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 ٍسارت تْذاؽت، درهاى ٍ آهَسػ پشؽكي

تْذاؽتهؼاًٍت   

ی واگيرمركس مديريت بيماريها  

 

 راٌّواي كؾَري

 هزاقثت تيواري ؽيغتَسٍهياسيظ

:تذٍيي  

 هٌْذط هحزم هافي كارؽٌاط ارؽذ اًگل ؽٌاعي پشؽكي

 دكتز عيذ هحغي سّزايي هتخصص تيواريْاي ػفًَي

 تا ّوكاري

ؽيغتَسٍهياسيظكويتِ كؾَري اػضاء   

 هٌتقلِ اس آب ٍ غذا ادارُ تيواريْاي

1386تاتغتاى   
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 :گرد آورندگان 

يرکس يذیریت بیًاریٓا  -کارغُاش ارغذ اَگم غُاضی  - يُٓذش يحرو يافی        

 

يرکس يذیریت بیًاریٓا     -يتخصص بیًاریٓای عفَٕی  - دکتر ضیذ يحطٍ زْرایی     

 

يرکس يذیریت بیًاریٓا     -يتخصص بیًاریٓای عفَٕی  -دکتر يحًذ يٓذی گٕیا        

 

يرکس يذیریت بیًاریٓا   -کٕدکاٌ  يتخصص     - حطیٍ يعصٕيیدکتر     

 

 إْاز يعأَت بٓذاغتی داَػگاِ عهٕو پسغکی   -    َاصر ضیغًیدکتر     

 

 إْاز يعأَت بٓذاغتی داَػگاِ عهٕو پسغکی   -    برْاَیدکتر     

 

 إْاز يعأَت بٓذاغتی داَػگاِ عهٕو پسغکی   -يجذو     يٓذی يُٓذش    

 

 داَػگاِ عهٕو پسغکی تٓراٌ –دکتر انّ بذاغت يُصٕریاٌ     

 

 داَػگاِ عهٕو پسغکی تٓراٌ –دکتر غالو رضا يٕنٕی    

 با همکاری

 اعضاء محترم  كميته كشوری مراقبت شيستوزوميازيس
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 راًُْاي كػٕري يراقبت بیًاري غیطتٕزٔيیازیص 

 

 

 

 صفحّ            فٓزطت

 

            

 :انف   

 

 ٖ تؼزيف  ٔ اًْيت ثيًبري -

 ٖ تبريخچّ ثيًبري در خٓبٌ -

 ٖ  -4 تبريخچّ ثيًبري در ايزاٌ -

 ٔظيؼت ثيًبري ػيظتٕسٔييبسيض در ايزاٌ -

 رَٔذ ثيًبری ػيظتٕييبسيض در ايزاٌ

6 – 4 

7 

 8 :اپیذيیٕنٕژي بیًاري -

 8 ػبيم ثيًبری

 8 يخشٌ ثيًبري 

 8 رٔع اَتمبل

 8 دٔرِ ٔاگيزي ثيًبري

 9 :بیًاریسایي  -

 9 تظبْزات ثبنيُي در ثيًبري -

 ٓٔ (تؼبريف ) طجمّ ثُذي ثيًبري -
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 حذف ثيالرسيٕس

 تمظيى ثُذی يُبطك پزخطز                                                       

 گزْٔٓبی در يؼزض خطزثبالی آنٕدگی

 يزالجت اکتيٕ

 يزالجت پبطيٕ

 تػخیص-

 

ٔٓ 

ٔٓ 

ٔٓ 

ٔٔ 

ٔٔ 

ٕٔ 

 ٖٔ درياٌ -

 ٖٔ رٔغٓاي پیػگیري ٔ يبارزِ با بیًاري -

  :                              ة

 4ٔ ثزَبيّ يزالجت ثيًبري -

 5ٔ اْذاف يزالجت 

 5ٔ اطتزاتژيٓبي يزالجت

 6ٔ-ٕٓ فؼبنيتٓب

 ٕٔ  -ٖٓ                            7تب  ٔػًبرِ : فزو ْبي ثزطي ( ج 

 ٕٔ-ٖٕ فزو ْبي کشارع فؼبنيتٓبی يزالجت حهشٌٔ -

 4ٕ  -7ٕ فزو ْبي کشارع فؼبنيتٓبی ثيًبريبثی -

 8ٕ  -ٖٓ اپيذييٕنٕسی ثيالرسيٕسفزو ثزطی  -

 

 :تؼزيف ٍ اّويت تيواري

زض ؾ٨ب١ط٢ُب٥ ٗثب٠ٛ ثٞخٞز ٦ٗ آ٧س ٝ زض ( تطٗبتٞز)ػلٞٛت٦ اؾت ٠ً زض اثط اؾتوطاض ًط٢ٗب٥ پ٢ٚ ٛط ٝ ٗبزٟ ثبٓؾ

ًطٕ زض ٗحْ . ، ازا٠ٗ ذٞا١س زاقت(ؾبّ 25-35حساًثط تب )ت٘بٕ عّٞ ػ٘ط ًطٕ ٠ً ث٠ چٜس٧ٚ ؾبّ ٦ٗ ضؾس

ز ترٖ ض٧ع٥ ًطزٟ ٝ ا٧ٚ ترٖ ١ب اظ ١ط اٛسا٦ٗ ٠ً اظ ثسٙ ذبضج قٞٛس ُطإٛٞٓٞ ٝ ٧ب خٞق٢ب٥ ًٞچ٦ٌ اؾتوطاض ذٞ

ٛكب٠ٛ . ٛكب٠ٛ ١ب٥ ث٨٘بض٥ ثؿت٦ِ ث٠ ٗحْ ٝ تؼساز ترٖ اِْٛ زض ثسٙ ٨ٗعثبٙ اٛؿب٦ٛ زاضز. ا٧دبز ٦ٗ ًٜٜس( اؾٌبض)

ازضاض٥ اظ خ٠ٔ٘ ًب١ف ازضاض، اكعا٧ف ١ب٥ ٗوسٗبت٦ آٓٞز٦ُ ثب ق٨ؿتٞظٝٗب ١٘بتٞث٨ٕٞ ث٨كتط ٗطثٞط ث٠ زؾتِبٟ 
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٢ٗ٘تط٧ٚ ػبضض٠ ا٧ٚ ػلٞٛت، ا٧دبز ٗبٛغ زض زكغ . زكؼبت زكغ ازضاض ٝ ٝخٞز ذٞٙ زض هغطٟ ١ب٥ آذط ازضاض ٦ٗ ثبقس

ترٖ ًطٕ ٦ٗ تٞاٛس زض اٛسإ ١ب٥ . ازضاض، ػلٞٛت ثبًتط٧ب٦٧ زؾتِبٟ ازضاض٥، ػو٦٘٨ ٝ احت٘بالً ؾطعبٙ ٗثب٠ٛ اؾت

 .ٛربع ق٦ًٞ، پٞؾت، اؾترٞاٙ ِٓٚ ٝ زؾتِبٟ تٜبؾ٦ٔ ذبٖٛ ١ب، ز٧سٟ قٞزز٧ِط ثسٙ، ٗثْ ٗـع، 

 :تاريخچِ تيواري در جْاى ٍ ايزاى

 

 :تاريخچِ ؽيغتَسٍهياسيظ در جْاى( الف

آٓٞز٦ُ ث٠ اِْٛ ػبْٗ ث٨٘بض٥ ٧ؼ٦ٜ ق٨ؿتٞظٝٗب١٘ب تٞث٨ٕٞ زض اٛؿبٙ اظ ظٗبٙ ١ب٥ ثؿ٨بض هس٧ٖ زض ثؼض٦ ًكٞض١ب 

١عاض ؾبّ هجْ ٦ٗ  3ثطا٥ ا٨ٓٝٚ ثبض ترٖ ًطٕ ضا زض احكبء ٨ٗٞٗب٦٧ ١ب٥ ٗهط ٠ً ٗثْ ٗهط ٝخٞز زاقت٠ اؾت 

ظ٧ؿت٠ اٛس پ٨سا ًطزٟ اٛس، ١٘چ٨ٜٚ زض اًثط ًكٞض١ب٥ آكط٧وب، خع٧طٟ ٗبزاُبؾٌبض ٝ ثؼض٦ اظ اخعا٧ط اه٨بٛٞؼ ١ٜس ٝ 

ت٢ٜب ) تط٠٨ً ٝ ا٧طاًٙب٢ٛٞٛب٦٧ زض ذبٝض٨ٗب٠ٛ اظ هج٨ْ ػطثؿتبٙ ؾؼٞز٥، ٧٘ٚ، ؾٞض٠٧، ٓجٜبٙ، كٔؿغ٨ٚ اقـب٦ٓ، 

ٝخٞز زاقت٠ ٝ زض اضٝپب ٨ٛع ث٨٘بض٥ زض ؾٞاحْ خٜٞث٦ پطتوبّ ُعاضـ ( ًبٛٞٙ چٜس ٗحسٝز زض اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ

 .قسٟ اؾت 

 

 :تاريخچِ ؽيغتَسٍهياسيظ در ايزاى( ب

٥ ثٜظط ٦ٗ ضؾس ٠ً ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ زض ا٧طاٙ حساهْ زض ذٞظؾتبٙ ٠ً ١٘دٞاض ثب ًكٞض ػطام ٝ اظ ٛظط آة ٝ ١ٞا

قطا٧ظ ٗكبث٠ زاضٛس اظ ظٗب٢ٛب٥ ٛؿجتبً هس٧ٖ ٝخٞز زاقت٠ اؾت ٝ قب٧س ٓكِط٧بٙ ً٘جٞخ٠٨ ٝ زاض٧ٞـ زض پبٛهس ؾبّ 

هجْ اظ ٨ٗالز ث٨٘بض٥ ضا ث٠ ا٧طاٙ آٝضزٟ ثبقٜسٝ ثؼس١ب ٨ٛع ظائط٧ٚ ا٧طا٦ٛ ػبظٕ ػتجبت ػب٨ٓبت زض ا٧ٚ اٛتوبّ ؾ٨٢ٖ 

 (ـ.١ـ 1335كو٠٨، ٗح٘س ػ٦ٔ، )ثٞزٟ اٛس

ٌٗتٞة زضثبضٟ ث٨٘بض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ زض ا٧طاٙ زض ٗدالت ػ٦٘ٔ خ٢بٙ، ٗوب٠ٓ پبّٝ  ا٨ٓٝٚ ُعاضـ

( Powel , 1903 ) ّ1282اؾت ٠ً ٝخٞز ث٨٘بض٥ ضا زض ٛعز ا٧طا٨ٛبٙ ٗو٨ٖ ث٘جئ٦ ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اؾت زض ؾب 

ظٝٙ زض اثتال٥ ؾ٠ٌٜ ذٞظؾتبٙ ضا زض اثط ت٘بؼ ثب آث٢ب٥ آٓٞزٟ ث٠ حْ  ( SCOTT,J,1904 )١دط٥ ق٘ؿ٦ اؾٌبت

ٝخٞز ث٨٘بض٥ ضا (  Curgel,D.F,1918)ُٞضغّ. ١ِٜبٕ ٗؿبكطت ث٠ ًطثال ث٠ ٜٗظٞض ظ٧بضت ُعاضـ ًطزٟ اؾت

اظز٧بز ث٨٘بض٥ (  Watson,J.M)٨ٗالز٥  1948ثهٞضت ث٦ٗٞ اظ ذطٗك٢ط ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اؾت زض اٝا٧ْ تبثؿتبٙ 

 .زض ٛعز ًبضًٜبٙ قطًت ٛلت زض آثبزاٙ ضا ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اؾت
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اٛؿت٨تٞ تحو٨وبت ث٢ساقت٦ ٝاثؿت٠ ث٠ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعق٦ٌ ) تٞؾظ اٛؿت٨تٞ پبضاظ٧تٞٓٞغ٥ ٝ ٗبالض٧بٓٞغ٥ٗغبٓؼبت٦ 

ذٞظؾتبٙ، )١ـ ق٘ؿ٦ ث٠ ثؼس زض اؾتبٙ ١ب٥ خٜٞث٦ ا٧طاٙ 1328اظ ؾبّ ( ٝ ذسٗبت ث٢ساقت٦ زضٗب٦ٛ ت٢طاٙ كؼ٦ٔ

ع٦ ا٧ٚ . ٗؿٖٔ زاقت٠ اؾت نٞضت ُطكت٠ ٝخٞز ث٨٘بض٥ ضا كوظ زض ذٞظؾتبٙ ( كبضؼ، ثٔٞچؿتبٙ ٝ ًطٗبٙ 

اظ حسٝز ا١ٞاظ تب ق٘بّ )ٜٗغو٠ ٨ٗبٙ آة ( زضنس اعلبّ آظٗب٧ف قسٟ 49)ٗغبٓؼبت آٓٞز٦ُ اكطاز زض ذطٗك٢ط

 40زض )، ٜٗغو٠ ث٨سضٝث٠(زضنس اعلبّ 70-خٜٞة ؿطث٦ ؾٞؾِٜطز)، ٜٗغو٠ چعاث٠٨(زضنس اعلبّ 72 -قٞـ

ٝٗتط٥ ؿطة ا١ٞاظ ٝ ثٔٞى قطه٦ ٝاهغ زض خٜٞة ٨ًْ 30)، ح٨٘س٠٧(زضنس اكطاز 2-٨ًٔٞٗتط٥ ق٘بّ اٛس٧٘كي

زضنس % 10 -ق٢طؾتبٙ زظكّٞ ث٨ٚ ضٝزذب٠ٛ زظ زض ؾ٘ت ؿطث٦ ٝ قبذ٠ ا٥ اظ ا٧ٚ ضٝزذب٠ٛ زض ؾ٘ت قطه٦

ع٦ ٗغبٓؼبت كٞم ( ٨ٗالز٥ 1953اٛهبض٥ ٝ كو٠٨ )ٝ ٗٞاضز ٦ً٘ ١ٖ اظ آثبزاٙ ٝ ا١ٞاظ ُعاضـ قسٟ اؾت( اعلبّ

