (0قٞز ياضجبع ٗ ييٛب٠ٗ اظ ٗطاجغ هًب يث٠ ١٘طاٟ ٗؼطك ب ٛٞجٞاٙيًٞزى اضجبع اظ ٗطاجغ هًبيي ٝ اٛتظبٗي : )  -3
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زض ايٚ ٛٞع پصيطـ ًٞزًبٛي ٠ً اظ َطين ايٚ ٗطاجغ ٗؼطكي ٝ اضجبع قسٟ اٛس ٗٞضز ٗهبحج٠ هطاض ُطكت٠ ٝ زض نٞضت احطاظ 

نٞضتي٠ٌ ث٠ ١ط زٓيْ كبهس قطايٍ زضيبكت ذسٗبت ثبقٜس ) زاضاي اػتيبز ،  قطايٍ زضيبكت ذسٗبت ، پصيطـ ٗي قٞٛس ٝ زض

ثي٘بضي ضٝاٛي حبز ، ١ط ٠ُٛٞ ثي٘بضي جؿ٘ي قسيس ٛيبظٜٗس ث٠ زضٗبٙ كٞضي ، ػوت ٗبٛسُي قسيس ش١ٜهي ، اتجهبع ثيِبٛه٠    

ي ُطزٛس ٝ ُعاضـ اهساٗبت كبهس اجبضٟ ٛب٠ٗ اهبٗت ٗست زاض ٝ ...( ثالكبن٠ٔ ث٠ ٗطجغ ٗتٜبؾت ثب ٛٞع ٗكٌْ ًٞزى اضجبع ٗ

 اٛجبٕ يبكت٠ ث٠ ١٘طاٟ ، نٞضتجٔؿ٠ تيٖ ترههي زض ٗٞضز ًٞزى ث٠ ٗطجغ ٗؼطكي ًٜٜسٟ اضؾبّ ٗي قٞز. 

 

ػ٘هْ ٗهي قهٞز ٝ زض نهٞضت      4ط ٢ٛبز١بي زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي زض ايٚ ضٝـ پصيطـ ٛيع ٗكهبث٠ ٗهٞضز   ياضجبع اظ ؾب  -4

اذص اجهبظٟ ٢ِٛهساضي ٗٞههت اظ ٗطاجهغ هًهبيي اههسإ ٝ ضٝٛٞقهت         ؾبػت ٛؿجت ث٠ 24، ظطف  ب ٛٞجٞاٙيًٞزى طـ يپص

 زضذٞاؾت ٗطث٠َٞ ي٘ي٠٘ پطٝٛسٟ ٗي ُطزز. 

ب اضجهبع قهسٟ ثه٠ ٗطًهع     يه ٗطاجؼ٠ ًٜٜسٟ ٝ  يبثبٛيذ ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ ؿت ياضجبع اظ ٗطًع ٗساذ٠ٔ زض ثحطاٙ ، آعاٗ  -5

ٜههٞضت ٗطًهع ٗساذٔه٠ زض    يط ايب ٜٗتوْ ُطزٛس . زض ؿيٝ  اضجبع زازٟ يبثبٛيٗساذ٠ٔ زض ثحطاٙ ثالكبن٠ٔ ث٠ ٗطًع ًٞزًبٙ ذ

ٛ٘ٞزٟ اؾت ٗٞظق اؾت ج٢ت اضجبع ًٞزى ، ذالن٠ پطٝٛهسٟ   يؾبػت ٢ِٛساض 24ف اظ يضا ث ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ثحطاٙ ٠ً 

قطح اهساٗبت اٛجبٕ يبكت٠ ٝ نٞضتجٔؿ٠ تيٖ ترههي ٗطًع ٗجٜي ثط اضجبع ٝي ث٠ ٗطًع ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ، زضذٞاؾت اجبظٟ 

٠ ٝ ثه٠  يه ب٠ٗ اظ ٗطاجغ هًبيي ٗجٜي ثط ٢ِٛساضي ٗٞهت ًٞزى ٝ ثط٠ُ ٓيؿت ٓٞاظٕ ١٘طاٟ زض١ِٜبٕ ٗطاجؼه٠ ًهٞزى ضا ت٢  ٛ

 س.  يث٠ ٗطًع اضؾبّ ٛ٘ب ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ١٘طاٟ 

 

 

 پصيطـ : - 
 

 قطايظ پصيطـ:  -الف

ط ثبقٜس ، زض نٞضت ٗطاجؼ٠ يظ يزض ثٜس١بس قسٟ يه يت٢بي٠ً كبهس ٗحسٝ يبثبٛيذ ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ  ي٠ ُطٟٝ ١بيؿت ًٔيآعاٗ -1

 طٛس .يطـ هطاض ُيِبٙ ٝ ثالكبن٠ٔ ٗٞضز پصيب اضجبع ، زض ١ط ؾبػت اظ قجب٠ٛ ضٝظ ث٠ نٞضت ضايٝ 

ٝ  يب ًبضت ٗٔه يٌٜٗٞ ث٠ اضائ٠ قٜبؾٜب٠ٗ  يؾبّ ؾّٚ زاقت٠ ثبقٜس.احعاض قطٌ ؾٜ 18اكطاز پصيطـ قٞٛسٟ ٗي ثبيؿت ً٘تط اظ  -2

 ثبقس. يٗ ييٗطاجغ هًب يب ُٞا١ي

 اكطاز پصيطـ قٞٛسٟ ٗي ثبيؿت ايطاٛي ثبقٜس.  -3

ب اجهبظٟ ٛبٗه٠   يه ًٞزًبٙ ذيبثبٛي اتجبع ثيِب٠ٛ ذٞز ٗؼطف زض نٞضت ٗطاجؼ٠ پصيطـ ُطزيسٟ ٝ زض نٞضت اضائ٠ ًبضت اهبٗت زائهٖ ٝ  

ؾبػت( ث٠ ازاضٟ اتجبع  24ٝهت )ٜهٞضت زض اؾطع يط ايُطزز. زض ؿ يٗست ٗؼتجط ٛؿجت ث٠ اضائ٠ ذسٗبت ث٠ آ٢ٛب اهسإ ٗ ياهبٗت زاضا

 ِطزٛس .يثيِب٠ٛ  اضجبع ٗ

ب يه ط ذٞز ٗؼطف زض نٞضت اضجبع ،نطكب زض نٞضت ١٘طاٟ زاقتٚ ًبضت اهبٗهت زائهٖ  ٝ   يِب٠ٛ ؿياتجبع ث يبثبٛيذ ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ 

اضجبع ًٜٜسٟ  ج٢ت اٛتوبّ ٝاحس  ييٜهٞضت نطكب ٛؿجت ث٠ ضا١ٜ٘بيط ايسٟ ٝ زض ؿيطـ ُطزيٗست ٗؼتجط پص ياجبظٟ ٛب٠ٗ اهبٗت زاضا

 ِب٠ٛ اهسإ قٞز.يث٠ ازاضٟ اٗٞض اتجبع ث  ب ٛٞجٞاٙيًٞزى 

ٛبٗه٠ ، ٗطًهع  ٗٞظهق اؾهت      يثبقٜس.  زض ٗٞضز ًٞزًبٙ كبهس ٗؼطك ييٛب٠ٗ اظ ٗطاجغ هًب يپصيطـ قسٟ ُبٙ  ثبيس زاضاي ٗؼطك -4

 ؾبػت زض ذهٞل اذص آٙ ثهٞضت ٌٗتٞة اهسإ ٛ٘بيس. 24ظطف 
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ٛيبظٜٗس ث٠ زضيبكت ذسٗبت كٞضي ،  زض  يبٛي زاضاي اذتالالت ضٝاٛي، اػتيبز، ػوت ٗبٛسُي ش١ٜي ، ثي٘بضاٙ جؿً٘ٞزًبٙ ذيبث  5

نٞضت ٗطاجؼ٠ يب اضجبع، ث٠ ٗطاًع شيطثٍ اضجبع ٗي ُطزٛس. ٝ ُعاضـ اهساٗبت اٛجبٕ يبكته٠ ثه٠ ١٘هطاٟ ثه٠ ثطُه٠ نٞضتجٔؿه٠ تهيٖ        

 . ٜٗتوْ ٗي ُطزٛسترههي ٗطًع ث٠ ٝاحس اضجبع ًٜٜسٟ 
 

 

 
 هطاحل  پصيطـ :  -ب 

 

س هطاض ييٗٞضز تب ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ٍ ثٞزٙ يت ٝ ٝاجس قطايطـ ًٜٜسٟ نالحي٠ٌ تٞؾٍ ًبضقٜبؼ پصيزض ثسٝ ٝضٝز ) زض نٞضت  -  1

، اؾتح٘بٕ ٝ  ي،ذسٗبت  ث٢ساقت ي٠ ٝ كٞضياٝٓ يٝ زض نٞضت ٓعٕٝ اٛجبٕ اهساٗبت زضٗبٛ يجؿٜ٘بت ي٠ قبْٗ ٗؼبيطز،( ذسٗبت اٝٓيُ

 ُطزز. يْ  ٗيع ث٠ اٛجبض تحٞيٛ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى قٞز ٝ ٓٞاظٕ ١٘طاٟ  ي٠ اٛجبٕ ٗيى آجؿ٠ ٝ تـصيتؼٞ

 

ثجت ٗكرهبت ًبْٗ ٝؾبئْ قرهي ، ٗساضى، ٗوساض پّٞ ٝ ؾبيط اقيبء ١٘طاٟ ، زض ؾ٠ ثطٍ نٞضتجٔؿه٠ زض حًهٞض ًهٞزى،      -2

سزًبض اجت٘بػي ٝ يي ٛؿر٠ زض  پطٝٛسٟ ههطاض ٗهي   ؾطپطؾت ٗطًع ٝ ٗسزًبض ٠ً يي ٛؿر٠ آٙ ث٠ ؾطپطؾت ٗطًع، يي ٛؿر٠ ث٠ ٗ

 ُيطز .

 

ْ ي٠ اٛجبٕ ُطكت٠ ٝ پؽ اظ تٌ٘يثبقس ( ٗهبحج٠ اٝٓ يترههٖ ياظ اػًبء ت يٌيتٞاٛس  يطـ ) ٠ً ٗيؾپؽ تٞؾٍ ًبضقٜبؼ پص -3

   ُطزز يٚ ٗطًع اضجبع ٗيم ث٠ ٗترههيطـ، ثط حؿت تكريكطٕ پص

 

 ٔيٜيٌي، ٗطًع ٗٞظق اؾت ١٘ب١ِٜي ١بي الظٕ ضا زض ايٚ ذهٞل ث٠ ػْ٘ آٝضز . زض نٞضت ٛيبظ ث٠ اٛجبٕ آظٗبيكبت پبضاً -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يخذهات تخصص .2
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ُصضاٛسٙ ٗطاحْ ث٢ساقتي ٝ ٗؼبيٜبت پعقٌي ٝ يب هطُٛيٜه٠ ج٢هت ازاٗه٠ اذهص ذهسٗبت ثه٠ ثرهف         ًٞزًبٙ ذيبثبٛي پؽ اظ       

 ٞضزاض ٗي ُطزز:اظ ذسٗبت شيْ ثطذ٢ِٛساضي ٗٞهت اػعإ ٗي قٞٛس ٝ زضايٚ ثرف 

 

 :هطوعقاهل الاهتيذسهات   8

ي ًه٠ ج٢هت ضكهبٟ ًهٞزى     تـصي٠ ، ح٘بٕ، آجؿ٠، زاضٝ، ٗٞاز قٞيٜسٟ، تٔٞيعيٞٙ ، ٝؾبئْ ؾطُطٗي ٝ ُٗبٓؼ٠ ٝ ؾهبيط ٗهٞاضز  ٚ يتبٗ 

 اؾت ٗٞضزٛيبظ 

 زاضتجبٌ اٝٓي٠ حطك٠ اي ثيٚ ًٞزى ٝ ٗطاهت ثطهطاض ٗي قٞ يثطهطاض -1

  ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ  يثرف ٢ِٛساض اظ يًٜتطّ ٝ ٗطاهجت قجب٠ٛ ضٝظ -2

 ٜٗظٖ ٝ ُعاضـ ٗٞاضز ٢ٖٗ  يلتي٠ ُعاضقبت قيٝ ت٢ ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ ٠ يٛظبضت ثط ضكتبض ًٔ -3

 

 

 

  ترههي هطوع قاهل: ن يتذسهات   2

 :  ياجتواػ يذسهات هسزواض –الف 

 

 ٠ يٝ ت٢ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى  يٞازُٝ ذبٛ يت اجت٘بػي٠ ُعاضـ جبٗغ ٝيؼي) ت٢ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ثب  يهياٛجبٕ ٗهبحج٠ تكر

 س ذٞز . ( يٝ اظ ز ب ٛٞجٞاٙيًٞزى س ياظ ز يقسٟ ٗكٌالت ٝ يت ثٜسيؿت اٝٓٞيٓ

 ٌب يًٞزى تٞاٜٛس زض حْ ٗكٌالت ي٠ً ٗ يي١ب اكطاز ٝ ؾبظٗبٙ طيْ جٔؿبت ٗهبحج٠ ثب آ٢ٛب ٝ ثب ؾبيت٘بؼ ثب ذبٛٞازٟ ٝ تك

 . اظ ٜٗعّ  سيٝ زض نٞضت ٓعٕٝ اٛجبٕ ثبظز ٗٞثط ٝاهغ قٞٛس ٛٞجٞاٙ

 ٝثهط   يت ظٗهبٛ يه اًٝٓٞه٠ زض آٙ   يٖ ترههيط اػًبع تيٝ ذبٛٞازٟ ٝ ؾب ب ٛٞجٞاٙيًٞزى  يثب ١ٌ٘بض يًٌ٘ٚ ثطٛب٠ٗ يتس ٝ

 .ٚ قسٟ ثبقسييتؼٚ قسٟ ٗكٌْ ييتؼ يت٢بياؾبؼ اٝٓٞ

 ٗؿت٘ط ثطٛب٠ٗ  يبثيٝ اضظ يثطٛب٠ٗ ًٌ٘ يزض َّٞ ظٗبٙ اجطاٝ ذبٛٞازٟ  ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ٗؿت٘ط ثب  ياضتجبٌ حطك٠ ا يثطهطاض

 ٝ ذبٛٞازٟ .  ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ٚ قسٟ ٝ زض نٞضت ٓعٕٝ انالح آٙ ثب ٗكبضًت يتسٝ يًٌ٘

 جبٗؼ٠  يتياظ ٜٗبثغ ح٘ب ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ذبٛٞازٟ ٝ  يآُب١ؿبظ 

  زض حس ٌٗ٘ٚ. يسٙ ث٠ اؾتوالّ ٛؿجيٝ ضؾ يٜس ثبظتٞاٛيًطزٙ كطآ يٝ ذبٛٞزٟ زض ؾپط ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ً٘ي  ث٠ 

 ذبٛٞازٟ ( . ب ٛٞجٞاٙيًٞزى الظٕ اظ  ياجت٘بػ يت٢بيم ٝ اػ٘بّ ح٘بيپؽ اظ تطذ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ت يٝيؼ يطيِيپ ٝ ( 

 

 

 

 

 :  يذسهات ضٍاًكٌاؾ -ب
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 ب ٛٞجٞاٙيًٞزى  يت ضٝاٛي٠ ُعاضـ قطح حبّ ًبْٗ اظ ٝيؼيٝ ت٢ يهياٛجبٕ ٗهبحج٠ تكر  

 يٝ يٝ ضٝاٛ يػبَل ي١بٝ ػٌ٘ٔطز يت ١ٞقيٝ ٝيؼ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى  يتيقره ي٢بيػُيٝ يثطضؾ. 

