
هدکشناد  مرتحم  ياسور 

مارتحا مالس و  اب 

هب يراوزبس  میکح  هاگشناد  رد  نآ  ییارجا  همان  هویش  یسانشراک و  نایوجشناد  نامزمه  لیصحت  دیدج  همان  نییآ 
.ددرگ یم  میدقت  تسویپ 

ساسا رب  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لاس 97  بوصم  یسانشراک  عطقم  رد  نامزمه  لیـصحت  دیدج  همان  نییآ 
هب هاگـشناد  ناشخرد  ياهدادعتـسا  رتفد  یـشزومآ و  ياه  هورگ  رد  ارجا  تهج  ریز  هماـن  نییآ  هدام 8 ، هرصبت 

: دیسر بیوصت 

وزج 10 هکنآ  طرش  هب  لیـصحت  عورـش  زا  لاسمین  ود  زا  سپ  هتـشر  ود  رد  نامزمه  لیـصحت  نایـضاقتم  - 1 
دنناوت یم  دنشاب ، لیذ  طیارش  لومـشم  نینچمه  هدوب و  دوخ  هتـشر  مه  يدورو و  مه  نایوجـشناد  رترب  دصرد 

: دنیامن لاسرا  هاگشناد  ناشخرد  ياهدادعتسا  رتفد  هب  مود  هتشر  رد  لیصحت  تهج  ار  دوخ  تساوخرد 

اضاقت زا  لبق  ياه  لاسمین  مامت  رد  لوا  هتشر  رد  لقادح 17  لدعم  بسک  فلا )

رد یناسنا و 17.5  مولع  ياه  هتشر  رد  لقادح 18.5  دیاب  اضاقت  نامز  رد  لوا  هتشر  رد  وجشناد  لک  لدعم  ب )
.دشاب هیاپ  مولع  یسدنهم و  ياه  هتشر 

زا رتشیب  رایعم  فارحنا  لقادح 2.5  روکنک  یلوبق  لک  هرمن  نتـشاد  رب  ینبم  همان  نییآ  زا  هدام 2  فلا  طرش  ج )
.دشاب هتشادروشک  شزومآ  شجنس  نامزاس  دییات  اب  ار  یشیامزآ  هورگ  رد  ناگدننک  تکرش  ياه  هرمن  نیگنایم 

.دشاب هتشاد  لوا ، هتشر  زا  هدنامیقاب  تاونس  رد  ار  مود  هتشر  مامتا  ناکما  وجشناد  د )

کی ره  دناوت  یم  مود  لوا و  هتشر  یشزومآ  ياه  هورگ  ناریدم  تقفاوم  اب  قوف و  طیارش  نتشاد  اب  وجـشناد  - 2
.دیامن باختنا  مود  هتشر  ناونع  هب  دوخ  هقالع  ساسا  رب  ار  هاگشناد  رد  دوجوم  ياه  هتشر  زا 

عورش اهدحاو و  قیبطت  زا  سپ  وجشناد  مود  هتـشر  رد  یلیـصحت  ياه  لاسمین  لدعم  ای  لک  لدعم  هچنانچ  - 3
یم لمع  هب  يریگولج  مود  هتشر  رد  يو  لیصحت  همادا  زا  دشاب  ریز 15  بوانتم  ای  یلاوتم  مرت  ود  رد  لیصحت ،

.دیآ

زاجم داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  يزاتمم  تازایتما  هیلک  دوش  جراخ  يزاتمم  زا  لوا  هتشر  رد  وجشناد  هچنانچ  - 4
.دوب دهاوخن  مود  هتشر  رد  لیصحت  همادا  هب 
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