 . ٨ٛع ث٠ اثجبت ضؾ٨سٟ اؾت "ث٨ٜٓٞٞؼ تطٌٝٛبتٞؼ"ػالٟٝ ثط ث٨٘بض٥ ٝخٞز حٔعٝٙ ٛبهْ

پؽ اظ ٗست٦ ٗغبٓؼ٠ ٝ تحو٨ن، ثطٛب٠ٗ ٗجبضظٟ ثب ث٨٘بض٥ زض ( ـ.١ـ 1335اضكغ، كط٧سٝٙ، )٨ٗالز٥  1959اظ ؾبّ 

اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ تٞؾظ ؾبظٗبٙ ١ب٥ ٦ٔٗ قبْٗ اٛؿت٨تٞ تحو٨وبت ث٢ساقت٦ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعق٦ٌ ت٢طاٙ ٝ ٝظاضت 

ٝ ث٨ٜبز ذبٝض٨ٗب٠ٛ (  WHO)ثطٛب٠ٗ ٝ ثٞزخ٠، ؾبظٗبٙ خ٢ب٦ٛ ث٢ساقتث٢ساض٥ ٝ ؾبظٗبٙ 

زض ؾغح ٝؾ٨ؼ٦ آؿبظ ٝ اهساٗبت ثؿ٨بض ُؿتطزٟ ا٥ نٞضت ُطكت٠ اؾت ٝ زض ؾٜٞات  N.E.F.NY.,USA)ٛعز٧ي

اذ٨ع ٨ٛع زض ازا٠ٗ آٙ كؼب٨ٓت ١ب، ًٞقف ١ب٥ ٗكتطى ٝ ١٘ب١َٜ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعق٦ٌ ٝ ذسٗبت ث٢ساقت٦ 

ا٧ؿتِبٟ تحو٨وبت ث٢ساقت٦ زاٛكٌسٟ ث٢ساقت زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعق٦ٌ ت٢طاٙ ث٨٘بض٥ ضا زض ؾغح زضٗب٦ٛ ا١ٞاظ ٝ 

هط٧ٚ ًطزٟ اؾت ٠ً ثب اخطا٥ ٧ي ثطٛب٠ٗ ًكٞض٥ ٝ ٜٗؿدٖ ث٨٘بض٥  " Elimination"اؾتبٙ ث٠ ٗطح٠ٔ حصف 

 .ضؾ٘بً اظ خ٢٘ٞض٥ اؾال٦ٗ ا٧طاٙ حصف ذٞا١س قس

 :ٍضؼيت تيواري ؽيغيتَسٍهياسيظ در ايزاى

زض ا٧طاٙ ثسٛجبّ ٗغبٓؼبت ٝؾ٨ؼ٦ ٠ً تٞؾظ نبحجٜظطاٙ ( ق٨ؿتٞظٝٗب١٘ب تٞث٨ٕٞ)اض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ٗثب٠ٛث٨ٖ

ًبٛٞٙ ٗدعا اظ ٧ٌس٧ِط قبْٗ ًبٛٞٙ ان٦ٔ اعطاف زظكّٞ ٝ  6نٞضت ُطكت٠ كوظ زض اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ ٝ آ٢ٖٛ زض 

ت٠ اؾت ثغٞض٠ٌ٧ زضُصقت٠ زض ًبٛٞٙ ١ب٥ زقت ٨ٗكبٙ ٝ ث٨سضٝث٠ ٝ قٞقتط ٝ ق٘بّ ا١ٞاظ ٝ ذطٗك٢ط ٝخٞز زاـ

هط٠٧  175هط٠٧، ث٨٘بض٥ زض قست ١ب٥ ٗرتٔق آٓٞز٦ُ ُعاضـ قسٟ ٠ً ٛؿجت ث٨٘بض٥ زض تؼساز 400ث٨ٚ ؾ٠ٌٜ 

زضنس آٓٞز٦ُ ُعاضـ قسٟ اؾت زض ؾٜٞات ا٠٨ٓٝ قطٝع  90زضنس ٗتدبٝظ ثٞزٟ ٝ زض ثؼض٦ اظ هطاء حت٦ تب  10اظ 

 11-١15عاض ٛلط ُعاضـ قسٟ اؾت ٠ً آٓٞز٦ُ زض ؾ٨ٜٚ  25-30 ثطٛب٠ٗ ٗجبضظٟ، تؼساز توط٧ج٦ ث٨٘بض٥ زضحسٝز

 Bulinusزضنس ثٞزٟ اؾت حٔعٝٙ ٨ٗعثبٙ ٝاؾظ ث٨٘بض٥  50ؾب٦ِٓ زض ث٨ٚ ؾ٠ٌٜ ًبٛٞٙ ١ب٥ كٞم تب 
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Truncatus حساًثط اٛتوبّ ث٨٘بض٥ . اؾت ٠ً زض اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ ١ٖ زض ُصقت٠ ٝ ١ٖ اًٜٞٙ ث٠ ٝكٞض ٝخٞز زاضز

ث٢بض ٝ اٝا٧ْ تبثؿتبٙ، پبئ٨ع ٝ حساًثط ٝكٞض ٨ٗعثبٙ ٝاؾظ زض كهّٞ ث٢بض ٝ اٝا٧ْ پبئ٨ع ٦ٗ  زض اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ كهْ

 . ثبقس

ؾبّ اذ٨ط ثب تس٧ٝٚ ٝ اخطا٥ ثطٛب٠ٗ ١ب٥ ٝؾ٨غ ٗجبضظٟ ٝ نطف اػتجبض ٝ ٨ٛط٥ٝ اٛؿب٦ٛ ًالٙ زض ثرف  20زض عّٞ 

ٗٞضز زض ٧ٌهس  1600اظ ث٨ف اظ  ث٢ساقت، قب١س ًب١ف قس٧س آٗبض ٗجتال٧بٙ ٝ ًٜتطّ ث٨٘بض٥ ثٞز٧ٖ ثغٞض٠ٌ٧

ـ .١ـ 1377ٗٞضز زض ٧ٌهس ١عاض تب اّٝ ؾبّ  ١2عاض آظٗب٧ف ٠ٛٞ٘ٛ ٗكٌٞى زض ؾب٢ٓب٥ ا٠٨ٓٝ قطٝع ث٨٘بض٥، ث٠ 

ا١ٞاظ، زظكّٞ، اٛس٧٘كي، قٞقتط، )ًبٛٞٙ ان٦ٔ ث٨٘بض٥ زض اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ 5زض ٗد٘ٞع  1377ضؾ٨سٟ ٝ زض ؾبّ 

ٗحْ آٓٞزٟ ث٠ حٔعٝٙ ٨ٗعثبٙ ٝاؾظ ٝخٞز زاقت٠ اؾت ٝ  83ى ٝضٝؾتب٥ آٓٞزٟ ٝ ٗكٌٞ 314تؼساز ( قٞـ

ـ تب ًٜٞٙ تؼساز ٗٞاضز .١ـ ١1380عاض ٛلط ثٞزٟ اٛس ٝاظ ؾبّ  250خ٘ؼ٨ت زض ٗؼطو ذغط ٗؿتو٨ٖ حسٝز

ثب تٞخ٠ ث٠ اهساٗبت ٠٘١ خبٛج٠ ٝ پ٨ِ٨ط٥ ١ب٥ ٗؿت٘ط . ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ زض ٜٗبعن اٛس٨ٗي ا٧طاٙ نلط ثٞزٟ اؾت

 .٨ٓبت٦ زض حبّ اخطا ػ٘الً ث٨٘بض٥ زض ٗطح٠ٔ حصف هطاض ُطكت٠ اؾتٝ ثطٛب٠ٗ ١ب٥ ػٖ

ثغٞض ٦ًٔ ػ٨ٔ٘بت كؼ٦ٔ قبْٗ اؾت٘طاض ث٨٘بض٧بث٦ ٝ ٗطاخؼ٠ ٗؿتو٨ٖ ث٠ ٜٗبعو٦ ٠ً هجالً خعء ٜٗبعن ٗكٌٞى ٝ 

آٓٞزٟ ثٞزٟ ثغٞض٠ٌ٧ ٜٗبعن ضٝؾتب٦٧ ق٢طؾتبٙ ١ب٥ ا١ٞاظ، قٞقتط، زظكّٞ، اٛس٧٘كي ٝ قٞـ زض ثطٛب٠ٗ ٗطاهجت 

اّ هطاض زاضٛس ٝ ٗجبضظٟ ثب حٔعٝٙ ٨ٗعثبٙ ٨ٛع تٞاٗبً اظ عط٧ن ث٢ؿبظ٥ ٗح٨ظ ٝ ؾ٘پبق٦ ٠٨ًٔ ًبٛٞٙ ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠ كغ

ثؼس ثب ٗٞاكوت ٗوبٕ ٗحتطٕ ٗؼبٝٛت ؾالٗت  1384ٝ  83حٔعٝٙ زض زؾت اخطا ٦ٗ ثبقس ٝ ذٞقجرتب٠ٛ زض ؾب٢ٓب٥ 

٧س زاٛكٌسٟ ث٢ساقت زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعق٦ٌ ٗترهم حٔعٝٙ قٜبؾ٦ اظ اؾبت PHDٝظاضت ٝ ػوس هطاضزاز ثب ٧ٌٜلط

ت٢طاٙ ض٘ٚ اٛدبٕ  

ثطضؾ٦ ١ب٥ زه٨ن حٔعٝٙ قٜبؾ٦ ٠ً زض حبّ حبضط ٨ٛع ازا٠ٗ زاضز ضٜ٘بً ق٢طؾتبٙ ١ب٥ ا١ٞاظ ٝ قٞقتط ػ٦ٔ ضؿٖ 

تسإٝ ٗطاهجت ١ب ٝ تكس٧س ثطٛب٠ٗ ١ب٥ ثطضؾ٦ حٔعٝٙ ١ب زض قطا٧غ٦ هطاض زاضٛس ٠ً ٗست٢بؾت اظ ٜٗبعن ضٝؾتب٦٧ 

ق٢طؾتبٙ حٔعٝٙ ث٨ٜٓٞٞؼ ن٨س ِٛطز٧سٟ اؾت ٝ زض ٜٗبعن ضٝؾتبئ٦ زظكّٞ ٝقٞـ ٝ اٛس٧٘كي ثب تٞخ٠  ا٧ٚ زٝ

ث٠ اعالػبت ٝ آٗبض اضؾب٦ٓ ػ٨ٔ٘بت ن٨س حٔعٝٙ زض حبّ اٛدبٕ ٝ اعالػبت ٝ آٗبض آٙ ثغٞض ٗب٨١ب٠ٛ ٝ زه٨ن ٝ ٗطتت 

 .ث٠ ٗطًع ٗس٧ط٧ت ث٨٘بض٢٧ب اضؾبّ ٦ٗ ُطزز

آٗسٟ اظ هج٨ْ اخطا٥ عطح ١ب٥ ٝؾ٨غ تٞؾؼ٠ اػٖ اظ ؾسؾبظ٥، عطح تٞؾؼ٠ ٨ٛكٌط ثب تٞخ٠ ث٠ قطا٧ظ خس٧س ثٞخٞز 

ٝ ثطٛب٠ٗ ١ب٥ ُؿتطزٟ آة ذ٨عزاض٥ ٝ ٝخٞز ؾ٠ ًبٛٞٙ كؼبّ اٛتوبّ ث٨٘بض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ زض ًكٞض ػطام ٝ 

ض٠٧ ضٗبز٠٧، ز٧ب٠ٓ، ٗح٘ٞز٠٧ ٗدبٝض ثـساز، ٛبل)زضنس آٓٞز٦ُ زض ث٨ٚ ًٞزًبٙ ؾبًٚ ا٧ٚ ٜٗبعن  9/1-6ق٨ٞع 

١ؿتٜس ٝ ١٘چ٨ٜٚ ثؼٔت ٝضؼ٨ت ( ٗدبٝضت ٗطظ١ب٥ ا٧طاٙ)٠ً ػ٘ستبً زض هؿ٘ت ٗطًع ٝ خٜٞة ػطام( ٗدبٝض ثهطٟ
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ًكٞض، ١ط ٠ُٛٞ ًٖ  2ذبل ثٞخٞز آٗسٟ زض قطا٧ظ ؾ٨بؾ٦ ًكٞض١ب٥ ا٧طاٙ ٝػطام ٝ تجبزالت ٝؾ٨غ خ٘ؼ٨ت٦ ث٨ٚ 

ًب١ف ٨ٛط٥ٝ اٛؿب٦ٛ ثب تدطث٠ ٝ ًبض  تٞخ٦٢ ٛؿجت ث٠ ٛظبٕ ٗطاهجت ث٨٘بض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ زض اؾتبٙ اظ هج٨ْ

آظٗٞزٟ ثؼْٔ ثبظ ٛكؿت٦ِ ٝ ٧ب خبث٠ خب٦٧ آ٢ٛب ث٠ هؿ٘ت ١ب٥ ز٧ِط ٝ ًب١ف ٜٗبثغ ٗب٦ٓ ٝ ٗس٧ط٧ت٦ ٝ ٛظبضت٦ 

ثطٛب٠ٗ ٝ ؿ٨طٟ ثبظُكت ٗدسز ث٨٘بض٥ ٝ ذغط آٓٞز٦ُ قس٧س ٠٘١ ٛٞاح٦ پبى قسٟ ث٠ قست ٗٞخٞز اؾت ٠ً 

 . ثب٧ؿت٦ ٗٞضزتٞخ٠ هطاض ٨ُطز

 1384تب پب٧بٙ  1356ضٝٛس ث٨٘بض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ زض ًكٞض خ٢٘ٞض٥ اؾال٦ٗ ا٧طاٙ اظ ؾبّ  1ضٟ خسّٝ ق٘ب

 .١دط٥ ق٘ؿ٦ ضا ٗكرم ٦ٗ ٛ٘ب٧س
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 زض خ٢٘ٞض٥ اؾال٦ٗ ا٧طاٙ( ث٨٘بض٥ تؼسازٗٞضز ٗثجت) ضٝٛس ث٨٘بض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ1خسّٝ ق٘بضٟ 

 (1384ٓـب٧ت 1356اظ ؾبّ )