 ذبٛٞازٟ  ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ث٠  يظٛسُ يآٗٞظـ ٢ٗبضت٢ب ٝ 

 (  ياجت٘بػ يج٢بيط آؾيبز ٝ ؾبياظ اػت يطيكِيُلتٚ) ج٢ت پ "٠ٛ "يآٗٞظـ ٢ٗبضت٢ب 

 ٝ(  يٖ ترههيط اػًبء تيؾب ي) ثب ١ٌ٘بض يزضٗبَٛطح ب يٚ ثطٛب٠ٗ ٗكبٝضٟ يتس 

 ب يه ًهٞزى  ) ج٢هت ذهبٛٞازٟ    يٝ ذبٛٞازٟ زضٗبٛ ي،ظٝج زضٗبٛ ي، ُط١ٝ يازُٝ ذبٛٞ يٗكبٝضٟ ٝ زضٗبٙ اػٖ اظ ٗكبٝضٟ كطز

 (  ٛٞجٞاٙ

 ثطٛب٠ٗ ٗكبٝضٟ ٝ زضٗبٙ  يبثياضظ 

 

 

 : (گطزز ( ياًجام هٍ )زض نَضت لعٍم( پعقه  ) تَؾظ پطؾتاض)يٍ زضهاً  يذسهات تْساقت -ج
 

 يؾتبضٝ پط يٜبت پعقٌيْ كطٕ ٗؼبيٝ تٌ٘ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ٠ٜ ًبْٗ اظ ياٛجبٕ ٗؼب 

 ي٠ ثطٛب٠ٗ زضٗبٛيٝ ت٢ يجؿ٘ ي٢بي٘بضيثم يتكر  

 آٙ يبثيٝ اضظ يثطٛب٠ٗ زضٗبٛ ياجطا 

 ٘بضيث ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ اظ  يٗطاهجت قجب٠ٛ ضٝظ 

  پطؾْٜ  ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ ٚ ؾالٗت يٍ ج٢ت تبٗيٗح يت ث٢ساقتيًٜتطّ ٝيؼ ٝ 

 تيسظ ٝ ١پبتيط زاض ثرهٞل ايٝاُ ي٢بي٘بضياظ ث يطيكِيپ آٗٞظـ  

 

 

 وِ الظهؿت زض هطوع اًجام قَز:  ييتْايط ذسهات ٍ فؼاليؾا -ث

 

 ٞآ٢ٛب. يت ثطاي٠ اؾٜبز ١ٞي(ٝ ت٢ يطاٛي) ا ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ ت ياهسإ ج٢ت احطاظ ١ 

 ثهب   يتٞؾهٍ ٗهسزًبض اجت٘هبػ    يسُبٙ اجت٘هبػ يه ت زيزكتط اٗٞض آؾ يثط اؾبؼ زؾتٞضآؼْ٘ ٗبٓ يٗبٓ يت٢بياػ٘بّ ح٘ب ٝ

 بثس. ياٛؼٌبؼ  ب ٛٞجٞاٙيًٞزى ٠ً ت٘بٕ ٗطاحْ آٙ زض پطٝٛسٟ  يؽ ٗطًع ث٠ ٛحٞييٛظبضت ض

 ُ ٟ٠ ًٞزًبٙ ئً يؾبّ ٝ ذبٛٞازٟ ١ب 15 ياقتـبّ ٗٞجٞز زض ؾبظٗبٙ ٝ جبٗؼ٠ ج٢ت ًٞزًبٙ ثبال ياظ كطنت٢ب يطيث٢ط 

 ُ ًٟٞزى ٝ ذبٛٞازٟ . يٚ ٗؿٌٚ ثطايٗٞجٞز زض ؾبظٗبٙ ٝ جبٗؼ٠ ج٢ت تبٗ ياظ كطنت٢ب يطيث٢ط 

 ٞٗيبز ، آٗٞظـ ٢ٗبضت٢هب ياظ اػت يطيكِي، آٗٞظـ پ ي٠ٜ ١بيزض ظٗ يظقاضائ٠ ذسٗبت آ  ُ ٝ  يكط١ِٜه  ي، آٗٞظقه٢ب  يظٛهس

 ٠ ًٞزًبٙ .ئً يؾبّ ٝ ذبٛٞازٟ ١ب 15يث٠ ًٞزًبٙ ثبال يْ ًٞزى، حطك٠ آٗٞظيٚ كطنت ج٢ت تحهيتبٗ، يٗص١ج

 آ٢ٛب يٝ ذبٛٞازٟ ١ب ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ  ي٠٘ ايپٞقف ث 
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 ٜيْ اضز١ٝهب يه آ٢ٛهب اظ هج  يٜٗبؾهت ج٢هت ضقهس اجت٘هبػ     يٚ كطنت٢بيٝ تبٗ ب ٛٞجٞاٙيٙ ًٞزًباٝهبت كطاؿت  يؾبظ يؿ 

 يجهبز ًتبثربٛه٠ ثهب ٗحتهٞا    ي، ا يٝ ٗكهبضًت  يُط١ٝه  ي٢هب يت٢ب ٝ ثبظيٗؿبثوبت ، اٛجبٕ كؼبٓ ي، ثطُعاض يحيتلط – يكط١ِٜ

 ٗرتٔق ٝ... يؾٜ يٜٗبؾت ج٢ت ُطٟٝ ١ب

 يٝ ٗص١ج يٗؼٜٞ ياضائ٠ آٗٞظق٢ب  

  جبز جهٞ ٗتكهٜو ٝ   يع اظ اياضتجبٌ ٗ جت ٝ ٗٞثط ثب آ٢ٛب زض َّٞ زٝضاٙ اهبٗت ٝ پط١ يٝ ثطهطاض ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ ُلتِٞ ثب

٠ پطؾْٜ ) ثرهٞل يآ٢ٛب تٞؾٍ ًٔ يقبز ٝ اٗٚ ٝ پط ٗحجت ثطا يٍ ػبٓليجبز ٗحيٝ ا ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ  ياؾتطؼ ظا ثطا

 ( يٜيبٙ اٗٞض تطثيٗطث

  غ زض آٛجب ٝ اهسإ زض ج٢ت حْ آ٢ٛب ثب ٗكبضًت ٗطزٕ ٝ يقب يج٢بياؾ ييٜبؾبٍ اَطاف ٗطًع ٝ قيُٗبٓؼ٠ زض جبٗؼ٠ ٝ ٗح

 ٚ ُٜٗو٠ يٗؿئٞٓ

 يط زٝٓتيؿ يٍ ذبضج اظ ٗطًع ٝ ؾبظٗب٢ٛبيتؼبْٗ ُؿتطزٟ ثب ٗح    ُ اظ اٌٗبٛهبت ٗٞجهٞز ٝ اضائه٠     يطيه ٗٞجهٞز ج٢هت ث٢هطٟ 

 .يٍ اجت٘بػيٗح يٝ ؾبٖٓ ؾبظ يػ٘ٞٗ يآٗٞظق٢ب

 و حبنه٠ٔ  يٗرتٔق ثهب شًهط ٛتهب    يظٗبٛ يبكت٠ زض زٝضٟ ١بياٛجبٕ  يت٢بياظ كؼبٓ يثطزاض ٗؿتٜس ٝ هبثْ ث٢طٟ ي٠ ُعاضق٢بيت٢

 ط ؾبظٗب٢ٛب . يت٢ب ث٠ ؾبيكؼبٓ يط ٗطاًع ٝ ثٜ٘ظٞض ٗؼطكيؾب يثٜ٘ظٞض ث٢طٟ ثطزاض

 زض پطٝٛسٟ ا٢ٛب ثههٞضت  يطـ قسٟ ثٜ٘ظٞض ثجت اهساٗبت آتيٗطاجؼ٠ ًطزٟ ٝ پص ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ اظ  ي٠ ثبٛي اَالػبتيت٢ 

 ٗؿت٘ط . 

 ًبضًٜبٙ  يف ثبض ػٔ٘يٜٗبؾت ج٢ت اكعا يكطا١ٖ ٛ٘ٞزٙ اٌٗبٛبت ٝ كًب 

 ٠ يف ضٝحيزض ٗطًع ثٜ٘ظٞض اكعا ب ٛٞجٞاٙيًٞزًبٙ ٝ ثب ٗكبضًت  ي٘يت٢ب ثهٞضت تي٠ كؼبٓيجبز ثؿتط ٜٗبؾت ٝ اٛجبٕ ًٔيا

 .  ي٘بت ثهٞضت كطزيته٘ ع اظ اٛجبٕ اهساٗبت ٝ اتربشيٝ پط١ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى اػت٘بز ث٠ ٛلؽ ٝ ضقس ٠٘١ جبٛج٠ 

 

ذبضج اظ  ضٝظ زض ١لت٠ تكٌيْ ٝ زض نٞضت ٓعٕٝ ثب تبًيس ٗؿئّٞ ُطٟٝ جٔؿبت 2جٔؿبت تيٖ تكريم ٝ جبيِعيٜي  ه :يتثهطُ 
 ثطٛب٠ٗ ١لتِي ٛيع ٗي تٞاٛس تكٌيْ ُطزز .

ٗٞظهق اؾهت    يههه ٖ تريٚ ٗهست ته  يه ضٝظ اؾت ٝ زض َّٞ ا 20ٗست ظٗبٙ ٢ِٛساضي ٗسزجٞ زض ٗطًع زض ١ط حبّ  تثهطُ زٍ :

چٜبٛچ٠ اَالػبت ايهبكي  ٝٓي  ضا اٛجبٕ ز١س  ب ٛٞجٞاٙيًٞزى م يبظ ج٢ت تطذيٝ اهساٗبت ٗٞضز ٛ الظٕ ضا ثؼْ٘ آٝضزٟ ي١ب يبثياضظ

ٌٜه٠ ذهبٛٞازٟ   يب ايه بظ ثبقهس ٝ  يج٢ت ضؾيسٙ ث٠ تكريم هُؼي )اظ هجيْ ثبظزيس ٜٗعّ، اٛجبٕ آظٗبيكبت پبضأًيٜيٌي ٝ.... ( ٗٞضز ٛ

ٖ، َطح ُطز آٝضي اَالػبت اضائ٠ ٝ زض اؾطع يًؿت ٜٛ٘ٞزٟ ثبقس ، ثب ٛظط ٗؿئّٞ ت ب ٛٞجٞاٙيًٞزى طـ يا ج٢ت پصالظٕ ض يآٗبزُ

 ضٝظ زيِط هبثْ ت٘سيس ٗي ثبقس .20حساً ط تب ٝهت اجطا ذٞا١س قس ٝ ٗست اهبٗت 

ٙ يه ًهٞزى  ع ث٠ ي٠ً ثتٞاٙ آ٢ٛب ضا زض ذبضج اظ ٗطًع ٛ ياضائ٠ ذسٗبت يثطاتثهطُ ؾِ : ٝ  ٝ ب ٛٞجهٞا اضازٟ ٛ٘هٞز ، حًهٞض    يذهبٛٞازٟ 

 ثبقس.  يٛ٘ يزض ٗطًع آعاٗ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى 

ٌ  يه ٝ  ي، ٗكبٝضٟ حوٞه يبظ ث٠ ذسٗبت ضٝاٛپعقٌيزض نٞضت ٛ تثهطُ چْاض: ِ   يٗ يػ٘هٞٗ  يب ذهسٗبت پعقه ثهب   يتهٞاٙ ثهب ١٘هب١ٜ

 حطاٙ اؾتلبزٟ ٛ٘ٞز. ب اؾتبٙ زض ٗطًع ٗساذ٠ٔ زض ثيٚ ٗطث٠َٞ زض ق٢طؾتبٙ ٝ يت ق٢طؾتبٙ ، اظ ٗترههيًبضقٜبؼ آؾ
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 تزخيص  -3

 
 ظيط اًجام هي پصيطز   تْايتِ يىي اظ نَضترههي تطذيم وَزواى ذياتاًي اظ هطوع تا ًظط تين 

 
 تِ ذاًَازُ :تاظگكت الف : 

ٟ ٝ ثب تٞج٠ ث٠ اي٠ٌٜ ١سف ٗطًع ثبظُطزاٛسٙ ًٞزى ث٠ ذبٛٞازٟ اؾت، ٓصا ٗٞظق اؾت ظٗي٠ٜ ثبظُكت ٝي ضا ث٠ ذبٛٞازٟ كطا١ٖ ًهطز  

 اظ ثبظُكت ٗجسز ًٞزى ث٠ ذيبثبٙ حتي االٌٗبٙ جُٔٞيطي ٛ٘بيس .

 

 ب : اضجاع تِ هطاوع ًگْساضي هياى هست ٍ وَتاُ هست :

ثب تٞج٠ ث٠ اي٠ٌٜ زضنسي اظ ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ث٠ زالئْ ُٞٛبُٞٙ ٛيبظ ث٠ ٢ِٛساضي زض ٗطاًع ٗيبٙ ٗست ٝ ثٜٔهس ٗهست زاضٛهس، تهيٖ      

 ذبل ًٞزى ث٠ يٌي اظ ايٚ ٗطاًع اػعإ ٗي ٛ٘بيس .ضا ثٜب ث٠ ٗٞهؼيت  آ٢ٛب يهتره

 

 اضجاع تِ ؾايط لؿوتْاي شيطتظ ؾاظهاى جْت زضيافت ذسهات هَضزًياظ :  -ج 
 ٗؼبٝٛت تٞاٛجركي ج٢ت زضيبكت ذسٗبت تٞاٛجركي  -1

 ٗؼبٝٛت پيكِيطي ج٢ت زضيبكت ذسٗبت پيكِيطي -2

 ؾبيط زكبتط حٞظٟ اجت٘بػي ج٢ت زضيبكت ذسٗبت ٗٞضزٛيبظ  -3

 

 يط ؾاظهاًْا تِ تٌاؾة قطايظ  هَضز ًياظ اظ لثيل :ؾا -ت 
 ً٘يت٠ اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي  -

 ٛيطٝي اٛتظبٗي -

 هٟٞ هًبئي٠  -

 آٗٞظـ ٝ پطٝضـ   -

 ؾبظٗبٙ كٜي ٝ حطك٠ اي  -

 ازاضٟ ًبض ٝ اٗٞض اجت٘بػي  -

 زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌي ٝ ذسٗبت ث٢ساقتي ٝ زضٗبٛي  -

 اؾتبٛساضي ) ج٢ت اتجبع ثيِب٠ٛ(  -

 ؾبيط ؾبظٗب٢ٛب ٝ ٢ٛبز١بي زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي  -

ت ٝظيطاٙ ٙ ذيبثبٛي ثط اؾبؼ تهٞيت ٛب٠ٗ ١يبيٜ٘ب زض ايٚ هؿ٘ت ٝظبيق ؾبظٗب٢ٛب ٝ ٢ٛبز١بي ١ٌ٘بض زض ؾبٗبٛس١ي ًٞزًب         

 ج٢ت ث٢طٟ ثطزاضي زض ًٔي٠ ٗطاحْ اجطاي ايٚ كؼبٓيت اقبضٟ ٗي ُطزز:  4/5/84ٗٞضخ  32386ت  22717ث٠ ق٘بضٟ 

 ٛيطٝي اٛتظبٗي ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ:  -1

 ثطهطاضي اٜٗيت زض ًٔي٠ ٗطاحْ اجطايي ) اٜٗيت ٗطاًع ٝ تي٢٘بي ؾيبض( -آق

 ( ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ 2( ٗبزٟ )2اهساٗبت الظٕ ثطاي اجطاي تجهطٟ ) ة 
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 تؼييٚ تٌٔيق ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ثع١ٌبض  ج 

 ٝظاضت زازُؿتطي :  -2

 يي الظٕ زض ٗطاحْ ٗرتٔق ؾبٗبٛس١ي نسٝض ٗجٞظ١ب ٝ احٌبٕ هًب آق 
 اضاي٠ ٗكبٝضٟ حوٞهي الظٕ ج٢ت تؿ٢يْ ؾبٗبٛس١ي ًٞزًبٙ ذيبثبٛي _ة 
 ق٢طزاضي:  -3

 ( هبٛٞٙ ق٢طزاضي٢ب.6ترهيم ٝ تج٢يع كًبي كيعيٌي ٜٗبؾت ج٢ت اجطاي ٗطاحْ ؾبٗبٛس١ي ث٠ اؾتٜبز ٗبزٟ ) آق 
 ي٘بت ًبضُطٟٝ اجت٘بػي اؾتبٙ تبٗيٚ اٌٗبٛبت ٗٞضز ٛيبظ ؾبٗبٛس١ي يب اجطاي ته٘ ة 
 ٝظاضت ًبض ٝ اٗٞض اجت٘بػي: -4

اػتجبضي اقتـبٓعا ث٠ ذبٛٞازٟ ١بي جٞيبي ًبض ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ٝ ًٞزًهبٙ ثهبالي پهبٛعزٟ ؾهبّ ) ثهب      اضاي٠ تؿ٢يالت  آق 
 اٝٓٞيت(

تٞؾٍ ؾبظٗبٙ آٗٞظـ كٜي آٗٞظـ ضايِبٙ ٢ٗبضت٢بي قـٔي ث٠ ذبٛٞازٟ ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ٝ ًٞزًبٙ ثبالي پبٛعزٟ ؾبّ  ة 
 ٝ حطك٠ اي 

 ٝظاضت ث٢ساقت، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ پعقٌي :  -5
تبٗيٚ ٛيبظ١بي ث٢ساقتي ٝ زضٗبٛي ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ٝ ذبٛٞازٟ زضج٠ اّٝ آٛبٙ ٝ تبٗيٚ پعقي ٝ پطؾهتبض ٗهٞضز ٛيهبظ     -آق

 ٗطاًع ؾبٗبٛس١ي ًٞزًبٙ ذيبثبٛي 
 (3( ٝ )2اضاي٠ ذسٗبت ث٢ساقت ٝ زضٗبٙ زض ٗطاًع ؾُح ) ة 
 ؾبظٗبٙ ثي٠٘ ذسٗبت زضٗبٛي:   6
 تبٗيٚ ٝ نسٝض ثي٠٘ ٛب٠ٗ ذسٗبت زضٗبٛي ثطاي ًٞزى ٝ ذبٛٞازٟ زضج٠ اّٝ ٝي حؿت اػالٕ ث٢عيؿتي اؾتب٢ٛب - 
 ؾبظٗبٙ تبٗيٚ اجت٘بػي: -7
ثسٝٙ زضيبكت پٞقف زضٗبٛي ٝ ذسٗبت ٗٞضز ٛيبظ ًٞزى ٝ ذبٛٞازٟ زضج٠ اّٝ ٝي زضٗطاًع زضٗبٙ ٝ ثي٘بضؾتب٢ٛبي تبثؼ٠  -

 ٝج٠ 
 ؾبظٗبٙ نسا ٝ ؾي٘بي ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ: 8