 ؾبّ ضز٧ق
 تؼساز ٗٞاضز

 ث٨٘بض٥
 ؾبّ ضز٧ق

تؼساز ٗٞاضز 

 ث٨٘بض٥

1 1356 640 19 1374 10 

2 1357 651 20 1375 14 

3 1358 718 21 1376 6 

4 1359 370 22 1377 2 

5 136 240 23 1378 5 

6 1361 310 24 1379 0 

7 1362 205 25 1380 1 

8 1363 150 26 1381 0 

9 1364 70 27 1382 0 

1 1365 62 28 1383 0 

11 1366 40 29 1384 0 

12 1367 15 30 1485 0 

13 1368 43 31 1386 0 

14 1369 45 32 1387 0 

15 1370 22 33 1388 0 

16 1371 15 34 1389 0 

17 1372 20 35 1390 0 

  خ٘غ 7 1373 18
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 :اپيذهيَلَصي تيواري

 :ػاهل تيواري -1

ق٨ؿ٨تٞظٝٗبٗبٛؿ٦ٛٞ، : تطٗبتٞز٥ ث٠ اؾٖ ق٨ؿتٞظٝٗب ٠ُٛٞ ١ب٥ ٗرتٔق زاضز قبْٗ

ق٨ؿتٞظٝٗبغاپ٨ٌٜٖ ٠ً ٢ٗ٘تط٧ٚ ٠ُٛٞ ١ب٥ ًطٕ ١ؿتٜس ٠ً زض اٛؿبٙ ث٨٘بض٥ ا٧دبز ٦ٗ  ق٨ؿؿتٞظٝٗب١٘بتٞث٨ٕٞ،

اظ ث٨ٚ ا٢ٜ٧ب ق٨ؿتٞظٝٗب١٘بتٞث٨ٕٞ ػبْٗ ا٧دبز ق٨ؿتٞظٝٗب٥ ازضاض٥ ٧بث٨الضظ٧ٞظاؾت ٠ً زض اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ . ًٜٜس

ٝٗب١ب٥ ز٧ِط اظ هج٨ْ ق٨ؿ٨تٞظٝٗبٗب٦ٌٌٛٞٗ، ا٧طاٙ ٗؿئّٞ ا٧دبز ث٨٘بض٥ ٦ٗ ثبقس ق٨ؿتٞظ

ق٨ؿتٞظٝٗبٗبال٧ٜؿ٨ؽ، ق٨ؿتٞظٝٗبتب٦١، ق٨ؿتٞظٝٗباٛتطًبالتٖ ٨ٛع ٝخٞز زاضز ٠ً زض ثؼض٦ اظ ٛوبط ٗحسٝز ز٨ٛب ، 

 .آٓٞزٟ ٦ٗ ًٜٜس"اٛؿبٙ ضا 

ٗرعٙ زض ٠ُٛٞ ١ب٥ ق٨ؿتٞظٝٗب١٘ب تٞث٨ٕٞ، ق٨ؿتٞظٝٗباٛتطًبالتٖ ٝ ق٨ؿتٞظٝٗبٛؿ٦ٛٞ، اٛؿبٙ : ٗرعٙ ث٨٘بض٥ -2

ُب٨ٗٝف، اؾت ٝ خٞٛسُبٙ ٝحك٦  اٛؿبٙ، ؾَ، ُطث٠، ذٞى، ُبٝ،: ان٦ٔ ث٨٘بض٥ ثك٘بض ٦ٗ ضٝز زض ٠ُٛٞ غاپ٨ٌٜٖ 

 .ق٨ؿتٞظٝٗبال٧ٜؿ٨ؽ اِْٛ خٞٛسُبٙ ثٞزٟ ٝ ُب٦١ اٛؿبٙ ضا آٓٞزٟ ٦ٗ ًٜس. ٨ٗعثبٙ ثبٓوٟٞ ١ؿتٜس

اؾت ٠ً ٨ٗعثبٙ ٝاؾظ اِْٛ ثك٘بض زٝإ ث٨٘بض٥ زض ١ط ٧ي اقٌبّ كٞم زض ٧ي ٜٗغو٠، زض ضاثغ٠ ثب ٝخٞز حٔع٦ٛٝ 

زض ٠ُٛٞ ق٨ؿتٞظٝٗب٥ ازضاض٥ ٨ٗعثبٙ ٝاؾظ حٔعٝٙ ث٨ٜٓٞٞؼ تطٌٝٛبتٞؼ اؾت ٠ً زض اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ زض . ٦ٗ ضٝز

ًبٛٞٙ ٢ٖٗ ث٠ ٝكٞض ٝخٞز زاقت٠ ٝ ١ٜٞظ ١ٖ زض ثطذ٦ ًبٛٞٙ ١ب ث٠ كطاٝا٦ٛ ن٨س ٦ٗ قٞز ٦ٓٝ آٓٞز٦ُ ث٠ اِْٛ اظ  6

 .آ٢ٛب ُعاضـ ٦٘ٛ قٞز

 : قال تيواريرٍػ اًت

اؿٔت اظ عط٧ن ازضاض ٝ ُب٦١ ثٞؾ٠ٔ٨ ( ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ٧ب ق٨ؿتٞظٝٗب٥ ازضاض٥)ترٖ ًطٕ ق٨ؿتٞظٝٗب١٘ب تٞث٨ٕٞ

ٗسكٞع اظ ثسٙ اٛؿبٙ آٓٞزٟ ث٠ ًطٕ ثبٓؾ ٛط ٝ ٗبزٟ ذبضج ٦ٗ قٞز، ترٖ ١ب ثب٧ؿت٦ ث٠ زاذْ آة حب٥ٝ حٔعٝٙ 

ٗبٟ  1زض حسٝز . ز ثسٙ حٔعٝٙ ٨ٗعثبٙ ٝاؾظ ٦ٗ قٞزضؾ٨سٟ ٝ زض زاذْ آة ٨ٗطا ؾس٧ٖ اظ ترٖ آظاز قسٟ ٝ ٝاض

ثؼس ؾطًط آظاز قسٟ ٝ چٜبٛچ٠ اٛؿبٙ ثب آة حب٥ٝ ؾطًط ت٘بؼ زاقت٠ ثبقس ؾطًط اظ عط٧ن پٞؾت ٝاضز ثسٙ قسٟ 

ٝ اظ عط٧ن ُطزـ ذٞٙ ث٠ ض٠٧ ١ب ٝ ؾپؽ ث٠ ًجس ضكت٠ ٝ زض ًجس تٞهق ًطزٟ ٝ تجس٧ْ ث٠ ًطٕ ١ب٥ ثبٓؾ ٦ٗ قٞٛس 

ضؾبٛسٟ ٝ ( ؾ٨ب١ط٢ُب٥ ًجس٥ قج٠ٌ ػطٝه٦ ٗثب٠ٛ ٝ پطؾتبت ٝ ظا١ساٙ)ٗحْ خب٧ِع٦ٜ٧ ان٦ٔٝ ؾپؽ ذٞز ضا ث٠ 

ًطٕ ١ب٥ ٛط ٝ ٗبزٟ زض زاذْ ؾ٨ب١طٍ ١ب ترٖ ُصاض٥ ًطزٟ ٝ ترٖ ١ب ث٠ ٗحٞع٠ ٗثب٠ٛ ضؾ٨سٟ ٝ . اؾتوطاض ٦ٗ ٧بثٜس

ضكت٠ ٝ زض آٛدب ... ض٠٧ ٝ اظ عط٧ن ازضاض زكغ ٦ٗ قٞٛس ٝ ٧ب ثطذ٦ ٗٞاهغ ث٠ ؾب٧ط اٛسإ ١ب٥ ثسٙ اظ خ٠ٔ٘ ًجس، 

 .ٗؿتوط ٦ٗ قٞٛس
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ث٨٘بض٥ اظ قرم ث٠ قرم هبثْ اٛتوبّ ٨ٛؿت ٦ٓٝ ٌٗ٘ٚ اؾت اقربل ٗجتال ث٠ قٌْ : دٍرُ ٍاگيزي تيواري

ٗعٗٚ ث٨٘بض٥، تب ظٗب٦ٛ ٠ً ًطٕ زض ثسٙ آ٢ٛب ٝخٞز زاضز ٝ ترٖ ًطٕ ضا ث٠ ١٘طاٟ ازضاض ٧ب ٗسكٞع ذٞز ث٠ آث٢ب ثط٧عٛس 

ؾبّ ازا٠ٗ ٦ٗ ٧بثس حٔعٝٙ ١ب٥ آٓٞزٟ تب ظٗب٦ٛ  10ٝث٨ٕٞ ٝ ٗبٛؿ٦ٛٞ زض اٛؿبٙ تب ث٨ف اظ ػلٞٛت ق٨ؿتٞظٝٗب١٘بت

٢ٗ٘تط٧ٚ ػٔت ا٧دبز ضب٧ؼبت ٝ ػٞاضو زض ا٧ٚ . ٗبٟ ؾطًط ضا زكغ ٦ٗ ًٜٜس ٠ً3 ظٛسٟ ١ؿتٜس، حسٝز چٜس ١لت٠ تب 

 . ث٨٘بض٥، خب٧ِع٦ٜ٧ ترٖ ًطٕ زض ثبكت ٗثب٠ٛ ٝ ًجس ٝ ُب٦١ زض ؾب٧ط ٛوبط ثسٙ اؾت

 :تيواريشايي

ترٖ ١ب٦٧ ٠ً زض ؾ٨ب١ط٢ُب٥ احكب٦٧ تٞؾظ ًطٕ ٗبزٟ ُصاقت٠ ٦ٗ قٞز ٌٗ٘ٚ اؾت تٞؾظ خط٧بٙ ذٞٙ ث٠  

 .ٛوبط ٗرتٔق ثسٙ ضكت٠ ٝ پؽ اظ خب٧ِع٦ٜ٧ زضثبكت ، ا٧دبز ضب٧ؼبت ٝ ػٞاضو ث٨٘بض٥ ضا ثٜ٘ب٧ٜس

ٝخ٠ ٗكره٠ ان٦ٔ آؾ٨ت ١ب٥  ٗؼ٘ٞالً پؽ اظ خب٧ِع٦ٜ٧ ترٖ زض ثبكت، ٝاًٜك٦ زض اعطاف آٙ ا٧دبز ٦ٗ قٞز ٠ً

ضب٧ؼ٠ ا٥ ضا ٠ً ث٠ ا٧ٚ نٞضت زض اثط ١دٕٞ ؾ٢ٓٞٔب٥ زكبػ٦ ٗرتٔق زض . ثبكت٦ ث٨٘بض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ٦ٗ ثبقس

اعطاف ترٖ ا٧دبز ٦ٗ قٞز ثٜبٕ تٞثطًّٞ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ٦ٗ ٛبٜٗس ٠ً زض اعطاف ا٧ٚ ضب٧ؼ٠ ثتسض٧ح ٛؿح ك٨جط٥ 

٧ؼ٠، ثرهٞل زض ٛؿح ٗثب٠ٛ ز٧سٟ ٦ٗ قٞز ٠ً ؾجت ًٔلت٦ ٗربط ا٧ٚ ٛٞع ضب. تك٨ٌْ ٝ ترٖ آ٦ٌ١ ٦ٗ قٞز

ٝ اضبك٠ . ٗثب٠ٛ ٝ ًٞچي قسٙ ظطاكت آٙ ٝ اظز٧بز ككبض ٝ ا٧دبز ػٞاضو زض حبٓت ٝ پطٝؾتبت ٝ ٠٨ًٔ ١ب ٦ٗ قٞز

ٝخٞز ترٖ ٝ ٓرت٠ ذٞٙ زض ٗثب٠ٛ ُب٦١ ثبػث ا٧دبز . قسٙ ػلٞٛت ١ب٥ ثب٠٧ٞٛ ؾجت ا٧دبز ؾ٨ؿت٨ت ٦ٗ ُطزز

عجن . تك٨ٌْ ؾَٜ ٗثب٠ٛ ٝ ١٘چ٨ٜٚ ٌٗ٘ٚ اؾت ضب٧ؼبت ٗثب٠ٛ ثهٞضت تٞٗٞض١ب٥ ثس ذ٨ٖ زض آ٧سًب٦ٛٞٛ ثطا٥ 

زضنس ٗجتال٧بٙ اظ ١٘بٙ ؾب٢ٓب٥ اّٝ اثتال ث٠ ٧ي ٧ب چٜس ػبضض٠ زؾتِبٟ  50ٗغبٓؼبت ٦ٌ٨ٜ٨ًٔ اٛدبٕ قسٟ هط٧ت 

تال قسٟ، ث٠ ٨١سضٝٛلطٝظ ؾبّ ٗت 10زضنس ٠٨ًٔ ًٞزًبٙ ُطٟٝ ؾ٦ٜ تب  8ازضاض٥ ٗجتال ٦ٗ قٞٛس ثطا٥ ٗثبّ حسٝز 

 .زچبض ٦ٗ قٞٛس

 :تظاّزات تاليٌي تيواري

ثس٧ٚ تطت٨ت ٠ً زض ٗحْ ٝضٝز ؾطًط ذبضـ ٝ . ا٨ٓٝٚ ػالٗت ث٨٘بض٥ ، زض ٗٞهغ ٝضٝز ؾطًط ث٠ ثسٙ ا٧دبز ٦ٗ قٞز

 ؾٞظـ ٝ تبّٝ ا٧دبز ُكت٠ ٠ً اًثطاً ثؿ٨بض ذل٨ق ثٞزٟ ثغٞض٠ٌ٧ ث٨٘بضاٙ ٜٗبعن اٛس٨ٗي ثٜسضت آٛطا ث٠ ٧بز ٦ٗ

ثب ػالئٖ تت ٛبٜٗظٖ ٝ ذؿت٦ِ ٝ زضز (  Invasion)١لت٠ ثؼس ٗطح٠ٔ زٕٝ ث٨٘بض٥ ٧ب ٗطح٠ٔ ح٠ٔ٘ 4-6. آٝضٛس

 .زضنس ٗكب١سٟ ٦ٗ قٞز 15-30زض ا٧ٚ زٝضٟ ٗؼ٘ٞالً ائٞظ٧ٜٞك٦ٔ٨. اػضبء ثسٙ ١٘طاٟ اؾت
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٦ُ ٧ب خب٧ِع٦ٜ٧ ؾبّ پؽ اظ آٓٞز 1-2ٗبٟ ٝ ٛسضتبً  3-6ٗطح٠ٔ اؾتوطاض اؾت ٠ً ٗؼ٘ٞالً : هزحلِ عَم تيواري

٢ٗ٘تط٧ٚ ػالٗت زض ا٧ٚ ٗٞهغ زضز زض ١ِٜبٕ زكغ ازضاض ٝ ٝخٞز . ترٖ زض احكبء ٝ زكغ آٙ ثب ازضاض قطٝع ٦ٗ قٞز

ثب پ٨كطكت ٝ ا٧دبز پبپ٨ٔٞٗب زض ٗثب٠ٛ ٝ ك٨جط٥ قسٙ خساض ٗثب٠ٛ ؾب٧ط ػالئٖ . ذٞٙ زض هغطات آذط ازضاض اؾت

ؾٞضاخ حبٓت زض ٗحْ ٝضٝز ث٠ ٗثب٠ٛ ٝ زض ٛت٨د٠ اتؿبع ؾب٧ط ث٨٘بض٥ ٗبٜٛس اظز٧بز ككبض زض ٗثب٠ٛ ؾجت ت٦ِٜ 

زض ثطذ٦ ٗٞاهغ ٨ٛع . هؿ٘ت ١ب٥ آٙ ٦ٗ قٞز ٠ً زض نٞضت ٝضٝز ػلٞٛت ثب٠٧ٞٛ ا٧دبز ٛلطٝظ ٧ب پبپ٨ٔٞٛلطٝظ ٦ٗ ًٜس

ػٞاضو حبٓت ٝ ٠٨ًٔ ٌٗ٘ٚ اؾت ث٠ اٝض٦ٗ ذتٖ قٞز ٠ً ٗؿبئْ ٝ ٗكٌالت ٗطثٞط ث٠ ذٞز ضا ثسٛجبّ ذٞا١س 

 .زاقت
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 (:تؼاريف) قِ تٌذي تيواري طة

 :ثطاؾبؼ ٛظط٠٧ ٨ً٘ت٠ ك٦ٜ ًكٞض٥ عجو٠ ثٜس٥ ٗٞاضز ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ثكطح ظ٧ط اؾت

 :مورد مشكوك

زض ؾب٨ًٜٚ ٝ ٗؿبكط٧ٚ ث٠ ٜٗبعن اٛس٨ٗي ؾبثن ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ زض ا٧طاٙ ٝ ٧ب ث٠ ( ١٘بچٞض٧ب ) ازضاض ذٞٙ آٓٞزٟ 

 .١ب٥ ا٠٨ٓٝ تٞؾظ پعقي ٗكرم ٛكسٟ ثبقس ػطام ٧ب ؾب٧ط ٜٗبعن اٛس٨ٗي ٠ً ػٔت آٙ زض ثطضؾ٦

 :مورد محتمل

 ٝخٞز ذٞٙ زض هغطات آذط ازضاض زض ٧ي ٗٞضز ٗكٌٞى+ زضز زض ١ِٜبٕ زكغ ازضاض

 :مورد قطعي

ث٨٘بض٥ ٗكب١سٟ ترٖ اِْٛ زض٠ٛٞ٘ٛ ازضاض ٧ٝب ٗسكٞع ٧ٝب ُعاضـ اؾ٨٘ط ٗثجت زض پبتٞٓٞغ٥ ثبكت زؾتِبٟ ازضاض٥ ٝ 

 ٗحتْ٘   ٧ب ُٞاضق٦ زض ٗٞضز ٗكٌٞى ٧ب

ٗكب١سٟ ترٖ اِْٛ زض٠ٛٞ٘ٛ ازضاض ٧بٗسكٞع ٧ٝب ُعاضـ اؾ٨٘ط ٗثجت زض پبتٞٓٞغ٥ ثبكت زؾتِبٟ : آٓٞز٦ُ ٗعٗٚ 

 ازضاض٥ ٧ب ُٞاضق٦ ثسٝٙ ٨١چ٠ِٛٞ ػال٧ٖ ثب٦ٜ٨ٓ ٝ ٛكب٠ٛ ١ب٥ ثب٦ٜ٨ٓ ٗطتجظ 

 :اعالم حذف بیماری 

 كوساٙ ُعاضـ اٛتوبّ ث٨٘بض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ زض ؾغح ًكٞض خ٢٘ٞض٥ اؾال٦ٗ ا٧طاٙ تحت 

 ٗطاهجت ١ب٥ اؾتبٛساضز ث٠ ٗست ؾ٠ ؾبّ 

 :تقغين تٌذي هٌاطق پزخطز تِ تزتية كاّؼ ؽذت خطز 

 ٝخٞز حٔعٝٙ ٨ٗعثبٙ ٝاؾظ+ ؾبّ ُصقت٠ 10ؾبثو٠ ٝخٞز ث٨٘بض٥  ع٦  -1

 ؾبّ ُصقت٠ اذ٨ط  ثسٝٙ ٝخٞز حٔعٝٙ  10ؾبثو٠ ٝخٞز ث٨٘بض٥ ع٦  -2

ثسٝٙ ؾبثو٠ ٝخٞز ث٨٘بض٥ ( ٝٗك٢س   هٖ) ٧بضت٦ اتجبع ػطاه٦ ٝكٞض حٔعٝٙ ٨ٗعثبٙ ٝاؾظ زض ٗطظ١ب٥ ظ٦ٜ٨ٗ ٝ آث٦ ثب ػطام ٝ ٗؿ٨ط١ب٥ ظ -3

 زض زٟ ؾبّ ُصقت٠ 

 0ؾبّ ُصقت٠ ُعاضـ ث٨٘بض٥ زاقت٠ اٛس  10ٜٗبعو٦ ٠ً اظ پ٨ف اظ  -4

 .زض پبضٝ ظز٢ٛب٥ ٌٗطض زض ١ط ثبض پبضٝظ٦ٛ ثب كٞانْ ٜٗظٖ حٔعٝٙ ث٨ٜٓٞٞؼ ٧بكت قٞز ٝكٞض ٝخٞز زاضز: ٝكٞض  تؼط٧ق -5
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  : افزاد در هؼزض خطز تاالي آلَدگي ؽاهل

 ٗؿبكط٧ٚ ث٠ ٜٗبعن آٓٞزٟ ػطام ٝ ؾب٧ط ٜٗبعن اٛس٨ٗي -1

 ٢ٗبخط٧ٚ اذ٨ط اظ ٜٗبعن ث٦ ذغط ث٠ ٜٗبعن پطذغط -2

 آث٢ب٥ ؾغح٦ زض ٜٗبعن پط ذغط ًكبٝضظاٙ ٝ ٗكبؿْ ٗطتجظ ثب -3

 ؾب٠ٓ ٜٗبعن پطذغط 5-15اكطاز  -4

 ٠٨ًٔ اكطاز ذبٛٞازٟ ث٨٘بضاٙ قٜبذت٠ قسٟ -5

اُط ٧ي ٗٞضز ث٨٘بض٥ زض ٧ي ٜٗغو٠ قٜبؾب٦٧ ٝ تب٨٧س ُطزز ثطضؾ٦ ١ب٥ حٔعٝٙ قٜبؾ٦ ٝؾ٨غ زض ٜٗغو٠ اٛدبٕ ٝ ١٘چ٨ٜٚ  :تذكز هْن

 .ٜٗبعن آٓٞزٟ ؾ٘پبق٦ قٞز

 :  اس (  فؼال ) ًوًَِ گيزي اكتيَ 

اظ آ٢ٛب ث٠ ١ط ز٨ْٓ ٠ٛٞ٘ٛ ٨ُط٥ ٛكسٟ ٧ب ثٜب ث٠ ُعاضـ پعقي ٗؼبٓح ( ؿ٨ط كؼبّ ) ٠٨ًٔ ٗٞاضز ٗكٌٞى ٝٗحت٦ٔ٘ ٠ً زض ٗطاخؼ٠ پبؾ٨ٞ  -1

 .ػٔت ١٘بچٞض٥ ٗكرم ٛكسٟ اؾت

 1-٠٨ًٔ3 اكطاز زض ٗؼطو ذغط ؾبًٚ زض ٜٗبعن پطذغط -2

 

 ٨ُط٥ كؼبّ  ذطزاز تب ث٢٘ٚ ١ط ؾبّظٗبٙ  اٛدبٕ ٠ٛٞ٘ٛ :  1ٌٛت٠ 

 .١ٖ ُؿتطـ ٧بثس ٠ٛٞ٘ٛ4 ٨ُط٥ كؼبّ ٜٗغو٠   3ٝ 2ٝ 1زض نٞضت ٝخٞز ٗٞاضز٥ اظ آٓٞز٦ُ زض ٜٗبعن زض ٗؼطو ذغط :  2ٌٛت٠ 

 ٗكب١سٟ ث٠ ػْ٘  2ٝ اظ  ٠ٛٞ٘ٛ ُطكت٠ قسٟ زض ١ط ضٝظ  ( 0ٝ1ٝ6ضٝظ١ب٥) ثطا٥ تكر٨م ترٖ اِْٛ زض ازضاض ؾ٠ ٛٞثت :  3ٌٛت٠       

 .آ٧س

 ( :غيزفؼال ) ًوًَِ گيزي پاعيَ 

ٝ اٛدبٕ  ا٧ٚ ( پعقي ٝ آظٗب٧كِبٟ ) اظ ٠٨ًٔ ٗٞاضز ٗكٌٞى ٝٗحتْ٘ ٗطاخؼ٠ ًٜٜسٟ ث٠ قج٠ٌ ١ب٥ ث٢ساقت٦ زضٗب٦ٛ ٝثرف ذهٞن٦ 

 0آظٗب٧ف ثغٞض ٗت٘طًع زض آظٗب٧كِبٟ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ق٢طؾتبٙ ذٞا١س ثٞز

ثؼ٢سٟ قج٠ٌ ث٢ساقت زضٗبٙ ٗطثٞع٠ اؾت ٝ زض نٞضت ( ظقي ٝ آظٗب٧كِبٟ ح) پص٧طـ ٠ٛٞ٘ٛ ازضاض اظ ثرف ذهٞن٦  : ٌٛت٠ 

 .قٜبؾب٦٧ ترٖ اِْٛ زض ٠ٛٞ٘ٛ اػالٕ قسٟ پعقي ٝ آظٗب٧كِبٟ ٗطثٞع٠ ثٜحٞ قب٧ؿت٠ تك٧ٞن ذٞا١ٜس قس
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 : تؾخيص

٧ْ ث٢تط٧ٚ ضٝـ تكر٨م ق٨ؿتٞظٝٗب١٘بتٞث٨ٕٞ ٗكب١سٟ ترٖ اِْٛ زض ٠ٛٞ٘ٛ ازضاض ٧ب ٗسكٞع ٦ٗ ثبقس ٠ً ثغط٧ن ش

 .اٛدبٕ ٦ٗ قٞز

زض ٜٗبعن آٛس٨ٗي اظ اكطاز ٗكٌٞى ث٠ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ازضاض٥ ٠ٛٞ٘ٛ ازضاض ت٠٨٢ ٦ٗ ( آق: آظٗب٧ف ازضاض -1

١ط چٜس . ث٢تط اؾت حدٖ ظ٧بز٥ اظ ازضاض ٠ً ث٠ اٛت٢ب٥ آٙ ذتٖ ٦ٗ قٞز اظ ث٨٘بض ُطكت٠ قٞز. ُطزز

ٝٙ ٝ ترٖ اِْٛ ثطاؾبؼ اؾتبٛساضز١ب٥ تؼط٧ق قسٟ ٜٗبثغ ػ٦٘ٔ هؿ٘ت آذط ازضاض ٠ً ٦ٗ تٞاٛس حب٥ٝ خ

ثبقس ٜٗبؾت ٠ٛٞ٘ٛ ٨ُط٥ ٦ٗ ثبقس، ٨ٌٓٚ زض ٜٗغو٠ ا٥ ١٘چٞٙ اؾتبٙ ذٞظؾتبٙ ٠ً ظٗب٦ٛ اپ٨س٦ٗ 

ث٨الضظ٧ٞظ زض آٙ ٝخٞز زاقت٠ اؾت ٝ زض حبّ حبضط زض آؾتب٠ٛ حصف ث٨٘بض٥ هطاض زاضز ٠ٛٞ٘ٛ ٨ُط٥ ًبْٗ 

ت زض ٗح٨ظ آظٗب٧كِبٟ ثب زضة ؾبع ٠ٛٞ٘ٛ2 ت٠٨٢ قسٟ ثطا٥ ٗست٦ زض حسٝز . ازضاض ثؿ٨بض ٗل٨س ذٞا١س ثٞز

. پٞق٨سٟ زضٝٙ ظطٝف ق٨ك٠ ا٥ ٗرطٝع٦ ٢ِٛساض٥ قسٟ تب حت٦ االٌٗبٙ ضؾٞة ٛؿجتبً ٗٞاز نٞضت ٨ُطز

آٙ ُبٟ ثب حصف حساهْ زٝ ؾٕٞ حدٖ ض٦٧ٝ ٠ً ث٠ آضا٦ٗ اٛدبٕ ٦ٗ قٞز اهسإ ث٠ ٗغبٓؼ٠ ٨ٌٗطٝؾٌپ٦ 

 . ثبه٨٘بٛسٟ ضاؾت قسٟ ازضاض ٦ٗ ٛ٘بئ٨ٖ

٠ٛٞ٘ٛ ت٠٨٢ قسٟ تـ٨ٔظ ثب اؾتلبزٟ اظ ؾبٛتط٧لٞغ نٞضت ٨ُطز زض پ٨ٔت ١ب٥ ق٨ك٠ ا٥ ًبٗالً  هجْ اظ ا٠ٌٜ٧ اظ( ة

اٛسى اٛسى ازضاض ضا ثب اؾتلبزٟ اظ ٓٞح ثطضؾ٦ ٛ٘ٞزٟ ٝ چٜبٛچ٠ ترٖ اِْٛ ٗكب١سٟ ( ق٨ك٠ ؾبػت٦ ) ت٨٘ع 