 اٛجبٕ اهساٗبت كط١ِٜي ٝ تجٔيـي الظٕ  آق 
 ت٢ي٠ ثطٛب٠ٗ ١ب ٝ تيعض١بي الظٕ ثطاي آُبٟ ؾبظي اهكبض ٗرتٔق جبٗؼ٠ ة 
 ١ٌ٘بضي ضؾب٠ٛ اي ثب ؾبظٗب٢ٛبي ٗؿئّٞ زض ج٢ت اٛجبٕ ٝظبيق ٗح٠ٓٞ ث٠ آٛبٙ. ج 
 اح٘ط ج٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ: ج٘ؼيت ١الّ -9 
 تبٗيٚ ذسٗبت ح٘بيتي ٝ اٛؿبٙ زٝؾتب٠ٛ ج٢ت ًٞزى ٝ ذبٛٞازٟ ٝي زض حس ٗوسٝض حؿت زضذٞاؾت ث٢عيؿتي اؾتب٢ٛب -

 ٝظاضت آٗٞظـ ٝ پطٝضـ : -10
 ١كساض ٝ آُبٟ ؾبظي اٝٓيب زاٛف آٗٞظاٙ اظ َطين َطح ٗؿئ٠ٔ تٞؾٍ اٛج٢ٜ٘بي اٝٓيب ٝ ٗطثيبٙ آق 
ا١ٜ٘بيي زاٛف آٗٞظاٛي ٠ً زض ٗؼطو آؾيت ١ؿتٜس اظ َطين ٗكهبٝض ٗسضؾه٠ ثهب ١ٌ٘هبضي ٗهسزًبضاٙ      قٜبؾبيي ٝ ض ة 

 ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي 
اضاي٠ آٗٞظق٢بي الظٕ ٝ آُبٟ ؾبظي زاٛف آٗهٞظاٙ تٞؾهٍ ٗطثيهبٙ ٝ ٗؼٔ٘هبٙ زض ذههٞل ذُهطات كهطاض اظ ذبٛه٠ ٝ          ج 

 ُط٢١ٝبي آؾيت ضؾبٙ ٝ زا٢ٗبي اجت٘بػي 
 ً٘يت٠ اٗساز )ضٟ( -11
 ػ٘بّ ح٘بيت٢بي الظٕ اظ ذبٛٞازٟ ١بي تحت پٞقف ح٘بيتي ٠ً زاضاي ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ثٞزٟ اٛس. ا -
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ط اههساٗبت  يؾب يم ٝيؿت پؽ اظ تطذيثب يٗ ب ٛٞجٞاٙيًٞزى  ياظ ثطٝظ ٗجسز ٗكٌْ ثطا يطيث٠ ٜٗظٞض جُٔٞ  

 طز.يصاٛجبٕ پ يٜس تٞاٜٛ٘س ؾبظي، تب حهّٞ ًبْٗ كطايٖ ترههيت

طٛهسٟ   يتب يٌؿبّ پؽ اظ تطذيم ، ثبتٞج٠ ث٠ ٝيؼيت ذسٗت ُٗبٟ ٗسزًبض اجت٘بػي ٗطًع ثبيس ث٠ ٗست قف  1

طٛسُبٙ  ؾطًكي ًطزٟ ٝ اظ ٝيؼيت آٛبٙ ثب ذجط قهٞز ٝ زض نهٞضت ٛيهبظ ثه٠ ذهسٗبت      يث٠ ذسٗت ُ ثبض 2حساهْ 

 ًٗبػق ٗطاتت ضا ثب زضج زض پطٝٛسٟ ث٠ تيٖ ترههي ُعاضـ ٛ٘بيس. 

طٛسٟ  زض يٌي اظ ٗطاًع تحت پٞقف ؾبظٗبٙ ٢ِٛساضي يب ح٘بيت ٗي قهٞز  ي: زض نٞضتي ٠ً ذسٗت 1ُهطٟ تج   

 ٗؿئٞٓيت پيِيطي ث٠ ػ٢سٟ ٗسزًبض ١٘بٙ ٗطًع ٗي ثبقس.

طٛسٟ  ؾبًٚ زض ق٢طؾتب٢ٛبي تبثؼ٠ ١٘بٙ اؾتبٙ ثبقس ، پهؽ اظ ١٘هب١ِٜي   ي: زض نٞضتي ٠ً ذسٗت ُ 2تجهطٟ    

اٗٞض آؾيت زيسُبٙ اجت٘بػي ق٢طؾتب٢ٛب ٝ ٗجت٘غ ١ب نٞضت ٗي ُيطز ٝ  زض نٞضتي الظٕ پيِيطي تٞؾٍ ضاثُيٚ 

طٛسٟ  ؾبًٚ زض اؾتبٙ زيِطي ثبقس ثب ١٘ب١ِٜي ٗؼبٝٛيٚ اٗٞض اجت٘هبػي اؾهتبٙ ٗجهساء ٝ ٗوههس ،     ي٠ً ذسٗت ُ

 پيِيطي تٞؾٍ ضاثُيٚ اٗٞض آؾيت زيسُبٙ اجت٘بػي ق٢طؾتب٢ٛب ٝ ٗسزًبضاٙ اجت٘بػي زض اؾتبٙ ٗوههس نهٞضت  

 ٗي پصيطز ٝ ُعاضـ اضاي٠ ٗي ُطزز.

س ثط چِِٞٛي ١عي٠ٜ ٗجهبٓؾ  يطٛسٟ  ، ٗسزًبض اجت٘بػي ثبيزض نٞضت پطزاذت ً٘ي ١بي ٗٞضزي ث٠ ذسٗت ُ  2

 ٗٞيٞع ضا  زض پطٝٛسٟ  ذسٗت ُيطٛسٟ ٜٗؼٌؽ ٗي ٛ٘بيس.  يپطزاذتي ٛظبضت ًبْٗ زاقت٠ ٝ َي ُعاضق

ٌٔطز ٗطًع ُٗبثن ثب زؾتٞضآؼْ٘ ١ب ٝ ثركٜب٠ٗ ١هب ٝ قهطح   ٗؿئٞٓيت ٛظبضت ٝ حؿٚ اجطاي كؼبٓيت ١ب ٝ ػ٘ -3

 ثبقس. يٗ ٗطًعٝ... ثطػ٢سٟ ٗؿئّٞ  طثٍيش يؾبظٗب٢ٛباضتجبٌ ثب ٢ٛبز١ب ٝ  جبزيازض جٔؿبت ،  قطًت، قيٝظب

اٗهٞض   ًبضقهٜبؼ ٝ يهب ثهب اػهعإ     ٖيٗؿتواؾتب٢ٛب ٗٞظلٜس ث٠ َٞض  يؿتيث٢ع ياجت٘بػاٗٞض  ٚيٗؼبٝٛٝ  طاٙيٗس  4

 زؾتٞضآؼْ٘ ث٠ ػْ٘ آٝضٛس. ٚيا ياجطا يچِِٞٛضا ثط  يٛظبضتاؾتبٙ،  اهساٗبت  ياجت٘بػ ٙسُبيز تيآؾ
  

 : يهستٌذ ساس

 ب٠ٛ ػٌ٘ٔطز ٗطًع ي٠ ُعاضقبت ٗب١يت٢ 

  ٌ٘ٞؾت زؾتٞضآؼْ٘ يپ يْ كط٢ٗبيٝ تٌ٘ يْ جساّٝ آٗبضيت 

   يُعاضقبت ٌٗتٞة ٗٞضز (case report  ) 

   طاٙ يبت ٝظيٗهٞث٠ ١ ي١ٌ٘بض زض اجطا يِبٟ ١بُعاضقبت ؾ٠ ٗب١ب٠ٛ ٛحٟٞ تؼبْٗ ثب زؾت 
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 ًظارت ٍ ارسيابي :

 
 ٛظبضت ٝ اضظيبثي ثب اؾتلبزٟ اظ قيٟٞ ١بي ٗرتٔق شيْ اٛجبٕ ذٞا١س قس:

 ثبظزيس ًبضقٜبؾبٙ ؾتبزي زكتط – 1

 زضيبكت ٝ تحٔيْ آٗبض ػٌ٘ٔطز اؾتبٙ ١ب – 2

 ٚ ٝ ًبضقٜبؾبٙ اؾتب٢ٛب اظ ؾبيط اؾتب٢ٛبيس ٗؼبٝٛيثبظز– 3

 يط زٝٓتيؿ يؾبظٗبٙ ١ب -4

 زاٛكِب٢١ب  يآٗٞظق يٝ ُطٝ ١ب يػٔ٘ ياٛج٘ٚ ١ب -ٟ

 اظ َطين  ٗطاجغ شيطثٍ زضٝٙ ؾبظٗبٛي ٝ ثطٝٙ ؾبظٗبٛي –6
 

 : يهٌابغ هال

 كٞزيًكٞض اثالؽ ٗ يؿتيَطح ٠ً اظ ث٢ع ياػتجبضات ٗٔ -1

 ز.قٞ ياؾتبٙ اثالؽ ٗ يعيت ٝ ثطٛب٠ٗ ضيطيَطح ٠ً اظ ؾبظٗبٙ ٗس ياػتجبضات جبض -2

  يط زٝٓتيؿ يؾبظٗب٢ٛب يٝ ٢ًٌ٘ب يٗطزٗ ي٢ًٌ٘ب -3

 



 23 

 هؿؤٍل هطوع قطح ٍظايف الف :  

 

 ٛظبضت ثطاٗٞض اجطائي ٝ تالـ زض ج٢ت حؿٚ اجطا ٝ تالـ زض ج٢ت حؿٚ اجطاي زؾتٞضآؼْ٘ . -1

 قطًت زض جٔؿبت تيٖ تكريم ٝ جبيِعيٜي  -2

 قطًت زض جٔؿبت اٗٞض اجت٘بػي ث٢عيؿتي اؾتبٙ .  -3

 ٘ب١ِٜي زض ج٢ت تطذيم ٝ اػعإ ًٞزًبٙ ذيبثبٛي )ٗتٜبؾت ثب ٛتيج٠ تكريم (١  -4

 ٛظبضت ثطٛحٟٞ ػٌ٘ٔطز پطؾْٜ ٗطًع .  -5

 ١٘ب١َٜ ٛ٘ٞزٙ اػًبي تيٖ تكريم، جبيِعيٜي زض ٗطًع .  -6

 پي ُيطي اٗٞض ٗطثٌٞ ث٠ ازاضٟ ًٔي ٗطًع .  -7

 ٛظبضت ثط ٛحٟٞ ١عي٠ٜ اػتجبضات زض ٗطًع .  -8

 ؾبيط اٗٞض ٗح٠ٓٞ .  -9

 

 ضٍاًكٌاؼ طح ٍظايفق :ب

 

 اٛجبٕ ثطضؾي ١ب ٝ اضظيبثي ١بي ضٝاٛكٜبذتي ٝ ٗهبحج٠ ثبٓيٜي . -1

 اٛجبٕ آظ٢ٛٞٗبي ضٝاٛكٜبذتي ذبل زض نٞضت ٓعٕٝ . -2

 ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ٗطًع . يتسٝيٚ ثطٛب٠ٗ ١بي زضٗبٙ ضكتبضي ٝ قٜبذتي ثطا -3

 ١ٌ٘بضي زض اجطاي ثطٛب٠ٗ ١بي زضٗبٛي ٝ پيِيطي  آٙ . -4

 ضي ثب ٗسزًبض ٗطًع ٝ ؾبيط اػًبي تيٖ .١ٌ٘ب -5

 قطًت زض جٔؿبت تيٖ تكريم ٝ جبيِعيٜي . -6

  
  يهسزواض اجتواػ قطح ٍظايف : ج

 

 اٛجبٕ ثطضؾي ١بي اجت٘بػي )كطزي، ذبٛٞازُي ( ًٞزى . -1

 تالـ زض تطذيم ٝ جبيِعيٜي ٜٗبؾت ًٞزى .  -2

 اٛجبٕ اهساٗبت ٗسزًبضي كطزي، ُط١ٝي، جبٗؼ٠ اي . -3

 تالـ زض ج٢ت حطك٠ آٗٞظي، ًبضيبثي ثطاي ٗسزجٞ ٝ ذبٛٞازٟ . -4

 پيِيطي اٗٞض آٗٞظقي ًٞزى . -5

 ٗطًع . يقطًت زض جٔؿبت ُط١ٝ -6

 ١ٌ٘بضي ثب ضٝاٛكٜبؾي ٗطًع ٝ ؾبيط اػًبي تيٖ . -7
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 پطؾتاض  قطح ٍظايف : ز 

 

 ضٝاٙ پطؾتبضي(. ثطهطاضي اضتجبٌ ج٢ت جٔت اػت٘بز ذسٗت ُيطٛسٟ ٝ اذص اَالػبت ٗٞضز ٛيبظ ) - 1

اذص قطح حبّ اظ ذسٗت ُيطٛسُبٙ زض ثسٝ ٝضٝز اظ ٛظط ؾبثو٠ ١ط ٛٞع ثي٘بضي ) ذهٞنب ثي٘بضي٢هبي ٝاُيهط ٝ    -2

 ثي٘بضي٢بيي ٠ً  ٛيبظ ث٠ ٗطاهجت ٝيػٟ زاضٛس(، ؾبثو٠ حؿبؾيت زاضٝيي ٝ ؿصايي ٝ ... 

 ٛظبضت ثط ضػبيت ث٢ساقت كطزي اظ ؾٞي ذسٗت ُيطٛسُبٙ.  3

اضز ٛوم زض ؾيؿتٖ ث٢ساقت ػ٘ٞٗي ٝ ث٢ساقت ٗحيٍ ث٠ پعقي ٗطًهع ٝ پيِيهطي ج٢هت ضكهغ     ُعاضـ ٗٞ  4

 اقٌبالت.

 ُعاضـ ٗكٌالت ضٝحي ٝ جؿ٘ي ذسٗت ُيطٛسٟ ث٠ پعقي ٗطًع.  5

 قٜبؾبئي ثي٘بضي٢بي ٝاُيطزاض ٝ ُعاضـ ٗٞاضز ث٠ پعقي ٗطًع.  6

 اٛجبٕ ٗطاهجت ١بي الظٕ زض ٗطًع.  7

 ي تجٞيع قسٟ تٞؾٍ پعقي ٝ ًٜتطّ اظ ٛظط ػٞاضو زاضٝيي ..زض اذتيبض ُصاقتٚ زاضٝ -8

 اضائ٠ ذسٗبت پطؾتبضي ٗبٜٛس تعضيوبت ، پبٛؿ٘بٙ، ً٘ي ١بي اٝٓي٠ ٝ... ث٠ ثي٘بضاٙ.  9

اٛجبٕ اهساٗبت پيكِيطا٠ٛ اظ قيٞع ٝ ؾطايت ثي٘بضي٢بي ٗؿطي ٝ ذُطٛبى اظ َطين آٗٞظـ ث٢ساقت كطزي   10

 غ ؿصاي ث٢ساقتي ٝ ثي٘بضيبثي.ٝ ػ٘ٞٗي ، ٛظبضت ثط ٛحٟٞ تٞظي

 قطًت زض جٔؿبت زاذٔي ٗطًع ٝ ١ٌ٘بضي ثب ؾبيط ًبضقٜبؾبٙ ٗطًع. -11

 ؾبيط اٗٞض ٗح٠ٓٞ. -12

 

 ( يتياهَض تطت يهطالة )هطتّ قطح ٍظايف :ُ
 
 اجطاي زؾتٞضات زضٗبٛي ٝ ث٢ساقتي -1

 يًٜتطّ قجب٠ٛ ضٝظي هطُٛي٠ٜ ٝ ذٞاثِب٢١ب ٝ اضائ٠ ُعاضـ ث٠ ٗؿئّٞ پطؾتبض -2

 ٗطاهجت قجب٠ٛ ضٝظي اظ ًٔي٠ ًٞزًبٙ، جُٔٞيطي اظ ثطٝظ ٗكٌالت زض ثرف ٝ ١٘ب١ِٜي يب ٗؿئّٞ پطؾتبضي  -3

( ٝ ُعاضـ ٌٗتٞة زض زكتط ُعاضـ ضٝظا٠ٛ ج٢هت ٌٗبتجه٠ تهيٖ تكهريم ٝ       ٗطاهجت زض ؾ٠ ٛٞثت )نجح ، ػهط ، قت -4

 جبيِعيٜي .
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 َست يپ يفزهْا
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يل فزهْاراٌّواي تکو

هصاحبِ اٍليِل فزم تکوي راٌّواي
 

 ايٚ كطٕ تٞؾٍ ٗؿئّٞ پصيطـ تٌ٘يْ ٗي ُطزز. -

 حساالٌٗبٙ ًٔي٠ اَالػبت ث٠ اؾتٜبز ٗساضى قٜبؾبيي ثجت ُطزز  -

زض ُعي٠ٜ ٛحٟٞ اضجبع، ؾبظٗبٙ يب ٗٞؾؿ٠ اضجبع ز١ٜسٟ ٛٞقت٠ قٞز. زض نهٞضتي ًه٠ ٗطاجهغ ذهٞزٗؼطف      -

 اؾت ٛيع شًط قٞز.

٠ً ٗطاجغ ث٠ ؾبيط ٢ٛبز١ب، ٗٞؾؿبت، يب ؾبيط  ٗطاجغ ث٠ ًبضقٜبؾبٙ ترههي زض نٞضتيزض ثرف اضجبع  -

 ٗؼبٝٛت٢بي ؾبظٗبٙ اضجبع ٗي قٞز، زهيوب شًط قٞز.