ٗغبٓؼ٠ ٨ٌٗطٝؾٌپ٦ آٙ ِٛطزز هجْ اظ حصف ٛ٘ٞزٙ ٠ٛٞ٘ٛ ١ب ثب اؾتلبزٟ اظ ؾبٛتط٧لٞغ اهسإ ث٠ تـ٨ٔظ ازضاض ٝ 

 .ثب ا٧ٚ تطت٨ت ث٠ احت٘بّ ثؿ٨بض ثبال اٌٗبٙ حضٞض ترٖ زض ازضاض ثطضؾ٦ قسٟ اؾت. ذٞا١س ُطز٧س

ؾبػت زض ٧ي ٠ٓٞٓ آظٗب٧ف ٧ب ظطف ٗرطٝع٦ ض٧رت٠ ٝ ٦ٗ  1ؾبٛت٦ ٗتط ٌٗؼت اظ ازضاض ضا حساهْ  30ٗوساض  

ًؼت اظ ضؾٞة ت٠ ٠ٓٞٓ ضا زاذْ ظطٝف ؾبٛت٦ ٗتط ٕ ٧2ب  1ُصاض٧ٖ تب ت٠ ٛك٨ٚ قٞز، ؾپؽ ثب ٧ي پ٦ پت 

چك٦٘ ثطضؾ٦ ٦ٗ ٨ًٜٖ ٝ ثب حطًت زازٙ ق٨ك٠ ؾبػت ٦ٗ تٞاٙ قٌْ  2ق٨ك٠ ؾبػت ض٧رت٠ ٝ زض ظ٧ط ٓٞح 

 .ترٖ ضا ثرٞث٦ تكر٨م زاز

ثؼس اظ ظ٢ط اظ ث٨٘بض ُطكت٠ ٝ آظٗب٧ف  2نجح تب  10ثطا٥ آظٗب٧ف ازضاض ث٢تط اؾت ازضاض ث٨ٚ ؾبػت : تٞخ٠

 .ٛ٘ٞز

زضنس ٗٞاضز ترٖ ق٨ؿتٞظٝٗب١٘بتٞث٨ٕٞ ضا زض ٗسكٞع ث٨٘بضاٙ ٗجتال ٦ٗ تٞاٙ ثب  12زض  : عآظٗب٧ف ٗسكٞ -2

 .آظٗب٧ف ٗسكٞع ث٠ عط٧ن ٗؿتو٨ٖ ٗكب١سٟ ٛ٘ٞز

 ث٨ٞپؿ٦ ٗثب٠ٛ ٧ب ضًتٕٞ -3

 ٝ ٗكب١سٟ ضب٧ؼبت ٗرهٞل ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ٝ ترٖ  Cyst scopeثطضؾ٦ ٗربط ٗثب٠ٛ تٞؾظ -4
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 :اؾتلبزٟ اظ ضٝـ ١ب٥ ؾطٝٓٞغ٥ اظ خ٠ٔ٘ -5

ثب پبزُٚ ًطٕ ٝ ٧ب ترٖ )ظٗب٧ف ٝخٞز پبضُٚ ١ب٥ ضؾٞة ًٜٜسٟ، كٔٞضؾٜت آٛت٦ ثبز٥ ؿ٨ط ٗؿتو٨ٖ، اال٧عا آ

 (  ثب پبزُٚ ًطٕ ٧ب ترٖ آٙ)، ضاز٧ٞا٧ٜ٘ٞاؾ٦(آٙ

 :درهاى

 ْپطاظ٧ٌٞاٛت(Praziquantel  ) ٦ٔ٨ٗ ُطٕ  ٠ُٛٞ40 ق٨ؿتٞظٝٗب ٗٞثط ٦ٗ ثبقس ٗوساض  5ثطا٥ زضٗبٙ ١ط

زاض٥ٝ اٛتربث٦ ثطا٥  ،ؾبػت 12ث٠ اظاء ١ط ٨ًُٔٞطٕ ٝظٙ ثسٙ ثهٞضت زٝظ ٝاحس ٧ب ٜٗوؿٖ ث٠ كبن٠ٔ 

 .زضٗبٙ ق٨ؿتٞظٝٗب١٘بتٞث٨ٕٞ ٦ٗ ثبقس

 ٗتط٥ كٞٛبت( Metrifonate  : ) ضا٦ً ثهٞضت ضٝظا٠ٛ ٦ٔ٨ٗ ُطٕ ثطا٥ ١ط ٨ًُٔٞطٕ ثسٙ ذٞ 5/7ٗوساض

 .ضٝظ تد٧ٞع ٦ٗ قٞز 5 -7ث٠ ٗست 

ُب٦١ اؾتلبزٟ اظ ضٝق٢ب٥ خطاح٦ ت٢ٜب ضاٟ زضٗبٙ ٗحؿٞة : ثطا٥ زضٗبٙ ػٞاضو پ٨كطكت٠ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ

 .٦ٗ قٞز

فقط هَارد قطؼي تيواري ًياسهٌذ درهاى :ًكتِ تغيار هْن در درهاى تيواراى هثتال تِ ؽيغتَسٍهياسيظ 

 .هَارد هؾكَک ٍ هحتول تَصيِ ًويؾَد ّغتٌذ ٍ درهاى تزاي

 :رٍػ ّاي پيؾگيزي ٍ هثارسُ تا تيواري

  آٗٞظـ ث٢ساقت ث٠ ٗطزٕ ثطا٥ زكغ نح٨ح ٝ ث٢ساقت٦ ٗسكٞع ٝ ازضاض ٝ ػسٕ ت٘بؼ ثب آة ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠

ؾطًط ٝ ٧ب زض نٞضت اخجبض ث٠ ت٘بؼ ثب آة ١ب٥ ٗكٌٞى، اؾتلبزٟ اظ ٝؾب٧ْ حلبظت كطز٥ ٗثْ چ٠ٌ٘ 

ػسٕ اؾتح٘بٕ زض آة ١ب٥ آٓٞزٟ ٝ اؾتلبزٟ اظ ح٘بٕ ١ب٥ ث٢ساقت٦ اؾبؾ٦ تط٧ٚ اهسإ ثطا٥ ٝ زؾتٌف ٝ 

 .پ٨ك٨ِط٥ ثك٘بض ٦ٗ ضٝز

  تكر٨م ٝ زضٗبٙ ث٨٘بضاٙ ٗجتال ث٠ ذٞٙ ازضاض٥ زض ٜٗغو٠ اٛس٨ٗي 

  ٗجبضظٟ ثب حٔعٝٙ ١ب٥ ٛبهْ ٠ً ػجبضتٜس اظ: 

 ....ا ٝ حٞضچ٠ ١ب ٝ اظ ث٨ٚ ثطزٙ ػٔق ١ب زض زاذْ آة ١ب ٝ ا٢ٛبض ٝ ثط٠ً ٟ( آق

 ذكي ًطزٙ آة ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠ حٔعٝٙ اظ عط٧ن ظ١ٌك٦ ٝ پٞقبٛسٙ ض٥ٝ ا٢ٛبض( ة

زض نٞضت )اظ ث٨ٚ ثطزٙ حٔعٝٙ ١ب ثٞؾ٠ٔ٨ ؾٕ٘ٞ ثب زض ٛظط ُطكتٚ ث٢ساقت آة ١ب ٝ ٗح٨ظ ظ٧ؿت ٜٗغو٠( ج

 (اكعا٧ف ٨ٗعاٙ حٔع٢ٛٝب
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 :١سف ٦ًٔ

 ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ زض ًكٞض خ٢٘ٞض٥ اؾال٦ٗ ا٧طاٙ حصف ث٨٘بض٥

 ا١ساف اذتهبن٦: 

 ٙتو٧ٞت ث٨٘بض٧بث٦ پبؾ٨ٞ زض ؾغح اؾتبٙ ذٞظؾتب 

 ٙتو٧ٞت ث٨٘بض٧بث٦ اًت٨ٞ زض ؾغح اؾتبٙ ذٞظؾتب 

  قٜبؾب٦٧ ؾط٧غ ٝ زه٨ن ٠٨ًٔ ٗٞاضز ث٨٘بض٥ ث٧ٞػٟ ٗٞاضز ٝاضزٟ اظ ًكٞض ١٘ؿب٠٧ 

 100ظاٙ زضٗبٙ كٞض٥ ٝ ٜٗبؾت ث٨٘بضاٙ ًكق قسٟ ث٠ ٦ٗ% 

  ْث٢جٞز ٨ًل٦ ثطٛب٠ٗ حٔعٝٙ قٜبؾ٦ ٝ ٗجبضظٟ ثب ٛبه 

  اكعا٧ف ٨ٗعاٙ آُب٦١ خبٗؼ٠ 

 

  *اؾتطاتػ٢٧ب٥ ثطٛب٠ٗ خبٗغ حصف ث٨٘بض٥ ث٨الضظ٧ٞظ: 

 - S1آٗٞظـ ٝ خٔت ٗكبضًت خبٗؼ٠ 

-S2 اضتوبء آُب٦١ ًبضًٜبٙ قبؿْ زض ٛظبٕ ؾالٗت 

  -S3تو٧ٞت ٝ تٞؾؼ٠ آظٗب٧كِب٢١ب٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ 

 - S4ث٨٘بض٧بث٦ ٝ ًكق ؾط٧غ ٗٞاضز ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ 

 - S5 زضٗبٙ نح٨ح، ٝ ث٠ ٗٞهغ ٗٞاضز ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ 

  - S6زؾتطؾ٦ ث٠ ١ِٜبٕ ث٠ زاضٝ ٝ ؾٕ٘ٞ ٗٞضز ٨ٛبظ 

  - S7 اٛدبٕ ٗغبٓؼبت ٗؿت٘ط حٔعٝٙ قٜبؾ٦ 

  - S8خ٨ُٞٔط٥ اظ اكعا٧ف خ٘ؼ٨ت حٔعٝٙ ٨ٗعثبٙ ٝاؾظ 

 - S9 ًكٞض١ب٥ ١٘ؿب٠٧تو٧ٞت ١٘ب٦ِٜ١ ١ب٥ الظٕ ثب 

- S10تو٧ٞت ١٘ب٦ِٜ١ ١ب٥ زضٝٙ ثرك٦ ٝ ث٨ٚ ثرك٦ 

- S11 خٔت ٗكبضًت ١ب٥ ث٨ٚ ا٦ٔٔ٘ٓEMRO&WHO 
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- S12اٛدبٕ پػ١ٝف ١ب٥ ًبضثطز٥ ٝ ث٨ٜبز٥ 

- S13(ٗب٦ٓ -تٌٜٞٓٞظ٥ -اٛؿب٦ٛ)تو٧ٞت ٝ تٞؾؼ٠ ٜٗبثغ 

- S14ثٓجٕد َظبو اطالػبت ٔگشارع دْی 
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 فؼاليت ّاي هزتثط تا اعتزاتضيْا: 

 آهَسػ ٍ جلة هؾاركت جاهؼِ: 1تزاتضي اط 

 كؼب٨ٓت ١ب: 
 قٜبؾب٦٧ ُطٟٝ ١ب٥ خ٘ؼ٨ت٦ زض ٗؼطو ذغط 

 تس٧ٝٚ ثطٛب٠ٗ ١ب٥ آٗٞظق٦ ثطا٥ ُط٢١ٝب٥ ٗرتٔق خ٘ؼ٨ت٦ 

  ت٠٨٢ ٝ ٛهت تبث١ٞٔب٥ آٗٞظق٦ ٝ ١كساض ز١ٜسٟ زض ٛعز٦ٌ٧ ًبٛبّ ٝ ضٝزذب٠ٛ ١ب ٝ اٗبًٚ ٝ قٜب١ب٥

 ٗح٦ٔ

 ض٧ع٥ ٝ ظٗبٛجٜس٥ هج٦ٔ خ٢ت خٔت ٗكبضًت خبٗؼ٠ اخطا٥ ثطٛب٠ٗ آٗٞظق٦ ٗغبثن ثطٛب٠ٗ 

 حؿبؼ ٛ٘ٞزٙ ٗؿئ٨ٓٞٚ ٗح٦ٔ اظ عط٧ن تك٨ٌْ خٔؿبت ٗسإٝ ٝ ثطٛب٠ٗ 

 اضظ٧بث٦ ٗؿت٘ط آُب٦١ ٗطزٕ خبٗؼ٠ 

  آهَسػ كاركٌاى ؽاغل در ًظام عالهت: 2اعتزاتضي 

 كؼب٨ٓت ١ب: 
 ٨ٛبظ ؾٜد٦ آٗٞظق٦ ًبضًٜبٙ ضزٟ ١ب٥ ٗرتٔق ٛظبٕ ؾالٗت 

  آٗٞظق٦تس٧ٝٚ ثطٛب٠ٗ ١ب٥ 

 ٙاخطا٥ ثطٛب٠ٗ ١ب٥ آٗٞظق٦ ثطا٥ پطؾْٜ ضزٟ ١ب٥ ٗرتٔق ٛظبٕ ؾالٗت اؾتب 

 خٔت ١ٌ٘بض٥ ٗترهه٨ٚ ضقت٠ ١ب٥ ٗرتٔق زض ؾغح اؾتبٙ ثطا٥ آٗٞظـ ٝ اٛتوبّ آٗٞظـ 

 ثطُعاض٥ ١٘ب٧ف ؾبال٠ٛ ث٨الضظ٧ٞظ ثب ١سف زؾت٨بث٦ ث٠ حصف ًبْٗ ث٨٘بض٥ 

  عت ّاي پاعيَ جْت تؾخيص عزيغتقَيت ٍ تَعؼِ آسهايؾگاّْا تَيضُ ج: 3اعتزاتضي 

 تيواري

 كؼب٨ٓت ١ب: 
 تب٨ٗٚ تد٨٢عات ٝ ٗٞاز آظٗب٧كِب٦١ ٗٞضز ٨ٛبظ آظٗب٧كِب٢١ب 

 تطؿ٨ت ٝ تك٧ٞن ٗطزٕ خ٢ت قٜبذت آظٗب٧كِب٢١ب٥ ٗرهٞل ث٨الضظ٧ٞظ ٝ ضا٧ِبٙ ثٞزٙ آظٗب٧كبت 

 ٧ه٦اعالع ضؾب٦ٛ ث٠ پعقٌبٙ ثب٦ٜ٨ٓ ٝ ث٨٘بضؾتبٙ ١ب زض ٗٞضز آظٗب٧كِب٢١ب ٝ ٗطاًع تكد 

 ٙثبظآٗٞظ٥ ٗسإٝ پطؾْٜ آظٗب٧كِب٦١ ث٠ ٜٗظٞض اكعا٧ف ٢ٗبضت٢ب٥ ك٦ٜ آٛب 

 ٙا٧دبز آظٗب٧كِبٟ ٗطخغ اؾتبٙ ٝ پكت٨جب٦ٛ ك٦ٜ ٝ اػتجبض٥ اظ آ 
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  تيوارياتي ٍ كؾف عزيغ هَارد تيالرسيَس: 4اعتزاتضي: 

 كؼب٨ٓت ١ب: 
  تس٧ٝٚ زؾتٞضآؼْ٘ ث٨٘بض٧بث٦ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظؼ 

  نٞضت كؼبّ ٝ ؿ٨ط كؼبّ زض ٜٗبعن پطذغطاخطا٥ ٗؿت٘ط ث٨٘بض٧بث٦ ث٠ 

 تؼ٨٨ٚ ٜٗبعن پط ذغط اؾتبٙ ٝ ١٘چ٨ٜٚ ُط٢١ٝب٥ خ٘ؼ٨ت٦ زض ٗؼطو ذغط ثبال 

 ٙازؿبٕ ثطٛب٠ٗ ٗطاهجت ث٨٘بض٧بث٦ ٝ زضٗبٙ ث٨الضظ٧ٞظ زض ٛظبٕ قج٠ٌ اؾتب 

  ث٠ آٗٞظـ ٝ ضا١ٜ٘ب٦٧ ٠٨ًٔ اتجبع ػطاه٦ ٝاضزٟ زاضا٥ ػالئٖ ٗحتْ٘ ث٨٘بض٥ ٝ ٧ب ؾبثو٠ هج٦ٔ اثتال

 ث٨الضظ٧ٞظ ث٠ ٝاحس١ب٥ زضٗب٦ٛ ٝ تكر٨ه٦

 ٙاٛدبٕ ث٨٘بض٧بث٦ اًت٨ٞ زٝضٟ ا٥ زض ُط٢١ٝب٥ خ٘ؼ٨ت٦ پطذغط اؾتب 

  درهاى صحيح ٍ تِ هَقغ ٍكاهل هَارد تيالرسيَس:  5اعتزاتضي: 

 كؼب٨ٓت ١ب: 

 تس٧ٝٚ زؾتٞضآؼْ٘ ًكٞض٥ زضٗبٙ ث٨٘بض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ 

  زؾتٞضآؼْ٘ ًكٞض٥زضٗبٙ زه٨ن، ًبْٗ ٗٞاضز ث٨٘بض٥ ٗغبثن 

 ْٗتك٧ٞن ٝ تطؿ٨ت ٗطزٕ خ٢ت اؾتلبزٟ اظ زضٗبٙ ٗٞضز ٛظط ثهٞضت ًب 

 ْ٘پ٨ِ٨ط٥ زضٗبٙ ٗٞاضز ث٨الضظ٧ٞظ ٗغبثن زؾتٞضآؼ 

 ٙآٗٞظـ ًبضًٜبٙ ثطا٥ ًبضثطز زضؾت زؾتٞضآؼْ٘ ًكٞض٥ زضٗب 

  ّٞث٠ ٛت٨د٠ قٜبؾب٦٧ اعطاك٨بٙ ٗٞاضز ث٨٘بض٥ ًكق قسٟ ٝ پ٨ِ٨ط٥ زه٨ن احت٘بّ آٓٞز٦ُ آ٢ٛب تب حه

 هغؼ٦

  تَسيغ تِ هَقغ دارٍ ٍ عوَم هَرد ًياس–تاهيي :  6اعتزاتضي: 

 كؼب٨ٓت ١ب: 
  ثطآٝضز زه٨ن زاضٝ ٝ ؾٕ٘ٞ ٗٞضز ٨ٛبظ 

 ٟاضؾبّ ث٠ ٗٞهغ زضذٞاؾت ١ب اظ زاٛكِب 

  ٕٞ٘ؾلبضـ ٝ ذط٧س ث٠ ٗٞهغ زاضٝ ٝ ؾ 

 ٕ ح٨غ٦تٞظ٧غ ث٠ ٗٞهغ زاضٝ ٝ ؾٕ٘ٞ ٗٞضز ٨ٛبظ زض اؾتبٙ ٝ ق٢طؾتبٙ ١ب ٝ ٝاحس١ب٥ 

  اًجام هطالؼات هغتوز ٍ هٌظن حلشٍى ؽٌاعي : 7اعتزاتضي 

 كؼب٨ٓت ١ب: 
 ت٠٨٢ ثطٛب٠ٗ ٗسٝٙ ٝ ؾ٨بؾت ٦ًٔ ٗغبٓؼبت حٔعٝٙ قٜبؾ٦ 

 ٙاخطا٥ ٗؿت٘ط ٗطاهجت ٗبالًٞٓٞغ٥ زض ٜٗبعن پطذغط اؾتب 
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 قٜبؾب٦٧ ٗؿت٘ط ٗحْ ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠ حٔعٝٙ ٛبهْ زض ١ط ق٢طؾتبٙ ١ط ٗبٟ ٧ٌجبضٝ تطؾ٨ٖ ؾ٨٘ب٥ اٛتكبض 

حٔعٝٙ ١ب ٝ تؼ٨٨ٚ ٝضؼ٨ت ١ط ٧ي اظ ٗحْ ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠ حٔعٝٙ اظ ٛظط ٛعز٦ٌ٧ ث٠ ٗحْ ظٛس٦ُ ٗطزٕ ٝ 

 ٧ب ٨ٗعاٙ ت٘بؼ ٗطزٕ ثب آة ١ب٥ آٓٞزٟ ث٠ حٔعٝٙ ثطا٥ اٛدبٕ اهساٗبت ٜٗبؾت ًٜتط٦ٓ

 ٙتؼ٨٨ٚ ٗؿت٘ط ٨ٗعاٙ ٝكٞض حٔعٝٙ ٛبهْ زض ٜٗبعن ٗرتٔق اؾتب 

  عطاح٦ ٝ اخطا٥GPS زض ٜٗبعن پطذغط 

 جلَگيزي اس افشايؼ جوؼيت هيشتاى ٍاعط:8تزاتضي اط: 

 كؼب٨ٓت ١ب: 

 هثارسُ تا حلشٍى اس طزيق عوپاؽي ٍ تيَلَصيكي( الف: 

 غ٧ت : )اٛدبٕ ؾ٘پبق٦ زض ٗحْ ١ب٥ ٗٞضز ٨ٛبظ ٝ ٗٞضز تب٨٧س ٨ً٘ت٠ ًبضقٜبؾ٦ ثب اؾتلبزٟ اظ ؾٕ٘ٞ ٗدبظ

حْ ١ب٥ ٗب٨ِ٨١ط٥، ؾب٧ط آة ١ب٥ آٓٞزٟ ٗدبٝض ٜٗبعن ٗؿ٦ٌٛٞ ٝ پطذغط، ٌٗب٢ٛب٥ قٜب٥ ٗح٦ٔ، ٕ

 (.١ب٥ آٓٞزٟ ا٥ ٠ً ٗطزٕ ٜٗغو٠ ثٜبچبض ٨ٛبظٜٗس ت٘بؼ ٗسإٝ ثب آ٢ٛب ١ؿتٜس

  ٗثْ تٌث٨ط خ٘ؼ٨ت ؾب٧ط حٔعٝٙ ١ب ٝ ٗب٦١ ١ب٥ ٗرهٞل )اؾتلبزٟ اظ ضٝـ ٗجبضظٟ ٝ ًٜتطّ ث٨ٞٓٞغ٦ٌ٧

 زض ثطذ٦ ٜٗبعن ذبل اؾتبٙ( ثطا٥ ضهبثت ثب تٌث٨ط ث٨ٜٓٞٞؼ تطٌٝٛبتٞؼ

 ي  تْغاسي هحيطفؼاليت ّا(ب: 

 1- تط٧ٝح ؾبذت ٝ اؾتلبزٟ اظ تٞآت ٝ ح٘بٕ ١ب٥ ث٢ساقت٦ 

 2- ٙذكي ًطزٙ ٝ پط ًطزٙ ُٞزاّ ١ب٥ حب٥ٝ آة ١ب٥ ثال اؾتلبزٟ زض ٜٗبعن پطذغط اؾتب 

 3- پٞقبٛسٙ ا٢ٛبض ٜٗغو٠ 

 4-  ٝ خبض٥ ٛ٘ٞزٙ آة ١ب٥ ضاًس اظ عط٧ن ظ١ٌك٦ ، ًبٛبّ ًك٦..... 

 5-  زض ا٢ٛبض ٝ ضٝزذب٠ٛ ١ب٥ ٜٗغو٠ثبال ثطزٙ ؾطػت خط٧بٙ آة 

 فؼاليت ّاي اطالع رعاًي ٍ آهَسػ ّاي تْذاؽتي( ج: 

 1- ٙآقٜب ٛ٘ٞزٙ خ٘ؼ٨ت ١ب٥ ث٦ٗٞ ٝ ٗؿبكط ث٠ ذغطات ث٨٘بض٥ ٝ ضاٟ اثتال ث٠ آ 

 2-  ْآٗٞظـ ٗطزٕ ثطا٥ اؾتلبزٟ اظ تٞآت ١ب٥ ث٢ساقت٦ ٝ اختٜبة اظ ازضاض ٝ ٗسكٞع زض ٛعز٧ي ٝ ٧ب زاذ

 ا٢ٛبض

 3- ٕ ضزٕ ثطا٥ اؾتح٘بٕ اظح٘بٕ ١ب٥ ث٢ساقت٦ ٝ پط٨١ع اظ قٜب ٝ ح٘بٕ ًطزٙ زض آة ١ب٥ ا٢ٛبض ٝ آٗٞظـ

 ....ًبٛبّ ١ب ٝ 

 4-  ٝ ٙاؾتلبزٟ اظ ٝؾب٧ْ حلبظت كطز٥ ٗثْ چ٠ٌ٘ ١ب٥ ثٜٔس ٝ زؾتٌف ثطا٥ ًكبٝضظاٙ ٝ ٗب٨ِ٨١طا

 .اكطاز٥ ٠ً ت٘بؼ ٌٗطض ثب آة ١ب٥ ٜٗغو٠ زاضٛس
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 سم تا كؾَرّاي ّوغايِتقَيت ّواٌّگي ّاي ال: 9اعتزاتضي: 

 كؼب٨ٓت ١ب: 

 ١٘ب٦ِٜ١ ثب ٝظاضت اٗٞض ذبضخ٠ ٝ كطا١ٖ ًطزٙ ظ٠ٜ٨ٗ ثطُعاض٥ ٛكؿت ١ب٥ ٗكتطى ٗطظ٥ 

 ثطُعاض٥ ٛكؿت ١ب٥ ٗطظ٥ ثب ًكٞض ػطام 

 ت٠٨٢ ٝ ته٧ٞت تٞاكن ٛب٠ٗ ١ب٥ ١ٌ٘بض٥ زٝخبٛج٠ ثب ًكٞض ػطام 

 تقَيت ّواٌّگي ّاي درٍى تخؾي ٍ  تيي تخؾي: 10اعتزاتضي: 

 ٨ٓت ١بكؼب: 
 تك٨ٌْ ٨ً٘ت٠ ػ٦٘ٔ ٗطاهجت ث٨الض٧ٞظ زض ؾتبز ًكٞض٥ 

 ٙ٨ً٘ت٠ ١ب٥ ث٨ٚ ثرك٦ زض ٗطًع اؾتب 

 ثطُعا٥ ٗؿت٘ط ٝ ٜٗظٖ خٔؿبت ٨ً٘ت٠ ١ب٥ ٦ٔٗ ٝ اؾتب٦ٛ 

 تك٨ٌْ ؾتبز اخطا٦٧ ث٨ٚ ثرك٦ اؾتب٦ٛ ٧ٝػٟ حصف ث٨٘بض٥ ث٨الضظ٧ٞظ 

 ٧الضظ٧ٞظپ٨ِ٨ط٥ اخطا٦٧ زه٨ن ٗهٞثبت ؾتبز اخطا٦٧ ث٨ٚ ثرك٦ حصف ث٨٘بض٥ ة 

 ٙثطُعاض٥ ١٘ب٧ف ؾبال٠ٛ ث٨٘بض٥ ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ٝ ضا٢١ب٥ ٗجبضظٟ ثب آٙ زض ؾغح اؾتب 

  حؿبؼ ٛ٘ٞزٙ ٗؿئ٨ٓٞٚ ٗح٦ٔ اظ عط٧ن تك٨ٌْ خٔؿبت ٗسإٝ ٝ تٞخ٨ح ا٨٘١ت اخطا٥ ثطٛب٠ٗ ٗطاهجت

 ث٨الضظ٧ٞظ ٝ حصف آٙ

 جلة هؾاركت ّاي تيي الوللي : 11اعتزاتضيEMRO & WHO 

 كؼب٨ٓت ١ب: 
  ١٘ب٦ِٜ١ ثب ضٝاثظ ث٨ٚ آْ٘ٔ ٝ ٝظاضت اٗٞض ذبضخ٠EMRO ٝWHO كطا١ٖ ًطزٙ ظ٠ٜ٨ٗ ١ب٥ ١ٌ٘بض٥ 