تٞاٛهس اظ   اظ ج٠ٔ٘ ٝظبيق ٗؿئّٞ پصيطـ تٞييح ذسٗبتي اؾت ٠ً زض ٗطًع اضائ٠ ٗيكٞز ٝ ٗهسزجٞ ٗهي   -

 آ٢ٛب ث٢طٟ ٜٗس ُطزز. 

 ّ ٝ ضٝٛس اضائ٠ ذسٗبت ضا ث٠ ٗسزجٞ تٞييح ٗيس١س.ػالٟٝ ثط ايٚ ٗؿئّٞ پصيطـ انٞ
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 ّاي رٍاًشٌاسيراٌّواي تکويل فزم 

 هصاحبِ اٍليِ -يرٍاًشٌاس 1فزم شوارُ 
ضٝاٛكٜبؼ ٗطًع زض اٝٓيٚ جٔؿ٠ ٗهبحج٠ ثب ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ٠ً زض ٗطًع پصيطـ ٗي قٞٛس ايٚ كطٕ ضا تٌ٘يْ  

.ٗي ٛ٘بيٜس

 

ٗطاجغ اظ َطف ٗطاًع ٗساذ٠ٔ زض ثحطاٙ يهب ٗطاًهع زيِهط ؾهبظٗبٙ     ٌٗ٘ٚ اؾت  چگونگي مزاجعه به مزكش :

ث٢عيؿتي ٝ يب اظ َطف ٗطاًع ٗساذ٠ٔ يب ٗطاًع زيِط ؾبظٗبٙ ث٢عيؿهتي ٝ يهب اظ َهطف ؾهبظٗب٢ٛبي زيِهطي ٗبٜٛهس       

ق٢طزاضي ث٠ ٗطًع اضجبع قسٟ يب زاَٝٔجب٠ٛ ٝ ث٠ نٞضت ذٞز اضجبع پصيطكت٠ قسٟ ثبقس. ٓصا ضٝٛس ٗطاجؼ٠ ًٞزى يب 

 ٞاٛبٙ ث٠ ٗطًع قطح زازٟ ٗي قٞز.ٛٞج

 

زض ايٚ هؿ٘ت زض نٞضتي ٠ً ٗطاجغ ؾبثو٠ پصيطـ زض ٗطًع ًٞزًهبٙ ذيبثهبٛي ضا    پذيزش قبلي در مزكش:

زاقت٠ ثبقس شًط ٗي قٞز، اُط كطز زض ٗطاًع زيِط ٗطث٠َٞ ث٠ ًٞزًبٙ ذيبثبٛي ١٘بٙ ق٢ط يب قه٢ط١ب ٝ اؾهتب٢ٛبي   

 ٕ اؾت شًط قٞز.زيِط ٛيع ؾبثو٠ پصيطـ زاقت٠ ثبقس ، الظ

 

ٌٗ٘ٚ اؾت ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ، ٗكٌْ ذٞز ضا ثي ؾطپطؾتي يب ثسؾطپطؾتي يب ٗٞاضز زيِط ثساٛس  ضزح مطكل:

ٝ الظٕ اؾت تٞييحبت ٝي يبززاقت قٞز . ١٘چٜيٚ زض ثؿيبضي ٗٞاضز ًبضًٜبٙ ٗطًع اضجبع ز١ٜسٟ يهب اَطاكيهبٙ   

 ٛيع ثجت قٞز.  كطز ٌٗ٘ٚ اؾت، ١٘طاٟ ٝي ثبقٜس ٠ً ٗي ثبيؿت تٞييحبت آٛبٙ

تبضيرچ٠ ٗكٌْ كؼٔي: زض ايٚ هؿ٘ت كطآيٜس ٝ ػْٔ حًٞض ًٞزى زض ذيبثبٙ اظ آؿبظ تب حبّ حبيط يبززاقت ٗهي  

 قٞز. 

 

ثي٘بضي ١بي جؿ٘ي ٝ ضٝاٛهي احت٘هبٓي ٗطاجهغ ٝ اكهطاز ذهبٛٞازٟ،       مطكالت جسمي، رواني و خانوادگي:

 ٗي قٞز.  بٛٞازٟ زض ايٚ هؿ٘ت شًط ؾبثو٠ اػتيبز ٝ جطايٖ ٝ ٗكٌالت زيِط احت٘بٓي زض اكطاز ذ

 

: تبضيرچ٠ ظٛسُي ًٞزى اظ اثتساي تٞٓس قطح زازٟ ٗي قٞز) اتلبهبت هجْ ٝ پؽ اظ تٞٓس، ٗحْ تاريخچه فزدي

 تٞٓس، چِِٞٛي ؾپطي ًطزٙ زٝضاٙ ذطزؾبٓي ٝ ٗسضؾ٠ ، تطى تحهيْ احت٘بٓي ، ًبض١ب ٝ ٗكبؿْ هجٔي ٝ ...(

 

ج٠ٔ٘ كٞت يب َالم احت٘بٓي، تؼساز ٝ اضتجبَهبت ثهطازض ٝ ذهٞا١ط ١هب،      : ٝيؼيت ٝآسيٚ اظتاريخچه خانوادگي

 اتلبهبتي ٠ً زض ذبٛٞازٟ ضخ زازٟ ٝ .... يب ززاقت ٗي قٞز. 
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 فزار اس هٌشل -رٍاًشٌاسي 2فزم شوارُ 
ًٞزًبٙ ٝ ٛٞجٞاٛبٛي ٠ً ث٠ نٞضت ذٞز ٗؼطف يب اظ َطين ٛيطٝي اٛتظبٗي ٝ ؾبظٗب٢ٛبي زيِهط ثه٠ ٗطًهع ٗطاجؼه٠     

كهطاض اظ  "اٛس ) چ٠ پؿط ٝ چ٠ زذتط( ٌٗ٘ٚ اؾت اظ ٜٗعّ كطاض ًطزٟ ثبقٜس . زض ايٚ نٞضت الظٕ اؾهت كهطٕ    ًطزٟ

تٌ٘يْ ُطزز. زض نٞضتي ٠ً ٗطاجغ هجال زض ٗطًع اٝضغاٛؽ اجت٘بػي پصيطـ قسٟ ٝ ايٚ كطٕ زض ٗٞضز ٝي  "ٜٗعّ

 تٌ٘يْ قسٟ ثبقس يطٝضتي ثطاي تٌ٘يْ ٗجسز آٙ ٛيؿت. 

 

اُط هجال ٗطاجغ اظ ٜٗعّ ٝ ٌٗبٙ ظٛسُي ذٞز كطاض ًطزٟ ثٞزٟ، ظٗبٙ، تؼساز زكؼبٓت ٝ  زار:سابقه و تاريخچه ف

 ٗست ظٗبٙ زٝضي اظ ٜٗعّ ٝ ؾطاٛجبٕ آٙ ثبيس شًط قٞز.

ػْٔ ٝ اِٛيعٟ ١بي كطاض ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ اظ زيس ٝي زض ايٚ هؿ٘ت  علل فزار اس منشل اس ديذگان مزاجع :

 ُٗطح ٗي قٞز. 

زضنٞضتي ٠ً زٝؾتبٙ يب اكطاز زيِط يب اكطاز  وستان  و عوامل ديگز در فزار اس منشل:تاثيز خانواده ، د

 ذبٛٞازٟ ث٠ كطاض ٗطاجغ ً٘ي ًطزٟ يب اٝ ضا تكٞين ًطزٟ يب زض كطاض ٝي تبثيط ذبني زاقت٠ اٛس ثبيس شًط قٞز. 

ٗطاجؼه٠  الظٕ اؾت ٗكرم قٞز ٠ً اظ ظٗبٙ كطاض اظ ٜٗعّ تهب   نحوه سپزي ضذن مذت دوري اس منشل:

ث٠ ٗطًع ، ٗطاجغ زض ًجب ث٠ ؾط ثطزٟ ٝ چ٠ اتلبهبتي ثطاي ٝي ضخ زازٟ اؾت، آيب ثب ذبٛٞازٟ ٝ زيِطاٙ ت٘بؼ زاقت٠ 

 اؾت يب ذيط . 

: ٗؿبئي ٠ً زض ذبٛٞازٟ ٝجٞز زاضز اظ هجيْ اػتيبز اكطاز ذبٛٞازٟ، ثهي   ويژگيهاي خانواده آسيب هاي آن

ازٟ ٝ ؾبثو٠ اضتٌبة جطٕ ٝ ثبظزاقهت اكهطاز ذهبٛٞازٟ زض ايهٚ هؿه٘ت      ًبضي پسض، ثي٘بضي ١بي قسيس اػًبي ذبٛٞ

 يبززاقت ٗي قٞز . 

ٌٗ٘ٚ اؾت اتطاثٍ ثب جٜؽ ٗربٓق )ث٠ ٝيػٟ زض ٗٞضز ٗطاجؼيٚ زذتط( زض  سابقه ارتباط با جنس مخالف :

ٓهصا ؾهبثو٠   كطاض اظ ٜٗعّ تبثيط زاقت٠ ثبقس ٝ حتي كطاض ٛيع ثب پيك٢ٜبز زٝؾت جٜؽ ٗربٓق نٞضت ُطكت٠ ثبقهس.  

 اضتجبٌ ٗطاجغ ثب اكطازجٜؽ ٗربٓق ثبيس يبز زاقت ُطزز.

: اُط ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ اظ تطؼ ًتي ذٞضزٙ ٝ ت٢سيس ثه٠ ًكهت٠ قهسٙ    بزرسي سمينه باسگطت به منشل

تٞؾٍ ذبٛٞازٟ ٝ... اظ ثطُكتٚ ث٠ ذب٠ٛ ذٞززاضي ٗي ًٜس يب اُط ذٞزـ پكي٘بٙ قسٟ ٝ ت٘بيهْ ثه٠ ثبظُكهت ثه٠     

 يٚ ظٗي٠ٜ ١ب ثبيس ثطضؾي ٝ ثيبٙ قٞز. ٜٗعّ ضا زاضز ، ا

ٌٗ٘ٚ اؾت ًٞزى زض ُصقت٠ تٞؾٍ ٝآسيٚ ٝ اػًهبي ذهبٛٞازٟ    :جسمي و رواني سابقه كودك آساري 

ٗٞضز تٜجي٢بت قسيس ٝ تحويط ١بيي هطاض ُطكت٠ ثبقس يب زض ٗهٞضز ث٢ساقهت، تحههيْ، پٞقهبى ٝ... زض ٗهٞضز ٝي      

كطاض ٝي اظ  ضٗؿتويٖ يب ؿيط ٗؿتويٖ ٗي تٞاٛس زٗي ُطزز ظيطا  ٗؿبٗح٠  ًبضي قسٟ ثبقس. ٠٘١ ايٚ ٗٞاضز ثطضؾي

 ٜٗعّ تبثيط ُصاضزٟ ثبقس. 

: يٌي اظ ػْٔ كطاض اظ ٜٗعّ )ثٞيػٟ زض زذتطاٙ( آظاض زيسُي جٜؿي اظ اَطاكيبٙ ٝ سابقه آسار ديذگي جنسي

عضُؿبٓي  كطز ١ٖ ثطَطف زيِطاٙ ٗي ثبقس ٝ كطز ُب١ي چبضٟ اي جع كطاض ٛ٘ي ثيٜس ٝ چ٠ ثؿب تبثيطات آٙ زٝضاٙ ث

 ٛرٞا١س قس، ٓصا ايٚ ٗٞاضز ثبيس يبززاقت قٞز.
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زض ايٚ هؿ٘ت ٗٞاضزي ٠ً كطز زض ُصقهت٠ اظ ٗسضؾه٠    تاريخچه فزار اس مذرسه و رفتارهاي انحزافي:

كطاض ٗي ًطزٟ يب ث٠ جبي ٗسضؾ٠ ث٠ ذيبثبٙ ٝ ٌٗب٢ٛبي زيِطي ٗي ضكت٠ ٝ ١٘چٜهيٚ ؾهبثو٠ ضكتبض١هبيي اظ هجيهْ     

 زظزي، ؾيِبض ًكيسٙ ٝ ... شًط ٗي قٞز.زضُيطي، 

: زض نٞضتي ٠ً ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ زض ُصقهت٠ ثه٠ ػٔهْ ٗرتٔهق تٞؾهٍ ٛيهطٝي       سابقه دستگيزي و سنذان

اٛتظبٗي زؾتِيط قسٟ ٝ ١٘چٜيٚ اُط ؾبثو٠ ًبٛٞٙ انالح ٝ تطثيت ضا زاقت٠ ثبقس ثجت ٗي قٞز. ٛهٞع جهطٕ ٛيهع    

 يبززاقت ٗي قٞز.

ؾبثو٠ حًٞض زض ٗطاًع ٗرتٔق ث٢عيؿتي اظ هجيْ ٗطاًع قجب٠ٛ ضٝظي،  ستي:سابقه پذيزش در مزاكش بهشي

 اٝضغاٛؽ اجت٘بػي، ٗطاًع حطك٠ آٗٞظي ٝ ... ٝ ػٔت ٗطاجؼ٠ ث٠ آ٢ٛب يبززاقت ٗي قٞز.

ؾبثو٠ ٗطاجؼ٠ ث٠ ضٝاٛكٜبؼ ٝ ضٝاٛپعقي ٝ ٗهطف زاضٝ : اُط ًٞزى يهب ٛٞجهٞاٙ زض ُصقهت٠ تٞؾهٍ ٝآهسيٚ يهب       

ث٠ ضٝاٛكٜبؼ ٝ ٗكبٝض ذبٛٞازٟ ٝ پعقي اػهبة ٝضٝاٙ ٗطاجؼ٠ ًطزٟ اؾت ٝ ٛهٞع زاض١ٝهبي    زيِطاٙ ٝ يب زاَٝٔجب٠ٛ

 تجٞيع ٝ ٗهطف قسٟ زض ايٚ هؿ٘ت ثجت ٗي قٞز. 

اذتالالتي ٠ً اظ ١ِٜبٕ تٞٓس تب ًٜهٞٙ ٝجهٞز زاقهت٠ اظ هجيهْ      سابقه اختالالت جسمي ، جنسي و رواني:

ش١ٜي يب ٗطظي ثٞزٙ، ثهيف كؼهبٓي ٝ ... زض ايهٚ هؿه٘ت      ثي٘بضي ١ب، ثؿتطي قسٙ زض ثي٘بضؾتبٙ ، ػوت ٗبٛسُي

 يبززاقت ٗي قٞز. 

ضٝاٛكٜبؼ ٗهبحج٠ ًٜٜسٟ ثب تٞج٠ ثه٠ ٗكهب١سات ٝ ٗههبحج٠ ١هب ٝ هًهبٝت       علل فزار اس ديذ روانطناس:

 . ثبٓيٜي ، ػْٔ كطاض ٗطاجغ اظ ٜٗعّ ضا اظ زيسُبٟ ذٞزـ يبززاقت ٗي ًٜس. 

 کَدک آساري -رٍاًشٌاسي 3فزم شوارُ 
، ايٚ كهطٕ  ضٝاٛكٜبؼ، ثط اؾبؼ ثطضؾي ١ب ٝ ٗكب١سات ٝ زض نٞضتي ٠ً احت٘بّ ز١س ًٞزى آظاضي ضخ زازٟ اؾت 

ًٜس. اً ط ؾٞاالت ث٠ نٞضت  اجطا. زض نٞضت ٓعٕٝ ٗسزًبضي اجت٘بػي ٛيع ٗي تٞاٛس ايٚ كطٕ ضا ًٜستٌ٘يْ ٗي ضا 

 ثؿت٠ پبؾد ُٗطح قسٟ اٛس.
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 يٌِ ٍضؼيت رٍاًي هؼا -رٍاًشٌاسي 4فزم شوارُ 
 

زض ٗٞضز  3نٞضتي ٠ً ضٝاٙ قٜبؼ نالح ثساٛس، كطٕ ق٘بضٟ زض ٝ  ثطاؾبؼ ٗكب١سات ٝ ٗهبحج٠ ١بي هجٔي

 ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ تٌ٘يْ ٗي ُطزز. اجطاي ايٚ كطٕ زض ٗٞضز ٠٘١ ٗطاجؼيٚ آعاٗي ٛ٘ي ثبقس.
 

 ؿيط ػبزي ًه٠ تٞجه٠ ضا    ٝيؼيت ٗطاجغ زض اٝٓيٚ ثطذٞضز ٝ ٗٞاضزٛٞع زض ايٚ هؿ٘ت : وضعيت ظاهز

جٔت ٗي ًٜس شًط ٗي قٞز )اظ هجيْ ٓجبؼ ٛبٜٗبؾت كهْ ؾبّ، ٗؼٔٞٓيت ظب١طي ، ٛهٞع آضايهف كهطز ٝ    

 ؿيطٟ(.

 ؾطيغ ثٞزٙ يب ًٜسي حطًبت ،ضكتبض١بي ػجيت، پطـ ١بي ػًالت)تيي( ٝ  :فعاليت رواني حزكتي

 ... زض ايٚ هؿ٘ت يبززاقت  ٗي قٞز.

 ًه٠ ٗطاجهغ اظ ٗههبحج٠ زاضز ٝ ١ٌ٘هبضي يهب ٗوبٝٗهت ٝي       ثطزاقهتي   :نگزش نسبت به مصاحبه

 يبززاقت ٗي قٞز.