 ثطُعاض٥ ًٜلطاٛؽ ٗكتطى ثب ًكٞض١ب٥ اٛس٨ٗي ث٨٘بض٥ زض ٜٗغو٠ 

 ت٠٨٢ ٝ ته٧ٞت تٞاكن ٛب٠ٗ ١ب٥ ١ٌ٘بض٥ زٝ خبٛج٠ ثب ًكٞض ػطام 

  اضؾبّ اعالػبت ٗٞاضز ث٨٘بض٥ ظطف ً٘تط اظ ٧ٌ٘بٟ ث٠WHO  ٝEMRO 

  اًجام پضٍّؼ ّاي كارتزدي ٍ تٌيادي: 12اعتزاتضي 

 كؼب٨ٓت ١ب: 
 كطاذٞاٙ عطح ١ب٥ پػ١ٝك٦ 

 تؼ٨٨ٚ ا٧ٞٓٝت ١ب٥ تحو٨وبت ًبضثطز٥ زض ظ٠ٜ٨ٗ ٗطاهجت ث٨الضظ٧ٞظ 

 ثطضؾ٦ ٝ ته٧ٞت ٝ اثالؽ عطح ١ب٥ تحو٨وبت٦ خ٢ت اخطاء 

 تك٧ٞن ٝ تطؿ٨ت ًبضًٜبٙ ٛؿجت ث٠ اٛدبٕ پػ١ٝف ١ب٥ ًبضثطز٥ 

  ًبضثطز٥ ا٧ٞٓٝت زاض ته٧ٞت قسٟ ث٠ ٗطاًع زاٛكِب٦١ ٝ اػالٕ ١ٌ٘بض٥ ثب آٛبٙ خ٢ت ٗؼطك٦ تحو٨وبت

 اخطا

 اثالؽ ضا١ٌبض١ب٥ خس٧س ًكق قسٟ اظ عطح ١ب٥ پػ١ٝك٦ 
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  (:اًغاًي، تكٌَلَصيكي، هالي) تقَيت ٍ تَعؼِ هٌاتغ: 13اعتزاتضي 

 ثطآٝضز ٝاهؼ٦ ٨ٛط٥ٝ اٛؿب٥ ٗٞضز ٨ٛبظ ثطا٥ پ٨ِ٨ط٥ ثطٛب٠ٗ حصف ث٨الضظ٧ٞظ 

 اظِٛط٥ ٝانالح ؾبذتبض ؾبظٗب٦ٛة 

 ٙثٌبض٨ُط٥ ٨ٛط٥ٝ اٛؿب٦ٛ ٗٞضز ٨ٛبظ زض پؿت ١ب٥ ٗطثٞع٠ اؾتب 

 اٛدبٕ ثطٛب٠ٗ ١ب٥ ح٘ب٧ت٦ اظ ًبضًٜبٙ ٝ آظٗب٧كِب٢١ب٥ ثرف ذهٞن٦ 

 توس٧ط اظ ًبضًٜبٙ ٠ٛٞ٘ٛ ٝ پ٨كِؿٞت ثطٛب٠ٗ ث٨الضظ٨٧ٞظ 

  ثطآٝضز تد٨٢عات ٗٞضز ٨ٛبظ ثطٛب٠ٗ ٗطاهجت ث٨الضظ٧ٞظ 

  ؾب٨ٓب٠ٛ ٨ٛبظ١ب٥ تطاثط٥ ثب تٞخ٠ ث٠ اضائ٠ ذسٗبت ٗبالًٞٓٞغ٥ ػ٘ٞز٥ثطآٝضز 

 تب٨ٗٚ تد٨٢عات ٗٞضز ٨ٛبظ 

  تب٨ٗٚ اٌٗبٛبت تطاثط٥ ٗٞضز ٨ٛبظ زض ؾغح اؾتبٙ ٝ ق٢طؾتبٙ ١ب ثطا٥ ٗطاهجت ث٨٘بض٥ ثب ١سف زؾت٨بث٦

 ث٠ حصف آٙ

  تْثَد ًظام اطالػات ٍ گشارؽذّي: 14اعتزاتضي 

 كؼب٨ٓت: 

 ٕ ٝضز ٨ٛبظثبظِٛط٥ اعالػبت 

 (ٛطٕ اكعاض) عطاح٦ ٛظبٕ اعالػبتٌبٗپ٨ٞتط٥ 

 اخطا٥ ٛظبٕ اعالػبت ًبٗپ٨ٞتط٥ 

 آٗٞظـ پطؾْٜ زض ظ٠ٜ٨ٗ اضؾبّ آٗبض 

 ثطآٝضز ضا٧ب٠ٛ ١ب٥ ٗٞضز ٨ٛبظ 

 تب٨ٗٚ اػتجبض ضا٧ب٠ٛ ٝ ٛطٕ اكعاض ٗٞضز ٨ٛبظ 
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 تيلْارسياسيظعطَح هختلف ًظام عالهت در هزاقثت تزًاهِ ؽزح ٍظايف   

: كؾَري عطح ٍظايف

ٝ ته٨ٖ٘ ٨ُط٥ ٝ اثالؽ آ٢ٛب  ثب قطًت ٗؿئ٨ٓٞٚ ٝ ٗترهه٨ٚ ٗطثٞع٠ ثطُعاض٥ خٔؿبت ًكٞض٥ اخطا٥ ٝ ػ٦٘ٔ -

 ثطا٥ اخطا

١ب٥ ث٨ٚ ثرك٦ ثب ؾبظٗب٢ٛب٥ ش٧طثظ  تو٧ٞت ٝ ُؿتطـ ١٘ب٦ِٜ١  -

 ثطضؾ٦ ٝ تؼ٨ٚ ٠٨ًٔ ػٞاْٗ تبث٨ط ُصاضٗؿتو٨ٖ ٝ ؿ٨ط ٗؿتو٨ٖ زض زؾتبث٦ ث٠ ١سف حصف ث٨٘بض٥ -

ث٨٘بض٥  ٗطاهجتثطٛب٠ٗ ض٧ع٥، ٛظبضت، ٗطاهجت ٝ اضظق٨بث٦ ثط اخطا٥ ثطٛب٠ٗ   -

 ثب ً٘ي اػضب٥ ٨ً٘ت٠ ًكٞض٥ذٞظؾتبٙ  اؾتبٙ تؼ٨٨ٚ ا٧ٞٓٝت ١ب٥ تحو٨و٦ خ٢ت اخطا زض ٜٗبعن ٗرتٔق -

ٝ اػالٕ آٙ ث٠ ٗطاًع زاٛكِب٦١ خ٢ت اخطا  ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ

٦ٔٗ ٝ  حٝزض ؾظ ١ب٥ ٗرتٔقٛظط ٝ ٗكبٝضٟ ٗؿت٘ط ثب آٛبٙ زض ظ٠ٜ٨ٗ  ث٢طٟ ٨ُط٥ اظ ١ٌ٘بض٥ اكطاز نبحت -

  ٜٗغو٠ ا٥

  ا٧دبز ١٘ب٦ِٜ١ ١ب٥ الظٕ زض ؾغٞح ٗرتٔق اخطا٦٧ ٝ ؾتبز٥ ثرف ث٢ساقت زض خ٢ت اخطا٥ ثطٛب٠ٗ -

١ب ٝ اضُبٙ ١ب٥ ؾبظٗبٙ ٝ ؾب٧طٝ ٗح٨ظ ظ٧ؿت  ش٧ٜلغثطُعاض٥ ؾ٨ٜ٘بض١ب٥ ًكٞض٥ ثب ١٘ب٦ِٜ١ زاٛكِب٢١ب٥  -

  ٗٞثط

خ٘غ آٝض٥ آذط٧ٚ زؾتبٝضز١ب٥ ػ٦٘ٔ ٗجبضظٟ ثب ث٨٘بض٥ ٝ زض اذت٨بض هطاض زازٙ آ٢ٛب زض حٞظٟ ٗؼبٝٛت ث٢ساقت٦ ،  -

 ٥ زض٨ُطزاٛكِب٢١ب ٝ زاٛكٌس١ب

 :عطح اعتاًي ٍظايف

 اضظ٧بث٦ ٗؿت٘ط ٝضؼ٨ت ث٨٘بض٥ زض ٜٗغو٠   -

 تؼ٨ٚ ضٝـ ًبض ٝ پب٧ف ٝ اضظ٧بث٦ ٛحٟٞ اخطا٥ ػ٨ٔ٘بت حصف  -

 پب٧ك٨٘عاٙ ٗٞكو٨ت زض اخطا٥ ته٨ٖ٘ ١ب٥ اتربش قسٟ زض ُصقت٠ثطضؾ٦ ٝ  -

 ثطضؾ٦ كبًتٞض ١ب٥ ذغط ث٨٘بض٥ زض ؾغح اؾتبٙ -

 تؼس٧ْ ٧ب اضبك٠ ٛ٘ٞزٙ ٦ً٘ ٧ب ٨ًل٦ ػٌ٘ٔطز١ب٥ اخطائ٦ ٗطثٞط ث٠ حصف ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ازضاض٥ -



 

26  
 

اٝضظ٥ ٝ ازاضات آة ٝ ١٘ب٦ِٜ١ ث٨ٚ ثرك٦ ثب ؾبظٗبٙ ٗح٨ظ ظ٧ؿت ،اؾتبٛساض٥ ،ق٢طزاض٥ ١ب، خ٢بز ٝ ًف -

 كبضالة اؾتبٙ ٝ ؾب٧ط زؾتِب٢١ب٥ ظ٧طثظ

 اخطا٥ ثطٛب٠ٗ ١ب٥ آٗٞظق٦ ٝ ثبظ آٗٞظ٥ زض ؾغٞح ٗرتٔق -

 آظٗب٧كِب٢١ب٥ ٗطاًع ث٢ساقت زض ؾغح اؾتبٙ كؼب٨ٓت ؾٜدف ٨ًل٦ -

 ُعاضـ ٗؿت٘ط ٝ ٗب٨١ب٠ٛ اٛدبٕ ثطٛب٠ٗ ث٠ ؾغٞح ًكٞض٥ -

 ٦ٛ ٝ ذبضج اؾتب٦ٛ زض ظ٠ٜ٨ٗ اٛدبٕ پػ١ٝك٢ب٥ ًبضثطز٥ ٗٞضز ٨ٛبظ١ٌ٘بض٥ ثب ٗطاًع زاٛكِب٦١ اؾتب ح٘ب٧ت ٝ -

 خ٘غ آٝض٥ اعالػبت ٗح٨غ٦ ٝ زؾت٠ ثٜس٥  ٝ آٛب٨ٓع ٝ ت٠٨٢ ُعاضـ ٝ اضؾبّ آ٢ٛب ث٠ ثرك٢ب٥ ٗٞضز ٛظط  -

ض اظ عط٧ن ٗؿئ٨ٓٞٚ ثطٛب٠ٗ زض ٝظاضترب٠ٛ ٧ب ؾبظٗب٢ٛب٥ ش٧طثظ ٝ تٞظ٧غ آٙ ز ٝ ؾٕ٘ٞ ٗٞضز ٨ٛبظ ت٠٨٢ ٝ تساضى زاضٝ -

 ٗح٨ظ

 ت٠٨٢ ٗغبٓت ٝ خعٝات آٗٞظق٦ ٜٗبؾت ث٠ ٜٗظٞض آٗٞظـ ػٕ٘ٞ ٝ پطؾْٜ  -

ثطٛب٠ٗ ١ب٥ آٗٞظق٦  ٝ پرف  ١٘ب٦ِٜ١ ثب ضؾب٠ٛ ١ب٥ ُط٦١ٝ ث٠ ٜٗظٞض ت٠٨٢  -

 :ؾغح اؾتبٙ ػالٟٝ ثط ٝظب٧ق كٞم كؼب٨ٓت ١ب٥ ظ٧ط ضا ٨ٛع اٛدبٕ ٦ٗ ز١س -

 هقذهاتي: الف 

  ٟا٧دبز ؾتبز اؾتب٦ٛ ثب تط٨ًت پ٨ف ث٦ٜ٨ قس 

  ٙتد٨٢ع آظٗب٧كِبٟ ؾغح اؾتب 

 ( زض ٗطًع ث٢ساقت ا١ٞاظ ٝ ا٧ؿتِبٟ تحو٨وبت ؾالٗت) 

 زض٧بكت ؾٞاثن ث٨٘بض٥ ث٨الضظ٧ٞظ اظ ق٢طؾتبٙ ١ب٥ اؾتبٙ ٝ تٜظ٨ٖ ٝ ٗؿتٜس ؾبظ٥ آٙ زض ؾتبز 

 ت٠٨٢ ٛوك٠ اؾتب٦ٛ ثطاؾبؼ آٛس٨ٗؿ٨ت٤ ث٨الضظ٧ٞظ 

  ٖاخطا٥ ؾ٨ؿتGIS 

  ثطاؾبؼ ؾٞاثن ث٨٘بض٥ ٝ ظ٧ؿت ُبٟ ١ب٥ حٔعٝٙ ٨ٗعثبٙ » ٛكبٛساض ٛ٘ٞزٙ ٜٗبعن آٛس٨ٗي ثطض٥ٝ ٛوك٠

 «ُصقت٠ ٝ حبّ» ٝاؾظ 

  ٙضؾ٨٘ت زازٙ ث٠ عطح ازؿبٕ ثطٛب٠ٗ حصف زض  ٗطاهجت ١ب٥ ث٢ساقت٦  زض ت٘بٕ ؾغح اؾتب 

  ًٜٙٞت٠٨٢ ًط٦ًٝ آٛس٨ٗؿ٨ت٤ ث٨٘بض٥ ٝ ٗبالًٞٓٞغ٥ زض پٜح ز٤١ ُصقت٠ تب 
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 ػولياتي :ب 

  زض٧بكت ، آٛب٨ٓع ٝ تس٧ٝٚ ُعاضقبت ٜٗظٖ ٗب٨١ب٠ٛ اظ ق٢طؾتبٙ ١ب 

  اضظ٧بث٦ ٝ پب٧ف ٝضؼ٨ت ٗٞخٞز اظ عط٧ن ثبظز٧س ٗؿتو٨ٖ ًبضقٜبؾبٙ ؾتبز اؾتب٦ٛ اظ ت٘بٕ ٜٗبعن