 اظ ٗطاجغ ؾٞاّ ٗي قٞز ٠ً چ٠ حبٓي زاضز ٝ ١٘يُٜٞضثطٝظ  :خلق و عاطفه و متناسب بودن آنها

 ذٔن ٝ حبٓت ٝي )١يجبٙ( ٝ تٜبؾت يب ػسٕ تٜبؾت آ٢ٛب يبززاقت ٗي قٞز.

 قٞز.ًيليت ٝ ًٜس ٝ تٜس ثٞزٙ تٌٖٔ ٗطاجغ ثجت ٗي  :تكلم 

 اُط ٗطاجغ زاضاي ت١ٖٞ يب ذُب١بي حؿي اؾت ٗكحم ٗي قٞز. :ادراك 

 زض نٞضت ٝجٞز ١هصيبٙ احت٘هبٓي، ٛهٞع آٙ ثجهت ٗهي قهٞز ١٘چٜهيٚ ٝجهٞز اكٌهبض           :محتوي افكار

ذٞزًكي اظ ٝي ؾٞاّ ٗي قٞز اكٌبض زيِط ٗبٜٛس ٝ ؾٞا٢ٓبي كٌطي ٝ ٛكهرٞاض ش١ٜهي ٛيهع ثطضؾهي ٗهي      

 ُطزز.

 كٌبض ٝ آؿبظ ٝ پبيبٙ زاقتٚ ٜٗبؾت اكٌبض ٝ ُلتبض١ب ٝاذتالالت آٙ ٗبٜٛهس اظ  زٛجبّ ًطزٙ ا :فزاينذ تفكز

 ايٚ قبذ٠ ث٠ آٙ قبذ٠ پطيسٙ )پطـ كٌط(زض ايٚ هؿ٘ت ثطضؾي ٗي ُطزز.

 ايٚ هؿ٘ت ٝ ٗٞاضز ثؼسي ثيكتط ٗطثٌٞ ث٠ اضُبٛيي ثٞزٙ )ػًٞي ثهٞزٙ( ٗكهٌالت ضٝاٛهي     :هطياري

 ي ذيطي اظ اَطاف ٝ ... زض ايٚ هؿ٘ت ثطضؾي ٗي ُطزز.اؾت . ١كيبضي ػبزي ،١كيبضي ظيبز، اظ حس ، ث

 اظ ٗطاجغ ؾٞاّ ٗي قٞز زض چ٠ ٗٞهؼي اظ ضٝظ ) نجح ، ظ٢ط، قت( ٝ زض چ٠ ٌٗهبٛي ههطاض    :جهت يابي

زاضز. ١٘چٜيٚ ؾٞاّ ٗي ُطزز ٗهبحج٠ ًٜٜسٟ ًيؿت ٝ اكهطازي ًه٠ زض اَهطاف ١ؿهتٜس چه٠ ًؿهبٛي       

 ربل آُب١ي زاضز يبذيط.١ؿتٜس ٛبٗؼٕٔٞ قٞز آيب اظ ظٗبٙ ٝ ٌٗبٙ ٝ اق

 ؾ٠ هؿ٘ت اؾت حبكظ٠ آٛي ٗطثٌٞ ث٠ ٗٞاضزي ٠ً چٜس ثبٛي٠ تب چٜس زهيو٠ زض ش١ٚ ٗي ٗبٛهس   :حافظه

ٗبٜٛس حلظ ًطزٙ ق٘بضٟ تٔلٚ حبكظ٠ ًٞتبٟ ٗست ٗطثٌٞ ث٠ چٜس ؾبػت تب چٜهس ضٝظ اؾهت ٗبٜٛهس ٛهٞع     

قت٠ اؾت ٗبٜٛس ٛبٕ ٝ ٌٗبٙ ؿصايي ٠ً كطز قت ُصقت٠ ذٞضزٟ ٝ حبكظ٠ زضاظ ٗست ٗطثٌٞ ث٠ ذبَطات ُص

 ٗسضؾ٠ ايي ٠ً ؾب٢ٓب هجْ كطز زض آٙ تحهيْ ٗي ًطزٟ.
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 ٗكرم ٗي ًٜيٖ ٠ً آيب كطز اظ ت٘طًع ػبزي ثطذٞضزاض اؾت يب زچبض ٗكٌْ تٞجه٠ ٝ   :تمزكش و توجه

 ت٘طًع اؾت .

 هوش و اطالعات عمومي: ( زض ايٜجب ١سف تؼييٚ ث٢طٟ ١ٞقيIQ     ٝ ٚٛيؿهت ثٌٔه٠ يهي تر٘هي )

ي اظ ١ٞـ ٝ اَالػبت ػ٘ٞٗي اؾت. ؾٞاالت ٠ٛٞ٘ٛ اي٢ٜبؾت: ٛبٕ ضئيؽ ج٢٘ٞض كؼٔهي، ؾهبٓي   اضظيبثي ًٔ

 ٠ً اٛوالة اؾالٗي ث٠ پيطٝظي ضؾيس.

 ضكتبض١بي آٛي ٝ ثسٝٙ ته٘يٖ ٝ ٛب٢ُبٛي ٠ً ُب١ي پكي٘بٛي ث٠ زٛجبّ زاضز ٗبٜٛس تٌب٠ٛ  :تكانطي بودن

 ١بي جٜؿي ٝ پطذبقِطي زض ايٚ هؿ٘ت ثطضؾي ٗي قٞٛس.

 ايٚ ٗٞيٞع ثطضؾي ٗي قٞز ٠ً آيب ٗطاجغ ٗي زاٛس ضكتبض١بي ظقت ٝ ٛبپؿٜس  يب پؿٜسيسٟ زض  :قضاوت

 جبٗؼ٠ چ٠ِٛٞ اؾت ٝ چ٠ پيبٗسي زاضز ٝ زض ًْ ضكتبضـ ػبهال٠ٛ اؾت يب ذيط.

 ٗكرم ٗي ُطزز ٠ً آيب ٗطاجغ اظ ثي٘بضي ضٝاٛي احت٘بٓي ٝ ٗكٌالت ذبني ذٞز آُب١ي زاضز  :بينص

 يب ذيط.

  ثط اؾبؼ ٗكب١سات ٝ ٗهبحج٠ ١بي هجٔي ٝ ٗؼبي٠ٜ ٝيهؼيت ضٝاٛهي    :پيطنهاداتتطخيص اوليه و

ثبقس ػٔ٘ي تط ٝ   DSM4-TRكؼٔي ضٝاٙ قٜبؾي تكريم اٝٓي٠ ٗي ز١س ٠ً اُط ثط اؾبؼ پٜو ٗحٞض 

هبثْ هجّٞ تط ٗي ثبقس. ١٘چٜيٚ اُط ضٝاٙ قٜبؾي پيك٢ٜبز ذبنهي زاضز ٗه ال اضجهبع ٗطاجهغ ثه٠ ضٝاٙ      

 ٞز. پعقي يب ... ثيبٙ ٗيك

 
 

 ٍ اطزافياى هصاحبِ با خاًَادُ -رٍاًشٌاسي  5  فزم شوارُ
 

ؿهتٜس ٝ زض نهٞضت كوهساٙ    يٚ كهطز ٛ يكطز ٗهبحج٠ قٞٛسٟ آعاٗهب ٝآهس  ههاحثِ قًَسُ )گاى ( :  يًام ٍ ًام ذاًَازگ

اؾهت   اٝ ضا ثهط ػ٢هسٟ زاقهت٠    ي٠ً ٗطاهجهت ٝ ٢ِٛهساض   يِطيب ١ط كطز زيِط ذبٛٞازٟ ٝ يتٞاٙ ثب اكطاز ز يٚ ٗيٝآس

 ٗهبحج٠ ٛ٘ٞز .

 س ٛٞقت٠ قٞز . يٛؿجت كطز ٗهبحج٠ قٞٛسٟ ثب كطز ثب : ياتاًين وَزواى  ذيًؿثت تا هم -

 ٜس حًٞض ٗهبحج٠ قٞٛسٟ زض ٗطًع ٛٞقت٠ قٞز . يكطا ا زػَت قسى تِ هطوع :يهطاجؼِ  يچگًَگ -

حج٠ قٞٛسٟ )ُهبٙ(  ٚ هؿ٘ت ٛظط ٗهبيزض ا سگاُ ههاحثِ قًَسُ ) گاى ( ٍ الساهات اًجام قسُ :يهكىل اظ ز -

زذتط ٝ اهساٗبت اٛجبٕ قسٟ زض ج٢ت ضكغ ٗكٌْ تٞؾٍ ذبٛٞازٟ شًط قٞز . )  يضا زض ذهٞل ٗكٌْ كؼٔ

 بززاقت قٞز ( يٜب ج٘الت ٗهبحج٠ قٞٛسٟ يػ

 يؾٞاثن آٙ ٝ اهساٗبت يزض نٞضت ٝجٞز ٗكٌالت هجٔ هطاجغ ٍ الساهات اًجام قسُ : يؾَاتك هكىالت لثل -

 بززاقت قٞز ( يٜب ج٘الت ٗهبحج٠ قٞٛسٟ يٙ ٛ٘ٞزٟ اؾت شًط قٞز . ) ػ٠ً ذبٛٞازٟ زض ج٢ت ضكغ آ

ٗٞجهٞز زض ذهبٛٞازٟ اظ ظثهبٙ ٗههبحج٠      يٝ كؼٔه  يٗكٌالت ٝ ٗؿبئْ هجٔ ذاًَازُ : يٍ لثل يهكىالت جاض -

 بززاقت قٞز . يقٞٛسٟ 
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ْ   يپ ضفغ هكىالت : يذاًَازُ تطا يكٌْازات ٍ ًحَُ ّوىاضيپ - ٝ  ك٢ٜبزات ذبٛٞازٟ زض ذههٞل ضكهغ ٗكهٌ

ض  زحْ ٗكٌالت اٛجبٕ ز١ٜس اظ ظثبٙ ٗهبحج٠ قٞٛسٟ ٛٞقت٠ قهٞز . )  يتٞاٜٛس زض ضاؾتب ي٠ً ٗ ياهساٗبت

ٖ يؿت ضٝاٛكٜبؼ ٛوف ذبٛٞازٟ ضا زض ذهٞل قٜبذت ٗكٌْ ٝ ضكهغ آٙ ثه٠ آٛهبٙ تل٢ه    يٚ ضاث٠ُ آعاٗيا

 س (يٛ٘ب

ت يتٞاٛهس اظ ٝيهؼ   يٟ ٗه ضٝاٛكٜبؼ ثب تٞج٠ ث٠ ٗهبحج٠ اٛجبٕ قهس  : يكٌْازيًظط ضٍاًكٌاؼ ٍ هساذالت پ -

س ٝ ثهط اؾهبؼ آٙ   يه ٛ٘ب يبثيزض ضكغ ٗكٌالت اضظ يآٛبٙ ضا ج٢ت ١ٌ٘بض يٝ آٗبزُ ييذبٛٞازٟ ، تٞاٛب ئً

ب يه ٚ ًه٠ ا يه م ضٝاٛكٜبؼ زض ٗٞضز ايٚ ًٜس ٝ زض نٞضت تكرييتؼ يٛوف ذبٛٞازٟ ضا زض ٗساذالت زضٗبٛ

 ت ١ب ٛٞقت٠ قٞز . يثب شًط اٝٓٞ ثبقٜس يٝ .... ٗ يبظٜٗس ذسٗبت ترههيع ٛيط اكطاز ذبٛٞازٟ ٛيؾب

 ارسيابي رٍاًشٌاختي -رٍاًشٌاسي   6 فزم شوارُ

   

ضٝاٛكٜبذتي ٜٗبؾجي اظ هجيْ آظٗٞٙ ١ٞقي ًٝؿٔط زض نٞضتي ٠ً ضٝاٛكٜبؼ ٗطًع نالح ثساٛس ، آظ٢ٛٞٗبي    

تيجه٠  اجطا ٗي ًٜس ٝ ٛ زض ٗٞضز ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ پصيطـ قسٟيب ضٝضقبخ ضا  MMPI-2يب آظٗٞٙ قرهيت 

 تؿت ١ب ٝ پطؾكٜب٠ٗ ١ب ضا زض پطٝٛسٟ ُعاضـ ٗي ٛ٘بيس. 

 

تكريم ذٞز ضا زض ٗٞضز ٗطاجغ  ،ٝ ٗكب١سات ٗرتٔقپؽ اظ ٗهبحج٠ ٝ اجطاي آظ٢ٛٞٗب ضٝاٛكٜبؼ ٗطًع       

ُب٠ٛ آذهطيٚ   5زض ايٚ كطٕ يبززاقت ٗي ًٜس. زض نٞضت اٌٗبٙ ث٢تط اؾت ايٚ تكريم ثط اؾبؼ ٗحٞض١بي 

 ثبقس. (DSM)« يهي ٝ آٗبضي اذتالالت ضٝاٛيضا١ٜ٘بي تكر»ٛؿر٠ 

 

زض ٢ٛبيت ضٝاٛكٜبؼ ثط اؾبؼ ٗكب١سات، ٗهبحج٠ ١ب ٝ ؾٜجف ١بي ذٞز، زض ايهٚ كهطٕ َهطح زضٗهبٙ ضا        

پيك٢ٜبز ٗي ًٜس. ايٚ َطح ٌٗ٘ٚ اؾت قبْٗ ذبٛٞازٟ زضٗبٛي، آٗٞظـ ٢ٗبضت٢بي ظٛسُي، ضكتبض زضٗبٛي ٝ ..... 

بؾت ثب ٛيبظ١بي ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ ٝ ثب تٞج٠ ث٠ ػٔ٘ي ثٞزٙ ٝ اِٛيعٟ ؾبظي ثبقس. ضٝق٢بي اجطاي َطح ٛيع ٗتٜ

  ُعاضـ ٗي قٞز.ٛيع ٝ زض كطٕ ١بي ثؼسي  ظٗبٙ ثٜسي ٗي قٞز

 

 قذاهات ٍ هذاخالتا -رٍاًشٌاسي  7فزم شوارُ 

 

زض  د ٝ ق٘بضٟ جٔؿ٠يضا ثب شًط تبض ث٠ ثؼس زٍماظ جٔؿ٠ ذٞز  ياهساٗبت ٗساذ٠ٔ ا٠٘١ ؿت يثب يضٝاٛكٜبؼ ٗ

 س .يبززاقت ٛ٘بيايٚ كطٕ 
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 راٌّواي تکويل فزم

 (ي) گشارش کاهل فزدياجتواػ ي( هذدکار1شوارُ ) فزم

 )العاهيؿت پيف اظتىويل ايي فطم ، فطم ههاحثِ اٍليِ تىويل ٍ يا هغالؼِ گطزز (

 زض ايٚ ثرف ٝيؼيت ظب١طي ٝ ٛحٟٞ ٓجبؼ پٞقيسٙ،ٝيؼيت ٓجبؾه٢ب، ٝيهؼيت ٗهٞي ؾهط،    ٍضؼيت ظاّطي : 

ٝيؼيت تٌٖٔ ، ضكتبض١ب ٝ حبالت ١يجبٛي ، ٛحٟٞ ايؿتبزٙ ٝ يب ٛكؿتٚ ، ٝيؼيت ثطهطاضي اضتجبٌ چكه٘ي ثهب   

ٗسزًبض ، ٗحتٞاي ًالٕ ٝ اي٠ٌٜ آيب اضتجبٌ ُٜٗوي ثيٚ ُلتبض ٝ ضكتبض ٝ ٝيؼيت ٝي ٝجٞز زاضز يب ٛه٠ ، ٝ ١هط   

زُي ٝي ٗي تٞاٛس ً٘ي ًٜٜسٟ ٠ُٛٞ ٗؿئ٠ٔ هبثْ تٞج٢ي ٠ً زض قٜبؾبيي ٝيؼيت اجت٘بػي ٝ كطزي ٝ ذبٛٞا

 ثبقس ٗٞضز تٞج٠ هطاض ُطكت٠ ٝ زض نٞضت ٝجٞز ١ط٠ُٛٞ ٌٛت٠ اي ُعاضـ ٗي ُطزز.
ػٔت ٗطاجؼ٠ ١٘بٙ ػٔتي اؾت ٠ً ٗطاجغ زض اٝٓيٚ ٗطاجؼ٠ ذٞز َطح ٗي ًٜس . آجته٠ ٌٗ٘هٚ    ػلت هطاجؼِ :

 كطٕ ُعاضـ قٞز .اؾت ػٔت ٝاهؼي ٗطاجؼ٠ ثؼس اظ ٗستي زهيوب ٗكرم قٞز ٠ً الظٕ اؾت زض ١٘يٚ 

: ج٢ت تٌ٘يْ ايٚ ثرف الظٗؿت ٗسزًبض ثهب ٗطاجهغ ثه٠ ٗههبحج٠ پطزاذته٠ ٝ      تياى هكىل اظ زيس هطاجغ

 ي٘ٚ ٗكبٝضٟ ثب اٝ ث٠ ٝي ً٘ي ٛ٘بيس تب ثتٞاٛس ٗكٌالت ذٞز ضا َجو٠ ثٜسي ًٜس.

الػهبت  ٌٗ٘ٚ اؾت زض جٔؿ٠ يب جٔؿبت اّٝ ٗطاجغ اَالػبت زهين زض اذتيبض ق٘ب ِٛصاضز . ث٢تط اؾت اَ -

 جسيس ضا ثب اَالػبت هجٔي ٗوبيؿ٠ ٛ٘بييس . 

زض ثطذي اظ قطايٍ ٗطاجؼيٚ هبزض ث٠ اضائ٠ اَالػبت ٛيؿهتٜس . زض ايهٚ قهطايٍ اذهص اَالػهبت اظ اػًهبء        -

 ذبٛٞازٟ ٝ يب زيِطاٙ يب ج٘غ آٝضي اَالػبت اظ َطف زيِط اظ ج٠ٔ٘ پطٝٛسٟ هجٔي يطٝضي اؾت . 

: ُٗبثن ٗٞضز كٞم ٗسزًبض ي٘ٚ ٗهبحج٠ ثب ٗطاجهغ ثه٠ ٝي    هطوع تياى اًتظاضات وَزن ٍ يا ًَجَاى اظ 

ً٘ي ٗي ٛ٘بيس تب ثتٞاٛس اٛتظبضات ٗكرم ٝ ُٜٗوي اظ ٗطًع زاقت٠ ثبقس ٝ ٛتيج٠ ٗصاًطات زض ايهٚ ثرهف   

 ثٜس ٗي ُطزز.

زض ايٚ هؿ٘ت اَالػبتي اظ اػًبي ذبٛٞازٟ ٗطاجغ ٛٞقت٠ ٗي قٞز ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾت  هكرهات اػضاي ذاًَازُ:

ٟ ٛؿجت ثب ٗسزجٞ ، ؾٚ ، ٗيعاٙ تحهيالت ، ٝيغ تب١ْ ، قـْ ، ٗتٞؾٍ زضآٗس ٗب١يب٠ٛ ، ٝيغ ؾالٗت زضثبض

جؿ٘ي ٝ ضٝاٛي ، ٛحٟٞ اضتجبٌ ثب ٗطاجغ ٝ ؾٞاثن هجٔي ثبقس . زض ذهٞل ١هط يهي اظ اػًهبي ذهبٛٞازٟ ١هط      

ي ًٌ٘هي ٝ يهب   اَالػبت زيِطي ٠ً يطٝضت زاضز اذص قٞز ، آجت٠ ثبيهس اَالػهبتي ثبقهس ًه٠ زض ثطٛبٗه٠ ١هب      

تكريم ٗكٌْ ٝاهؼي ً٘ي ًٜس . زض ٗٞضز ثؼًي اظ ٗطاجؼبٙ ث٠ ػٔت ٛساقتٚ ذبٛٞازٟ زض ظٗبٙ ٗطاجؼ٠ يهب  

ثي اَالػي ٗطاجغ اظ ذبٛٞازٟ ٌٗ٘ٚ اؾت ايٚ ثرف اظ اَالػبت زض ُعاضـ زضج ٛكٞز اٗب ٗسزًبض اجت٘هبػي  

 ثبيس ػٔت آٙ ضا ثٜٞيؿس . 

ُب١ي ؾبيط اكطاز اظ هجيْ پسض ثعضٍ  ل هكىل تِ هطاجغ ووه وٌٌس :هكرهات ؾايط افطازي وِ هي تَاًٌس زض ح

، ٗبزض ثعضٍ ، ػ٘ٞ ، ػ٠٘ ، زايي ، ذب٠ٓ ، ٗطثي ، ٗؼٖٔ ، ٗطثي ، ٗسيط ، ٗكبٝض ، زٝؾت ٝ....... ٛيع ٗهي تٞاٜٛهس   

زض حْ ٗكٌْ ً٘ي ثؿيبض ٗٞثطي ثطاي ٗطاجغ ثبقٜس . زض نٞضت ٝجٞز ايٚ اكطاز ، اَالػبت آٙ ١هب زض ايهٚ   
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هؿ٘ت ث٠ نٞضت تكطيحي ٛٞقت٠ قٞز . ايٚ اَالػبت قبْٗ ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُي ، ؾٚ ، قـْ ٝ ٗٞاضزي ٛظيط 

 آٙ ٝ ٛيع ٛحٟٞ اضتجبٌ ثب ٗطاجغ ٝ ق٘بضٟ ت٘بؼ ٝ ٛكبٛي ثطاي ٗطاجؼ٠ ث٠ آٙ ١ب ٗي ثبقس . 

صقهت٠ ٗكهٌْ زض   زض ايٚ هؿ٘ت ًٔي٠ اَالػبتي ٠ً ٗطثٌٞ ث٠ تبضيرچ٠ ٝ ُاعالػات هطتَط تِ گصقتِ هطاجغ : 

ذهٞل ظٗبٙ ٝ ٛحٟٞ قطٝع ٗكٌْ ٝ ضٝٛس تحٞالت آٙ تب ظٗبٙ اظ َطين ٗهبحج٠ ثب ٗطاجغ ٝ ذهبٛٞازٟ ت٢يه٠   

 ٝزضج ٗي قٞز. 

زض ايٚ هؿ٘ت ٗسزًبض اجت٘بػي اثتسا اَالػهبت   اعالػات هطتَط تِ ػَاهل ظهيٌِ ؾاظ هكىل تِ تطتية اٍلَيت :

ازٟ ٝ ثطضؾي ٗي ًٜس ٠ً ثب تٞج٠ ث٠ اَالػبت ثسؾت آٗسٟ چ٠ ج٘غ آٝضي قسٟ ضا ٗٞضز تجعي٠ ٝ تحٔيْ هطاض ز

ػٞاٗٔي ظٗي٠ٜ ؾبظ ٗكٌْ ٝ ٗٞثط زض ثطٝظ ٗكٌْ ثٞزٟ اؾت . تٞييح ايٚ ٌٛته٠ يهطٝضي اؾهت ًه٠ چٜبٛچه٠      

 ٗطاجغ ثيف اظ يي ٗكٌْ زاضز ػٞاْٗ ظٗي٠ٜ ؾبظ ٝ .....١ط ٗكٌْ جساُب٠ٛ ثبيس ٛٞقت٠ قٞز .  

ث٠ زٓيْ پط١يع اظ زٝثبضٟ ًبضي ٝ ١٘چٜيٚ  قسُ لثلي زض ذهَل حل هكىل : اعالػات هطتَط تِ الساهات اًجام

اضظيبثي ثطٛب٠ٗ ١بي ًٌ٘ي ٠ً زض ُصقت٠ ػْ٘ قسٟ ٝ زاقتٚ ثطٛب٠ٗ ظٗبٛجٜسي ٗؼوّٞ ثطاي اجهطا الظٕ اؾهت   

 ًٔي٠ اَالػبت ٗطثٌٞ ث٠ ٗطاجغ ٝ اهساٗبتي ٠ً تب ظٗبٙ ٗطاجؼ٠ ث٠ ٗسزًبض اجت٘بػي ٗطًع اٛجبٕ قسٟ ٝ ايٌٜه٠ 

چ٠ اهساٗبتي ثطاي حْ ٗكٌْ ٝ يب ثطَطف ًطزٙ ٗكٌْ اٛجبٕ قسٟ ٝ ٛتبيو حبنه٠ٔ اظ اههساٗبت ثه٠ نهٞضت     

 تكطيحي زض ايٚ هؿ٘ت ٛٞقت٠ قٞز . 

زض ايٚ هؿ٘ت ٗسزًبض اجت٘هبػي اثتهسا اَالػهبت ج٘هغ آٝضي قهسٟ ضا ٗهٞضز        عطح هكىل تِ تطتية اٍلَيت :

تٞج٠ ث٠ اَالػبت ثسؾت آٗسٟ آيب ٗكٌْ / ٗكٌالت ٝاهؼي تجعي٠ ٝ تحٔيْ هطاض زازٟ ٝ ثطضؾي ٗي ًٜس ٠ً ثب 

ٗطاجغ ١٘بٙ ٗكٌْ ُلت٠ قسٟ تٞؾٍ ٗطاجغ اؾت ؟ آيب ػٞاْٗ ظٗي٠ٜ ؾبظ ١٘بٙ اؾت ٠ً ٗطاجغ ُلت٠ اؾت 

؟ ٌٗ٘ٚ اؾت اَالػبت ثسؾت آٗسٟ ٝ ٗكٌالت تكريم زازٟ قسٟ ثب آٙ چ٠ ٗطاجغ ٗي ُٞيس ٗتلبٝت ثبقس 

ٚ نٞضت ثبيس اَالػبت ضا ًبْٗ ٛ٘ٞزٟ ٝ ثطاي تكريم ٝ تسٝيٚ ثطٛب٠ٗ ًٌ٘ي ٝ يب اَالػبت ًبكي ٛجبقس زض اي

اهسإ ٛ٘ٞز .پؽ اظ آٙ اَالػبت ضا ث٠ ٗطاجغ ٝ يب ذبٛٞازٟ اٝ ٜٗتوْ ٛ٘ٞزٟ ٝ ثطاؾبؼ تلب١ٖ ٝ ته٘يٖ ٗكتطى 

 ثب ٗطاجغ ٗكٌالت ضا ث٠ تطتيت اٝٓٞيت تؼييٚ ًطز . 

يٚ ثٜس ثب ٗكبضًت ًٞزى ٝ يب ٛٞجهٞاٙ تهسٝيٚ ٝ تٌ٘يهْ    )آعاٗيؿت ا :تسٍيي تطًاهِ ووىي جْت حل هكىل 

ُطزز ٝ ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ ٝ ذبٛٞازٟ ٝي ١ٖ زض جطيبٙ تهسٝيٚ ثطٛبٗه٠ ًٌ٘هي ٝ ١هٖ زض جطيهبٙ اجهطاي آٙ       

ٗكبضًت كؼبّ زاقت٠ ثبقٜس(زض ايٚ هؿ٘ت ثب ٗكبضًت ٗطاجغ ثط اؾبؼ اٝٓٞيت ٗكٌالت يب ٛيبظ١ب ث٠ نٞضت 

١ط ثطٛب٠ٗ ٝ ثب تٞج٠ ث٠ تٞاٛبيي ١بي ٗطاجغ ٝ قطايٍ كط١ِٜي جبٗؼ٠ ثطٛب٠ٗ ظٗبٛجٜسي قسٟ ٝ چِِٞٛي اجطاي 

 ١بي ًٌ٘ي ضا اضائ٠ ٗي ًٜس ٝ ث٠ نٞضت تكطيحي ٝ ًبْٗ زضج ٗي قٞز . 

ُعاضـ اهساٗبت اٛجبٕ يبكت٠ ثط اؾبؼ اٝٓٞيت٢بي َطح ًٌ٘ي ثب شًط تبضيد اٛجبٕ ٝ ٛتهبيو   اجطاي تطًاهِ ووىي :

 حبن٠ٔ ثجت ُطزز.

ثطٛب٠ٗ ١بي اٛجبٕ قسٟ ثب ٗكبضًت ٗطاجغ ٗٞضز اضظيهبثي ٗؿهت٘ط ههطاض ُطكته٠ ٝ ٛتهبيو       تطًاهِ ووىي :اضظياتي 

 اضظيبثي ١بي اٛجبٕ قسٟ اظ ثطٛب٠ٗ ث٠ تلٌيي ثجت ٗي قٞز . 
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 راٌّواي تکويل فزم

  )اقذاهات ٍ پيگيزيْا((هذدکاري اجتواػي2شوارُ )فزم 

طًع تب ظٗبٙ تطذيم اٛجبٕ ٗي قٞز ) اظ هجيْ ت٘بؼ تٔلٜي ٗسزًبض ثب ًٔي٠ اهساٗبتي ٠ً اظ ظٗبٙ ٝضٝز ٗطاجغ ث٠ ٗ

ذبٛٞازٟ ، ذبٛٞازٟ ثب ٗسزًبض ، ٗطاجؼ٠ ذبٛٞازٟ يب ثبظزيس ٗسزًبض ٌٗبتج٠ ٝ...(ث٠ نٞضت ًبْٗ ٝ تكطيحي زض ايٚ كطٕ 

 ثجت ٗي ُطزز . 

 راٌّواي تکويل فزم

 )گشارش باسديذ اس هٌشل( ( هذدکاري اجتواػي3شوارُ )فزم 

 عاضـ ذٞاٛب ثبقس .ُ -

 ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذٞاٛٞازُي ٗسزًبض اجت٘بػي ٝ ٢ٗط ٝ اًٗبء ٛيع زض پبيبٙ ُعاضـ ثبقس .  -

 

 راٌّواي تکويل فزم

  (گشارش کار گزٍّي) ( هذدکاري اجتواػي4شوارُ )فزم 

 ْ زضج قٞز :يؿت اَالػبت شيثب يٗ يُعاضـ ًبض ُط١ٝ زض كطٕ 

 كطايٜس تكٌيْ ُطٟٝ  1

 ضٝـ ُط١ٝي  آق: يطٝضت اٛتربة

 ة : اٛتربة اػًبي ُطٟٝ

 ج : ظٗبٙ تكٌيْ ُطٟٝ

 ز: ٌٗبٙ تكٌيْ ُطٟٝ

 ا١ساف تكٌيْ ُط١ٟٝ: 

 ٝ: هٞاػس ٝٗوطضات ُطٟٝ 

 ُعاضـ جٔؿبت ُط١ٝي  -2

 اضظيبثي اظ جٔؿبت ُطٟٝ -3

 ٛتبيو حبنْ اظ كؼبٓيت ُط١ٝي 4

 

 راٌّواي تکويل فزم

  تزخيص(( هذدکاري اجتواػي) پيگيزي پس اس 5فزم شوارُ )
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) اظ هجيْ ت٘بؼ تٔلٜهي ٗهسزًبض ثهب ذهبٛٞازٟ ،     ًٔي٠ اهساٗبتي ٠ً پؽ اظ تطذيم ٗطاجغ اظ ٗطًع اٛجبٕ ٗي ُيطز  

ث٠ َٞض زهين ٝ ٗؿت٘ط ثب شًط تبضيد ٝ ٛبٕ ٝ ٛبٕ  ذبٛٞازٟ ثب ٗسزًبض ، ٗطاجؼ٠ ذبٛٞازٟ يب ثبظزيس ٗسزًبض ٌٗبتج٠ ٝ...(

 ذبٛٞازُي پيِيطي ًٜٜسٟ ثجت قٞز .

 

 ي تکويل فزمراٌّوا

 فزم گشارش پزستاري 
زض ايٚ كطٕ ًٔي٠ اهساٗبتي ٠ً پطؾتبض زض ذهٞل ٗطاجغ اٛجبٕ ٗي ز١س ، ثجت قسٟ ٝ ُهعاضـ ٗؿهت٘ط ٝيهؼيت    

 ؾالٗت ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ ثجت ٗي ُطزز.

زض ايٜجب الظٕ اؾت يبزاآٝضي قٞز ثب تٞج٠ ث٠ اي٠ٌٜ ٝظيل٠ ًٜتطّ ٝيؼيت ث٢ساقتي ٗطًع ٛيع ثهط ػ٢هسٟ پطؾهتبض    

ؾت، الظٕ اؾت ُعاضقبت ضٝظا٠ٛ ٝيؼيت ث٢ساقهتي ٗطًهع زض يهي زكتهط جساُبٛه٠ زض ٝاحهس پطؾهتبضي ثجهت ٝ         ا

 ٢ِٛساضي ُطزز.  

 

 

 

 راٌّواي تکويل فزم

  فزم گشارش هزبي 

 ٛٞقت٠ قٞز . يٝ اًٗبء ٗطث يد ٝ ٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُيُعاضـ ضٝظا٠ٛ ١ط ٗطاجغ ث٠ َٞض ًبْٗ ثب شًط تبض

ض ١ط ٛٞثت ًبضي ُعاضـ ذالن٠ اي اظ ٝيؼيت ضكتبض ١ط يي اظ ٗطاجؼيٚ ثجت ُطزز ٝ ١ط الضٕ اؾت زض ايٚ كطٕ ز

 ٠ُٛٞ اتلبهي ٠ً زض ٗٞضز ١ط يي اكتبزٟ ثبقس شًط قٞز. 
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 : پصيطـ تبضيدؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                              

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :       هؼاًٍت اهَض اجتواػي                        

 تبضيد تٌ٘يْ كطٕ :                     زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

                            فزم هصاحبِ اٍليِ                                                     

 پصيطـ: ذبٛٞازُي ٗؿئّٞ ٛبٕ ٝ ٛبٕق٢طؾتبٙ :                           ٗطًع :                                       اؾتبٙ :             

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي :                                  ًام پسض :              ؾي :                               جٌؽ : 

 تطى تحهيْ زاٛف آٗٞظ ٍضؼيت اقتغال تِ تحهيل:                        هيعاى تحهيالت :       

 ثيٌبض                             قبؿْ   ٍضؼيت اقتغال : 

 قٜبؾبيي ٝ جصة )اضجبع اظ ٝاحس١بي ذسٗبت اجت٘بػي ؾيبض(:          ذٞزٗؼطف   ًحَُ هطاجؼِ :

اضجبع اظ ٗطًع  اضجبع اظ ؾبيط ٢ٛبز١بي زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي               اضجبع اظ ٗطاجغ هًبيي ٝ اٛتظبٗي : 

                              ٗساذ٠ٔ زض ثحطاٙ  

   ؿيط ايطاٛي                ايطاٛي تاتؼيت : 

 زض نَضت غيط ايطاًي تَزى ترف ظيط تىويل قَز 

زض               ذيط زاقتٚ ًبضت اهبٗت: ثٔي                  ًكٞض ٗجسا :                   تبضيد ٝضٝز ث٠ ايطاٙ :   

           ٢ٗٔت اػتجبض ًبضت :نَضت زاقتي واضت الاهت : 

 : ػٔت ٛساقتٚ ًبضتزض نَضت ًساقتي واضت ، 

 ػلت هطاجؼِ اظ ظتاى وَزن يا ًَجَاى: 

 ًظط هؿ َل پصيطـ تا تَجِ تِ ٍضؼيت وَزن يا ًَجَاى

 هطوع وَزواى ذياتاًي
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                  ضٝاٛپعقي           پطؾتبض                  ضٝاٛكٜبؼ                 ض اجت٘بػيٗسزًباضجاع تِ :  

         ؾبيط                   ٗكبٝض حوٞهي                              پعقي 

 اهضاي هؿ َل پصيطـ                                                                                     

 

 

 رٍاًشٌاسي                                1شوارُ فزم 

 چگًَگي هطاجؼِ تِ هطوع:

 

 

 

 

 

 آيا لثال ّن زض هطوع وَزواى ذياتاًي پصيطـ قسُ اؾت؟چٌس تاض؟

 

 

 

 قطح هكىل اظ ظتاى هطاجغ ٍ ّوطاُ: 

 

 

 

 

 

 

 تاضيرچِ هكىل فؼلي:
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 رٍاًشٌاسي                                1شوارُ اداهِ فزم        

 

 هكىالت جؿوي، ضٍاًي ٍ ذاًَازگي لثلي ٍ الساهات اًجام قسُ : 

 

 

 

 

 

 )اظ ١ِٜبٕ تٞٓس تب ًٜٞٙ( : تاضيرچِ فطزي

 

 

 

 

 

 

 تاضيرچِ ذاًَازگي : 
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 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ضٍاًكٌاؼ:

 :اهضاءٍ  هْط                                                                

                                  )در صورت نیاز(  رٍاًشٌاسي 2شوارُ فزم                              

                   فزار اس هٌشل       

 ؾاتمِ ٍ تاضيرچِ فطاض ٍ هست ظهاى زٍضي اظ هٌعل:

 

 

 

 

 

 ػلل فطاض اظ هٌعل اظ زيسگاُ هطاجغ: 

 

 

 

 

 

 تأثيط ذاًَازُ، زٍؾتاى ٍ ػَاهل زيگط زض فطاض اظ هٌعل: 

 

 

 

 

 

 اظ هٌعل:  ًحَُ ؾپطي قسى هست زٍضي
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 رٍاًشٌاسي                                 2شوارُ اداهِ فزم         

 ٍيػگيْاي ذاًَازُ ٍ آؾية ّاي آى:

 

 

 

 ؾاتمِ اضتثاعات تا جٌؽ هرالف:

 

 

 ٍ هؿاهحِ زض گصقتِ :جؿوي ٍ ضٍاًي ؾاتمِ وَزن آظاضي 

 

 

 زض گصقتِ :زيسگي جٌؿي ؾاتمِ آظاض

 

 

 تاضيرچِ فطاض اظ هسضؾِ ٍ ضفتاضّاي اًحطافي:

 

 

 

 ؾاتمِ زؾتگيطي ٍ ظًساى:

 

 

 

 ؾاتمِ پصيطـ زض هطاوع تْعيؿتي :

 

 



 42 

 

                         رٍاًشٌاسي        2شوارُ اداهِ فزم         

 

 ؾاتمِ اذتالالت جؿوي ٍ ضٍاًي:

 

 

 

 ؾاتمِ هطاجؼِ تِ ضٍاًكٌاؼ ٍ ضٍاًپعقه ٍ ههطف زاضٍ:

 

 

 

 تطضؾي ظهيٌِ تاظگكت تِ هٌعل:

 

 

 

 

 ػلل فطاض اظ هٌعل اظ زيسگاُ ضٍاًكٌاؼ:

 

 

 

 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ضٍاًكٌاؼ:

 :اهضاءٍ  هْط                                                                
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                                  )در صورت نیاز(  رٍاًشٌاسي 3شوارُ فزم                              

                   کَدک آساري

 

 شًط قٞز:  اهٞإ      ذٞا١ط  ثطازض   پسض     ٗبزض    ذٞزًٞزىههاحثِ قًَسُ: 

 شًط قٞز:  ؾبيط        ١٘ؿبي٠    ًبضًٜبٙ ٗسضؾ٠ زٝؾتبٙ 

 

 تاضيرچِ ٍ جعئيات آظاض ّا :

 

 

 

 

 

 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1اُط ثيف اظ يي ٛٞع آظاض ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝٓٞيت  )    ًَع آظاض:

  ٗؿبٗح٠                            َلي ٝ ضٝاٛيػب                  جٜؿي                         جؿ٘ي   

 

 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1اُط ثيف اظ يي ٛٞع  ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝٓٞيت  )ًَع آظاض جؿوي:  

         ايجبز جطاحت    قٌؿتٚ اؾترٞاٙ   اؾتلبزٟ اظ آة جٞـ   ؾٞظاٛيسٙ ثسٙ  ًتي ظزٙ قسيس

 شًط قٞز:                      طؾبي               تٌبٙ زازٙ قسيس 

 

 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1اُط ثيف اظ يي ٛٞع  ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝٓٞيت  ) ًَع آظاض جٌؿي:

       ٛ٘بيف اٛسإ تٜبؾٔي        ٓ٘ؽ اٛسإ تٜبؾٔي        ٝازاض ًطزٙ ث٠ ضكتبض جٜؿي     تجبٝظث٠ ػٜق 

 شًط قٞز:  ؾبيط                            زى  ُلتِٞ اظ ٗؿبيْ جٜؿي ج٢ت تحطيي ًٞ

 

 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1اُط ثيف اظ يي ٛٞع  ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝٓٞيت  )  ًَع آظاض ضٍاًي: 

  اؾتلبزٟ اظ ًٞزى ثطاي ثع١ٌبضي              ٝ تحويط ٌٗطض ًٞزى كحبقيت١ٞيٚ،  

 ط قٞز:                     شً طؾبي        تطؾبٛسٙ قسيس ٝ ٌٗطض ًٞزى 
 

 )ازا٠ٗ كطٕ ًٞزى آظاضي(
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 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1اُط ثيف اظ يي ٗٞضز ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝٓٞيت  )ًَع هؿاهحِ : 

   كطا١ٖ ٌٛطزٙ پٞقبى       كطا١ٖ ٌٛطزٙ ؾطپٜبٟ      كطا١ٖ ٌٛطزٙ ذٞضاى 

    ٗ٘بٛؼت اظ تحهيْ ًٞزى                              شًط قٞز:       كطا١ٖ ٌٛطزٙ اٌٗبٛبت ث٢ساقت ٝ زضٗبٙ

 شًط قٞز: ؾبيط                 ثي تٞج٢ي ث٠ ايٜ٘ي ًٞزى  

 

 آظاضّا  اظ چِ هستي اؾت وِ  قطٍع قسُ ٍ ازاهِ زاقتِ اؾت؟    

ثيف     ؾبّ 3تب     1ؾبّ  1ٗبٟ تب    6ٗبٟ  6تب  ١    1لت٠ 4تب  ١      1لت٠     1چٜس ضٝظ

 ؾبّ  3اظ 
 

 اگط آظاض جٌؿي اؾت تا تِ حال چٌس تاض تىطاض قسُ اؾت؟ 

    ز٢١ب ثبض         ثبض  20تب         10ثبض  10ً٘تط اظ         ثبض           2ثبض 1

 

 اگط آظاض جؿوي يا ضٍاًي اؾت تا تِ حال چٌس تاض تىطاض قسُ اؾت؟ 

    ز٢١ب ثبض         ثبض  20تب         10ثبض  10تط اظ ً٘        ثبض           2ثبض 1

 

 آظاض، تِ عَض هتَؾظ چٌس تاض ضُخ هي زّس ؟

                  يي ثب زض ٗبٟ   چٜس ثبض زض ١لت٠    يي ثبض زض ١لت٠    چٜس ثبض زض ضٝظ    يي ثبض زض ضٝظ 

 كوٍ چٜس ثبض ضخ زازٟ          ض ضخ زازٟ كوٍ يي ثب    ١ط چٜس ٗبٟ يي ثبض    چٜس ثبض زض ٗبٟ 

 

 تيكتطيي آظاض هؼوَال زض چِ ٍلتي اظ ضٍظ ضُخ هي زّس؟ 

 ٛبٗكرم        قت           ؿطٝة         ثؼس اظ ظ٢ط         ظ٢ط        نجح  

 

 

 تيكتطيي آظاض هؼوَال زض چِ ؾاػتي اظ ضٍظ ضُخ هي زّس؟ 

 

 

 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1ف اظ يي ٗٞضز ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝٓٞيت اُط ثي)  ًؿثت آظاض زٌّسُ:

شًط قٞز :  ١ٌ٘الؼ  اهٞإ       ذٞا١ط      ثطازض       ٛبٗبزضي   ٛبپسضي    ٗبزض      پسض 

       شًط قٞز:  ؾبيط  شًط قٞز:               ًبضكطٗب  ًبضًٜبٙ ٗسضؾ٠   ٗؼٖٔ   ٝ ١ٖ ٗسضؾ٠
 

 ٠ كطٕ ًٞزى آظاضي()ازاٗ 

 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1اُط ثيف اظ يي ٗٞضز ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝٓٞيت ) ذهَنيات فطز آظاض زٌّسُ:
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 شًط قٞز:            ثي٘بضي جؿ٘ي  ثي ًبضي    ثي٘بضي ضٝاٛي   آٌٔيؿٖ   اػتيبز 

   كٞم  شًط قٞز:                                    ١يچيي اظ ٗٞاضز ؾبيط

 

 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1اُط ثيف اظ يي ٗٞضز ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝٓٞيت ) ذهَنيات فطز آظاض قًَسُ:

            ثسقٌٔي ظب١طي   ٗؼٔٞٓيت جؿ٘ي        اذتالّ ضٝاٛي      ثيف كؼبٓي     ػوت ٗبٛسُي ش١ٜي

شًط قٞز:                  ثي٘بضي جؿ٘ي    كطظٛس ذٞاٛسٟ ثٞزٙ   تطى تحهيْ ظٝز ١ِٜبٕ   اكت تحهئي

 شًط قٞز:  ؾبيط

 

 ؾي آظاض زٌّسُ:

 جٌؽ آظاض زٌّسُ :

 تحهيالت آظاض زٌّسُ:

 قغل آظاض زٌّسُ:

 

 آيا ذَاّط يا تطازض فطز ًيع هَضز آظاض لطاض گطفتِ اًس؟

 

 زض نَضت تلي تَزى جَاب، چِ ًَع آظاضي؟

 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  ٠1 نٞضت اٝٓٞيت اُط ثيف اظ يي ٛٞع آظاض ٝجٞز زاضز، ث )

  ٗؿبٗح٠                            ػبَلي ٝ ضٝاٛي                  جٜؿي                         جؿ٘ي   

 

 اگط ذَاّط يا تطازض فطز ًيع هَضز آظاض لطاض گطفتِ اؾت آيا قثيِ آظاض هطاجغ تَزُ اؾت؟

 

 يا هازضاؾت آيا ٍالسيي اظ يىسيگط جساقسُ اًس؟زض هَاضزي وِ آظاض زٌّسُ، پسض 

 

 ًكاًِ ّا ٍ ػَاضو جؿوي ٍ ضٍاًي آظاض ٍهؿاهحِ: 

 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1اُط ثيف اظ يي ٗٞضز ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝٓٞيت )

        ايجبز ٗؼٔٞٓيت    تٞضّٕ ٝ ًجٞزي        آثبض جطاحت        آثبض ؾٞذتِي      قٌؿتِي اؾترٞاٙ 

اكؿطزُي      ٛبؾبظُبضي ضكتبضي      ظذٖ ٛبقي اظ اضتجبٌ جٜؿي       ٛبث٢ٜجبضي زض آظٗبيكبت َجي

     ؾبيط اذتالالت ضٝاٛي     ؾبيط    :شًط قٞز 
 

 

 )ازا٠ٗ كطٕ ًٞزى آظاضي(
 ٍاوٌف ّاي وَزن زض تطاتط آظاض ّا چِ تَزُ اؾت؟
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 ٗكرم قٞز(.  3ٝ  2ٝ  1ٓٞيت اُط ثيف اظ يي ٗٞضز ٝجٞز زاضز، ث٠ نٞضت اٝ)

    زضذٞاؾت ً٘ي اظ ٛيطٝي اٛتظبٗي           زضذٞاؾت ً٘ي اظ ٗسضؾ٠         ػسٕ اهسإ

   زضذٞاؾت ً٘ي اظ اهٞإ  زضذٞاؾت ً٘ي اظ ؾبظٗب٢ٛبي زيِط زضذٞاؾت ً٘ي اظ ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي

      كطاض اظ ٜٗعّ    سإ ث٠ ذٞزًكي اه    زضُيطقسٙ  ثب آظاض ز١ٜسٟ   زضذٞاؾت ً٘ي اظ ١٘ؿبيِبٙ 

 شًط قٞز:    ؾبيط 

 

 

 اگط وَزن اظ وؿي زض زاذل يا ذاضج اظ ذاًِ زضذَاؾت ووه وطزُ اؾت ًتيجِ چِ تَزُ؟

       ُلتِٞ ثب آظاض ز١ٜسٟ ٝ هُغ ًٞتبٟ ٗست ٝ آظاض ٗجسز ُلتِٞي ثي ٛتيج٠ آ٢ٛب ثب آظاض ز١ٜسٟ ثسٝٙ ٛتيج٠

   ٢ِٛساضي ًٞزى زض ذبضج اظ ٜٗعّ     پي ُيطي هًبيي زض زؾت اهسإ        تكسيس قسٙ آظاض١ب

 شًط قٞز:    ؾبيط 

 ػلل آظاض اظ زيس هطاجغ: 

 

 

 

 

 

 

 ػلل آظاض اظ زيس ههاحثِ وٌٌسُ: 

 

 

 

 

 

 

 :ضٍاًكٌاؼًام ٍ ًام ذاًَازگي                    

 ْط ٍ اهضاء:                   هُ                                                 

 

 

 

 



 47 

 )زض نٞضت ٛيبظ(رٍاًشٌاسي  4شوارُ فزم 

                                هؼايٌِ ٍضؼيت رٍاًي
 

 ) ٛحٟٞ ٓجبؼ پٞقيسٙ ، آضاؾتِي ، ٝيؼيت ثسٛي ٝ ...(: ٍضؼيت ظاّط -

 

 

 

 ) ثي هطاضي ، ًُٜسي ، ازا ٝ اَٞاض ، تيي(: فؼاليت ضٍاًي حطوتي -

 

 
 

 ) ٛحٟٞ ١ٌ٘بضي: زكبػي ، تحويط ًطزٙ، ث٠ قٞذي ُطكتٚ جٔؿ٠ ، ...(: ًگطـ ًؿثت  تِ ههاحثِ -

 

 
 

)ذٔن ، ١يجبٙ ٗؿت٘ط ٗ ْ قبز ثٞزٙ ٝ ػبَل٠ ، پبؾرس١ي ١يجبٛي اؾت  آًْا ذلك ٍ ػاعفِ ٍ هتٌاؾة تَزى -

 ٠ً اظ ضٝي چ٢طٟ اؾتٜجبٌ ٗي قٞز(:

 

 

 

 

 پطحطف ، ًٖ حطف ، تٌٖٔ پطككبض ، تٌٖٔ ٛجٞا ٗبٜٛس ٝ...( : -)ؾطػت ٝ ًيليت ًالٕ ٗطاجغ تىلن -

 

 

 

 )ت١ٖٞ ٝ ذُب١بي حؿي(: ازضان -
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                             رٍاًشٌاسي 4شوارُ اداهِ فزم 

 )١صيبٙ ، ٝؾٞاؼ كٌطي، اكٌبض ذٞزًكي(: هحتَاي افىاض -

 لٌط ت٘بؾي ، حبقي٠ پطزاظي ، اٛؿساز كٌط(:)ٗبٜٛس پطـ اكٌبض ، ت فطايٌس تفىط -

 

 
 

 )ُٞـ ثعِٛي، تيطُي قـٞض ،ث٢ت ، اؿ٘بء(: ّكياضي -

 

 
 

 )ظٗبٙ ٌٗبٙ ٝ قرم(: جْت ياتي -

 

 
 

 )آٛي ، ًٞتبٟ ٗست ٝ زضاظ ٗست(:حبكظ٠  -

 

 
 

 :تب ًٖ ًٜس( 7تب  7،  100)ٗ ال اظ كطز ذٞاؾت٠ قٞز اظ ػسز  توطوع ٍ تَجِ -

 

 

 

 :  َّـ ٍ اعالػات ػوَهي -

 رٍاًشٌاسي  4شوارُ اداهِ فزم 
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 )تٞاٛبيي ًٜتطّ تٌب٠ٛ ١بي پطذبقِطي ٝ ؿيطٟ (: تىاًكي تَزى -

 

 
 

 ج٠ احت٘بٓي ضكتبض(:)آُب١ي اظ ٛتي لضاٍت -

 

 
 

 )آيب ثط ٗكٌالت ذٞز ٝهٞف زاضز(: تيٌف -

 

 

 

 
 

 تكريم اٍليِ ٍ پيكٌْازات: -

 

 

 

 

 

 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ضٍاًكٌاؼ:

 :اهضاءٍ  هْط                                                                

 

 

 

 

  رٍاًشٌاسي  5فزم شوارُ             
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                             هصاحبِ با خاًَادُ  

      ًام ٍ ًام ذاًَازگي ههاحثِ قًَسُ )گاى(: 

 

 ًؿثت تا همين وَزواى ذياتاًي:

 

 جؼِ يا زػَت قسى تِ هطوع:چگًَگي هطا

 

 هكىل اظ زيسگاُ ههاحثِ قًَسُ )گاى( ٍ الساهات اًجام قسُ:

 

 

 ؾَاتك هكىالت لثلي هطاجغ ٍ الساهات اًجام قسُ :

 

 

 

 هكىالت جاضي ٍ لثلي ذاًَازُ:

 

 

 

 پيكٌْازات ٍ ًحَُ ّوىاضي ذاًَازُ تطاي ضفغ هكىالت:

 

 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ضٍاًكٌاؼ:

:اهضاءٍ  هْط                                                                

   رٍاًشٌاسي 6فزم شوارُ 

()ارسيابي رٍاًشٌاختي ٍ طزح درهاى
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 ، تؿت ١ٞـ ٝ... (:  MMPI-2)  ًَع آظهَى يا پطؾكٌاهِ تِ واض ضفتِ

 

 

 ًوطات، همياؾْا ٍ ًتايج آظهَى ّا ٍ پطؾكٌاهِ ّا:

 

 

م تط يجوغ تٌسي اعالػات حانل اظ هكاّسُ، ههاحثِ ، هؼايٌِ ٍضؼيت ضٍاًي ٍ آظهًَْا ٍ تكر

 : DSM IVپٌجگاًِ  ياؾاؼ هحَض ّا

 

 

 

 ٝ....(: يظٛسُ يٗهبحج٠ ثب ذبٛٞازٟ، آٗٞظـ ٢ٗبضت٢ب -)ضٝق٢ب شًط قٞز ًظط ضٍاًكٌاؼ ٍعطح زضهاى

 

 

 

 

 )ًٞتبٟ ٗست ، ػٔ٘ي ، ٗتٜبؾت ثب ٛيبظ ، ١٘طاٟ ثب اِٛيعٟ ؾبظي(: ظهاى تٌسي ٍ اجطاي عطح زضهاى

 

 

 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ضٍاًكٌاؼ:

 :اهضاءٍ  هْط                                                                

  رٍاًشٌاسي 7فزم شوارُ            

                           اخالتاقذاهات ٍ هذ

 گعاضـ هرتهط هساذالت ضٍاًكٌاذتي:
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 تاضيد ٍ قواضُ جلؿِ: 

 

 

 

 
 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاي ضٍاًكٌاؼ:

 

 تاضيد ٍ قواضُ جلؿِ:

 

 

 

 
 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاي ضٍاًكٌاؼ:

 

 :تاضيد ٍ قواضُ جلؿِ

 
  

 
 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاي ضٍاًكٌاؼ:
 

 

 : پصيطـ تبضيدؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                                    

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :هؼاًٍت اهَض اجتواػي                               

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

 گشارش کاهل فزدي()( هذدکاري اجتواػي1فزم شوارُ )                        

 تبضيد تٌ٘يْ كطٕ : اؾتبٙ :                                  ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                    

 

 فتِ ) تِ ٍضؼيت تْساقتي هطاجغ ًيع تَجِ گطزز(: ٍضؼيت ظاّطي هطاجغ ٍ گعاضـ هكاّسُ اًجام يا

 

 

 هطوع وَزواى ذياتاًي
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 ػلت هطاجؼِ اظ تياى وَزن: 

 

 

 اظ زيس هطاجغ:)تِ تطتية اٍلَيت شوط قسُ تَؾظ هطاجغ (  )ات(تياى هكىل

 

 

 

 

 تياى اًتظاضات وَزن ٍيا ًَجَاى اظ هطوع اظ )ظتاى ذَز ٍي تِ تطتية اٍلَيت (:

 

 

 

 

 

 

 

 : پصيطـ تبضيدض                           ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞ         

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :هؼاًٍت اهَض اجتواػي                               

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

 گشارش کاهل فزدي()( هذدکاري اجتواػي1زم شوارُ )اداهِ ف                       

 تبضيد تٌ٘يْ كطٕ : اؾتبٙ :                                  ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                    

 

 هكرهات اػضاي ذاًَازُ:

ٛبٕ ٝ ٛبٕ  ضزيق

 ذبٛٞازُي

ٛؿجت ثب 

 ًٞزى

اَالػبت الظٕ زض ٗٞضز كطز٠ً ث٠ تكريم ٗسزًبض اجت٘بػي الظٕ اؾت زض پطٝٛسٟ ؾبيط 

 ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ ثجت ُطزز )ٝ آزضؼ ٝ تٔلٚ ت٘بؼ(

 هطوع وَزواى ذياتاًي
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 : پصيطـ تبضيدؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                                    

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :تواػي                        هؼاًٍت اهَض اج       

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

 گشارش کاهل فزدي()( هذدکاري اجتواػي1اداهِ فزم شوارُ )                       

 ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                    تبضيد تٌ٘يْ كطٕ :                         اؾتبٙ :          

  

 وِ هي تَاًٌس زض حل هكىل تِ هطاجغ ووه وٌٌس:  ؾايط افطازي هكرهات

 

 هطوع وَزواى ذياتاًي



 55 

ٛبٕ ٝ ٛبٕ  ضزيق

 ذبٛٞازُي

ٛؿجت ثب 

 ًٞزى

كطز٠ً ث٠ تكريم ٗسزًبض اجت٘بػي الظٕ اؾت زض پطٝٛسٟ  ؾبيط اَالػبت الظٕ زض ٗٞضز

ًٞزى يب ٛٞجٞاٙ ثجت ُطزز )ٝ آزضؼ ٝ تٔلٚ ت٘بؼ(ٝ ٛٞع ًٌ٘ي ٠ً ايٚ كطز ٗي تٞاٛس ث٠ 

 ًٞزى ٝيب ٛٞجٞاٙ ثٜ٘بيس.

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 : پصيطـ دتبضيؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                                    

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :هؼاًٍت اهَض اجتواػي                               

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

 رش کاهل فزدي(گشا)( هذدکاري اجتواػي1اداهِ فزم شوارُ )                       

 تبضيد تٌ٘يْ كطٕ : اؾتبٙ :                                  ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                    

 ٍضؼيت التهازي هطاجغ ٍ ذاًَازُ ٍي :

 

 

 هطوع وَزواى ذياتاًي
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 :تحَالت آى ٍ   ( اعالػات هطتَط تِ گصقتِ هطاجغ: )ظهاى ٍ ًحَُ قطٍع هكىل، ضًٍس

 

 

 

 

 

 اعالػات هطتَط تِ ػَاهل ظهيٌِ ؾاظ هكىل تِ تطتية اٍلَيت : 

 

 

 

 

 

 اعالػات هطتَط تِ الساهات اًجام قسُ لثلي زض ذهَل حل هكىل:

 

 

 

 

 : پصيطـ تبضيدؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                                    

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :          هؼاًٍت اهَض اجتواػي                     

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

 گشارش کاهل فزدي()( هذدکاري اجتواػي1اداهِ فزم شوارُ )                       

 ق٢طؾتبٙ :                              ٗطًع :                                       تبضيد تٌ٘يْ كطٕ :      اؾتبٙ :                             

 عطح هكىالت تِ تطتية اٍلَيت) اظ زيس هسزواض اجتواػي ٍ تا هكاضوت وَزن ٍ يا ًَجَاى(:

 اٍلَيت اٍل :

 

 هطوع وَزواى ذياتاًي
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 اٍلَيت زٍم:

 

 اٍلَيت ؾَم :

 

 

 هكىلثِ تطتية اٍلَيتْاي شوطقسُ زض تٌس فَق: تسٍيي تطًاهِ ووىي جْت حل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پصيطـ تبضيدؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                                    

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :هؼاًٍت اهَض اجتواػي                               

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        يسگاى اجتواػيزفتط اهَض آؾية ز                                                 

 گشارش کاهل فزدي()( هذدکاري اجتواػي1اداهِ فزم شوارُ )                       

 بضيد تٌ٘يْ كطٕ : تاؾتبٙ :                                  ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                    

اجطاي تطًاهِ ووىي)گعاضـ الساهات اًجام يافتِ تط اؾاؼ اٍلَيتْاي عطح ووىي تا شوط ًتايج 

 حانلِ(:

 

 هطوع وَزواى ذياتاًي
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 اضظياتي تطًاهِ ووىي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پصيطـ تبضيدؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                                     

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :                هؼاًٍت اهَض اجتواػي               

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

 گشارش کاهل فزدي()( هذدکاري اجتواػي1اداهِ فزم شوارُ )                       

 ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                       تبضيد تٌ٘يْ كطٕ :            اؾتبٙ :                       

تا تَجِ تِ ًتايج حانل اظ اضظياتي تطًاهِ ووىي  ٍ تا تكريم هسزواض اجتواػي ٍ  هطاجغ ، تسٍيي  

 تا هكاضوت هطاجغ  :وىي ٍ يا اػوال تغييط)ات(زض تطًاهِ وتطًاهِ ووىي جسيس 

 

 هطوع وَزواى ذياتاًي
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 اجطاي تطًاهِ ووىي جسيس:

 

 

 

 

 

 

 :جسيس اضظياتي تطًاهِ ووىي

 

 

 

 

اهضا هسزواض اجتواػي                                                                 

 

      )زض نٞضت ٓعٕٝ ٗيتٞاٙ اظ ايٚ ثطى يي ٛؿر٠ زيِط زض پطٝٛسٟ هطاض زاز (

 : پصيطـ تبضيدؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                                     

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :هؼاًٍت اهَض اجتواػي                               

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

 اقذاهات ٍ پيگيزيْا()( هذدکاري اجتواػي2فزم شوارُ )                       

 تبضيد تٌ٘يْ كطٕ :    اؾتبٙ :                                  ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                    

 تاضيد اًجام پيگيطي :

 ًحَُ پيگيطي: 

 هطوع وَزواى ذياتاًي
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 ػٌَاى قسُ ٍ ًتيجِ السام:  ذالنِ هغالة

 

 

 

 اهضا هسزواض اجتواػي 

 تاضيد اًجام پيگيطي :

 ًحَُ پيگيطي:

 ذالنِ هغالة ػٌَاى قسُ ٍ ًتيجِ هصاوطات : 

 

 

 

 اهضا هسزواض اجتواػي 

 تاضيد اًجام پيگيطي :

 ًحَُ پيگيطي:

 ذالنِ هغالة ػٌَاى قسُ ٍ ًتيجِ هصاوطات : 

 

 

 

 اهضا هسزواض اجتواػي 

 ت ٓعٕٝ ٗيتٞاٙ اظ ايٚ ثطى ٛؿر٠ زيِطي زض پطٝٛسٟ هطاض زاز ()زض نٞض

 : پصيطـ تبضيدؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                                    

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :هؼاًٍت اهَض اجتواػي                               

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        زيسگاى اجتواػيزفتط اهَض آؾية                                                  

 باسديذ اس هٌشل()( هذدکاري اجتواػي3فزم شوارُ )                       

 د تٌ٘يْ كطٕ : تبضي   اؾتبٙ :                                  ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                    

 ) تا تَجِ تِ تطًاهِ ووىي(:ضطٍضت اًجام تاظزيس اظ هٌعل

 

 هطوع وَزواى ذياتاًي



 60 

 

 

 ّسف/ اّساف: 

 

 

 هتي گعاضـ :

 هكرهات فيعيىي ؾاذتواى )ًَض ، فضا، ٍؾؼت ، تْساقت، ٍضؼيت هالىيت ٍ   (

 

 

 

 هَلؼيت جغطافيايي ٍ اجتواػي هٌغمِ :

 

 

 

 َازُ : ٍضؼيت اجتواػي ، التهازي ، فطٌّگي ٍ ؾغح ظًسگي ذاً

 

 

 

 هكاّسات ٍ هصاوطات : 

 

 

 

 ًتيجِ تاظزيس: 

  اهضا هسزواض اجتواػي                                                                                                                      

 (گشارش هذدکاري گزٍّي) 4شوارُ فزم                                      
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اهضا هسزواض اجتواػي                                                                 

 

 : پصيطـ تبضيد  ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                                    

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :هؼاًٍت اهَض اجتواػي                               

 :      ذبٛٞازُي ٗسزًبض ٛبٕ ٝ ٛبٕ        زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

  يزي پس اس تزخيص(پيگ)( هذدکاري اجتواػي5فزم شوارُ )                       

 ياتاًيهطوع وَزواى ذ
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 تبضيد تٌ٘يْ كطٕ :    اؾتبٙ :                                  ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                    

 تاضيد اًجام پيگيطي :

 ًحَُ پيگيطي:

 ذالنِ هغالة ػٌَاى قسُ ٍ ًتيجِ هصاوطات : 

 

 

 

 اجتواػي  اهضا هسزواض

 تاضيد اًجام پيگيطي :

 ًحَُ پيگيطي:

 ذالنِ هغالة ػٌَاى قسُ ٍ ًتيجِ هصاوطات : 

 

 

 

 اهضا هسزواض اجتواػي 

 تاضيد اًجام پيگيطي :

 ًحَُ پيگيطي:

 ذالنِ هغالة ػٌَاى قسُ ٍ ًتيجِ هصاوطات : 

 

 

 

 

 اهضا هسزواض اجتواػي 

  پطٝٛسٟ هطاض زاز ( )زض نٞضت ٓعٕٝ ٗيتٞاٙ اظ ايٚ ثطى ٛؿر٠ زيِطي زض

 : پصيطـ تبضيد              ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي ًكٞض                       

 ق٘بضٟ پطٝٛسٟ :هؼاًٍت اهَض اجتواػي                              

 :      پطؾتبضزُي ذبٛٞا ٛبٕ ٝ ٛبٕ       زفتط اهَض آؾية زيسگاى اجتواػي                                                 

 هطوع وَزواى ذياتاًي
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 فزم اقذاهات پزستاري        

 تبضيد تٌ٘يْ كطٕ :    اؾتبٙ :                                  ق٢طؾتبٙ :                                 ٗطًع :                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذيبثبٛيهطوعوَزواى
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فزم گشارش هزبي                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاء:                                           

فزم صَرتجلسِ تين تخصصي                                                       
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زض تبضيد                      تيٖ ترههي ٗطًع ثبقطًت اًٗبء ًٜٜسُبٙ شيْ تكٌيْ جٔؿ٠ زازٟ ٝ زض ٗٞضز        

 ْ اتربش ُطزيس:يپؽ اظ ثطضؾي ُعاضق٢ب، ته٘ي٘بت ش                           ٗطاجغ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هالي يفزم کوک ّا                                                                

 هالحظات هثلغ تِ ضيال ًَع ذسهتًَع هؿاػست  تاضيد
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 )ًمسي،غيطًمسي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

   جوغ 

 

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي هسزواض

  صيفزم صَرتجلسِ تزخ                                                      
 

 اؾتبٙ : 

 ق٢طؾتبٙ :
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 ْ جٔؿ٠ : يكٌد ٝ ٗحْ تيتبض

 ٗكرهبت ٗطاجغ : 

 د تٞٓس :ي:                              ٛبٕ پسض :                             تبض يٛبٕ :                         ٛبٕ ذبٛٞازُ

 طـ : يد پصيتبض

 طـ : يت ٗطاجغ ٝ ػٔت پصياظ ٝيؼ يذالن٠ ا -1

 

 

  

 ( : ياجت٘بػ يطًع ٗساذ٠ٔ زض ثحطاٙ ١ب) ٗ ياظ اهساٗبت اٛجبٕ قسٟ هجٔ يذالن٠ ا -2

 

 

 

 ت : يت اٝٓٞياهساٗبت اٛجبٕ قسٟ ث٠ تطت -3

 :  ي: اهساٗبت ٗسزًبض 1-3

 

 

 

 :  ي: اهساٗبت ضٝاٛكٜبذت 2-3

 

 

 :  ) زض نٞضت ٛيبظ ٝ اظ َطين پعقي ٝ يب ضٝاٛپعقي ٗطًع ٗساذ٠ٔ زض ثحطاٙ (يٝ ضٝاٛپعقٌ ي: اهساٗبت پعق3-3ٌ

 

فزم صَرتجلسِ تزخيصاداهِ 
 

 :  ئيٝ تحه يتي: اهساٗبت تطث4-3

 

 :  يٝ حطك٠ ا يكٜ ي: اهساٗبت آٗٞظق5-3
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 :  ي: اهساٗبت حوٞه6-3

 

 

 م : يپؽ اظ تطذ يك٢ٜبزياهساٗبت پٝ  ياػالٕ ثطٛب٠ٗ ًٌ٘ -4

 

 

 م يپؽ اظ تطذ يطيِيٗؿئّٞ پ -5

:                                  ؾ٘ت :                                 يٛبٕ :                                 ٛبٕ ذبٛٞازُ

 اًٗبء :

 

 :  يٖ ترههيحبيط زض ت يٝ اًٗبء اػًب ياؾبٗ -6

 ٗؿئّٞ ٗطًع 

  يض اجت٘بػٗسزًب

 ضٝاٛكٜبؼ

 پطؾتبض

      يٗطث

  يبثبٛيذ ًٞزًبٙ ٗؿئّٞ ٗطًع  يٛبٕ ٝ ٛبٕ ذبٛٞازُ

اًٗبء 