 آٛس٨ٗي زض ١ط كهْ ًبض٥ 

 تأ٨ٗٚ ٨ٛبظ١ب ثبظز٧س اظ آظٗب٧كِبٟ ١ب٥ ث٨الضظ٧ٞظ ؾغح ق٢طؾتبٙ ٧ي ثبض زض ٗبٟ ث٠ ٜٗظٞض اضظ٧بث٦ ٝ 

  ثطُعاض٥ خٔؿبت اؾتب٦ٛ ؾتبز٥ 

  ثطُعاض٥ خٔؿبت اؾتب٦ٛ 

  ز٧سٟ ثب٦ٛ ٝهب٧غ ظ٧ؿت ٗح٨غ٦ ٝ زؾت ؾبظاٙ زض ؾغح اؾتبٙ ٠ً ٗؿتو٨ٖ ٝ ؿ٨طٗؿتو٨ٖ ثط ٝضؼ٨ت

 . ق٨ؿتٞظ٨ٗٝبظ٧ؽ ازضاض٥ ٗؤثط ثبقٜس

 ٧بؼ اؾتبٙ پ٦ ٨ُط٥ ؾط٧غ ١ط تـ٨٨ط ظ٧ؿت ٗح٨غ٦ ، ًكبٝضظ٥ ،نٜؼت٦ ٝ حطًت ١ب٥ خ٘ؼ٨ت٦ زض ٗن

 . ٝ اتربش ته٨ٖ٘ زض ضاؾتب٥ اهساٗبت ًٜتطّ زض قطا٧ظ خس٧س

 :عطح ؽْزعتاًي  ٍظايف

  ثطُعاض٥ ٜٗظٖ ٝ ٗؿت٘ط خٔؿبت ٨ً٘ت٠ ق٢طؾتب٦ٛ 

 ١٘ب٦ِٜ١ ١ب٥ ث٨ٚ ثرك٦ ثب ؾبظٗب٢ٛب٥ زاٗپعق٦ٌ ٝٗح٨ظ ظ٧ؿت 

 زضٗبٙ ٜٗبؾت اهساٗبت ٗطتجظ ثب ث٨٘بض٧بث٦ قبْٗ قٜبذت ٗٞاض ٗظٜٞٙ ، ٗحتْ٘ ٝ هغؼ٦ ٝ اهسإ ث٠  ٝ

 آ٢ٛب ثب تٞخ٠ ث٠ زؾتٞآؼْ٘ ٗطًع ٗس٧ط٧ت ث٨٘بض٢٧ب٥ ٝا٨ُط پ٨ِ٨ط٥

  ُطزآٝض٥ ٝ تس٧ٝٚ ؾٞاثن ث٨٘بض٥ ث٨الضظ٧ٞظ زض حٞظ٣ ٗطثٞع٠ خـطاك٨بئ٦ ت٠٨٢ ًط٦ًٝ ٝ ٛوك٤ ٜٗغو٤ 

   ٝاضز ًطزٙ ضٝؾتب١ب ٝ ٛوبط آٓٞزٟ ثطض٥ٝ ٛوك٠ 

  ُطزآٝض٥ ٝ تس٧ٝٚ ؾٞاثن ٗبالًٞٓٞغ٥ زض حٞظ٣ ٗطثٞع٠ 

 زاٛكِبٟ ٧ب زاٛكٌسٟثطٛب٠ٗ ثب ١ٌ٘بض٥  زض آٗٞظـ ٨ٛط١ٝب٥ زض٨ُط 

  ث٠ ػٕ٘ٞ ...( ق٨ٟٞ ١ب٥ پ٨ك٨ِط٥ ٝ ، ضا٢١ب٥ اٛتوبّ، چطذ٠ ظٛس٦ُ) آٗٞظـ خٜج٠ ١ب٥ ٗرتٔق ث٨٘بض٥

پعقٌبٙ ٝ تطاًت ٝ آٗٞظـ چ٢طٟ ث٠ چ٢طٟ اظ عط٧ن ، ٗطزٕ اظ عط٧ن ضؾب٠ٛ ١ب٥ ٗح٦ٔ ٝ ت٠٨٢ پ٘لٔت 

 ث٢ٞضظاٙ ٝ ضاثغ٨ًٚبضزاٛبٙ ٝ 

  ْٗٛلط 2تك٨ٌْ ت٨ٖ ث٢ٔ٨بضظ٧ٞظ حساهْ قب 

  ٛوبط ) ثجت ٝ ٛكبٛساض ٛ٘ٞزٙ ت٘بٕ ٛوبط ظ٧ؿت حٔعٝٙ ثطض٥ٝ ًط٦ًٝ ٝ ٛوك٠ ٗحسٝز٣ تحت ٗؿئ٨ٓٞت

 (قٜبؾبئ٦ قسٟ هج٦ٔ ٝ ٦ًٜٛٞ ثب ضَٛ ذب٥ ٗرتٔق

  (ثط اؾبؼ آِٞ ١ب٥ كؼبّ زض ؾغح اؾتبٙ)ا٧دبز آظٗب٧كِبٟ ث٢ٔ٨بضظ٧ٞظانالح،تو٧ٞت ٝ ٧ب 

 ٙاعالع ضؾب٦ٛ ٝؾ٨غ  ٝخٞز آظٗب٧كِبٟ ترهه٦ ث٠ ٠٨ًٔ ٗطًع تكر٨ه٦ ٝ زضٗب٦ٛ ٗٞخٞز زض ق٢طؾتب 
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  آة  ٝض٨ؼت، ٝ ضكتبض ١ب٥ ٗطؾٕٞ ٗح٦ٔخ٘غ آٝض٥ اعالػبت ٗٞضز ٨ٛبظ زض ذهٞل ق٨ٟٞ ظٛس٦ُ، ػبزات

 ٝ ١طٛٞع اعالػ٦ ٠ً ث٠ اٗط ًٜتطّ ث٨٘بض٥ ً٘ي ًٜس اٛٞاع آة ١بثب  ، ٝضؼ٨ت ت٘بؼ....خبض٥ ٝ

  زض حٞظ٣ ٗأٗٞض٧ت(ث٢ساقت٨بضاٙ ٝ ث٢ٞضظاٙ پعقٌبٙ ٝ )پطؾْٜ ٗح٨غ٦ ا٧دبز اضتجبط ؾ٨ؿت٘بت٨ي ثب 

  ٝاظ عط٧ن ؾغٞح اؾتب٦ٛٝ ؾٕ٘ٞ ٗٞضز ٨ٛبظ خ٢ت ٗٞاهغ اضغطاض٥ ت٠٨٢ ٝ تساضى زاض 

 قسٟ ثهٞضت ٗب٨١ب٠ٛ ٝ ُعاضـ تٔل٦ٜ ٝ كٞض٥ ٗٞضز ٗثجت ٝ ٗطثٞط كؼب٨ٓت ١ب٥ اٛحب ت٨ٌْ٘ كط٢ٗب٥ ٕ

ؾ٨ؿتٖ پٞضتبّ  زض آ٢ٛب ثجتٝ پ٨ِ٨ط٥ ٗٞاضز ٗثجت ٝ  ٥اعالػبت اپ٨س٨ٗٞٓٞغ٧يت٨ٌْ٘ زه٨ن كطٕ ثطضؾ٦ 

 ٝظاضترب٠ٛ

  ٕ(كؼبّ ؾبظ٥ اضؾبّ پ٨بٗي)تؼط٧ق ٝ تد٨٢ع زض ثرف اعالع ضؾب٦ٛ ث٠ ١ِٜب 

  ثطٛب٠ٗ ث٠ ٜٗظٞض تكر٨م اٛحطاكبت ٝانالع ا٢ٛبپب٧ف ٝ ٛظبضت ٗؿت٘ط ثط چ٦ِِٛٞ اخطا٥ 

  ٙ١ٌ٘بض٥ زض اٛدبٕ اٗٞض تحو٨وبت٦ ثب ٗطاًع زاٛكِب٦١ ٝ تحو٨وبت٦ زاذْ ٝ ذبضج اؾتب
 

  :(رٍعتايي ٍ ؽْزي هزاكش تْذاؽتي درهاًي-خاًِ ّاي تْذاؽت)هحيطي ؽزح ٍظايف عطَح هختلف 

 : ؽزح ٍظايف تَْرس: الف 

تٞؾظ ضاثغ٨ٚ  ١بٝ زض ق٢ط ضٝؾتب٦٧ ث٢ٞضظاٙ ٝ پطؾْٜ ٗطاًع ث٢ساقت٦ زضٗب٦ٛ آٗٞظـ ٗطزٕ زض ضٝؾتب١ب تٞؾظ -

 ٝ ٗطاًع ق٢ط٥

آٗٞظـ زاٛف آٗٞظاٙ ٝ ٝآس٧ٚ آ٢ٛب ٝ ١٘چ٨ٜٚ ٗطث٨بٙ ٗساضؼ زض ذهٞل ضػب٧ت ٌٛبت ث٢ساقت٦ ٝ ضا٢١ب٥  -

 خ٨ُٞٔط٥ اظ اثتال ث٠

اٛدبٕ ٝ (ٗظٜٞٙ ، ٗحتْ٘ ٝ هغؼ٦  )ٗؿت٘ط زض خ٘ؼ٨ت تحت پٞقف ثب اؾتلبزٟ اظ تؼبض٧ق ٗطاهجت٦ ث٨٘بض٧بث٦ -

اهساٗبت الظ٠ٗ اظ هج٨ْ ت٠٨٢ ٠ٛٞ٘ٛ ازضاض عجن زؾتٞضآؼْ٘ اثالؿ٦ ٝ ١ٌ٘بض٥ ثب ت٨ٖ ث٨الضظ٧ٞظ اػعا٦ٗ اظ ٗطًع 

 ٥ ٝ ؾب٧ط پ٨ِ٨ط٥ ١ب٥ ٗطثٞع٠ث٢ساقت ق٢طؾتبٙ زض ت٠٨٢ ٠ٛٞ٘ٛ ١ب٥ ٗطاهجت اًت٨ٞ ٝ كؼب٨ٓت ١ب٥ حٔعٝٙ قٜبؼ

  زؾتٞآؼْ٘ ٗطًع ٗس٧ط٧ت ث٨٘بض٢٧ب٥ ٝا٨ُط عجنثب ١٘ب٦ِٜ١ ٗطًع ث٢ساقت ق٢طؾتبٙ 

 ثجت ٗٞاضز ٗكٌٞى قٜبؾبئ٦ قسٟ زض زكط ث٨٘بض٧بث٦ ٧ب كطٕ ٧ٝػٟ ث٨٘بض ٧بث٦  -

 اضخبع ٗٞاضز ذبل ٗكٌٞى ٝ ٗحتْ٘ تٞؾظ ث٢ٞضظاٙ ث٠ پعقي ٗطًع ث٢ساقت٦ زضٗب٦ٛ  -

ض اٗط ٗجبضظٟ ثب حٔعٝٙ زضٜٗغو٠ تحت پٞقف ١ٌ٘بض٥ ز -

 



 

29  
 

 :ؽزح ٍظايف كارداى تْذاؽتي ٍ پشؽك درهزكش تْذاؽتي درهاًي

 ث٢ساقت٦ زض ظ٠ٜ٨ٗ ٗطاهجت ث٢ٔ٨بضظ٧ٞظ اًٙبضزاٙٝ ضاثغ٨ٚ ٝ ٝ  اٙآٗٞظـ ث٢ٞضظ -ٔ

ثطٛب٠ٗ ض٧ع٥ ٝ ٗكبضًت زض ثطٛب٠ٗ ١ب٥ آٗٞظـ ٝ اعالع ضؾب٦ٛ زاٛف آٗٞظاٙ ٝ ٗؼ٨٘ٔٚ ٝ   -2

 ذبٛٞازٟ ١ب

 ٗؼب٠ٜ٧ ٝ پ٨ِ٨ط٥ ٗٞاضز اضخبػ٦ ٝ ت٠٨٢ ٠ٛٞ٘ٛ ازضاض ٝ اضؾبّ ٠ٛٞ٘ٛ ث٠ آظٗب٧كِبٟ ق٢طؾتبٙ -3

 ثبالتط ؾغٞح ث٠ اػالٕ ٗكٌٞى ٝ ٗحتْ٘ ٝ هغؼ٦ ٝ آٓٞزٟ ٗٞاضز ُعاضقبت كٞض٥ ثطضؾ٦ -4

 پب٧ِبٟ ١ب  ظبضت ثط ثطٛب٠ٗ ١ب٥ اخطا٦٧ ٝ آٗٞظق٦ تٞؾظ پطؾْٜ ذب٠ٛ ١ب٥ ث٢ساقت ٝٙ -5

 خ٘غ آٝض٥ ُعاضقبت كؼب٨ٓت ٗب٨١ب٠ٛ ٝ اضؾبّ ث٠ ٗطًع ث٢ساقت ق٢طؾتبٙ  -6

١ٌ٘بض٥ زض اٛدبٕ اٗٞض تحو٨وبت٦ ثب ٗطاًع زاٛكِب٦١ ٝ تحو٨وبت٦ زاذْ ٝ ذبضج اؾتبٙ  -7
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(بیلِبرزیْز فرم ُبی هراقبت بیوبری)   
 *(فرم بیمار یابی)فرم کشف آلودگی های وارده) 1فرم شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایي فرم در زهاى تْیِ ًوًَِ ادرار تَسط پرسٌل تْیِ کٌٌذُ ًوًَِ تکویل ٍ ّوراُ ًوًَِ بِ آزهایشگاُ ارسال هی  *  

 .شَد

 

 

 

 

آدرس :             سي:             .جٌس:            ًام پذر:                    خاًَادگی ًام :                       ًام

 :           تلفي ّورا:                     تلفي ثابت :                 عراقسکًَت در :           دلیك سکًَت در ایراى

 :   هشخصات خاًَادُ هیسباى.

 :                       تعذاد افراد خاًَادُ همصذ:                      تعذاد افراد خاًَادُ هبذاء

 :آدرس دلیك هحل سکًَت فعلی

                                                                                                                          :رٍستا / شْر: آدرس دلیك هحل کار

 :           تلفي ّورا:              تلفي ثابت       ..................................آدرس دلیك هبذأ هسافرت در کشَر عراق   

 :           اتلفي ّور:                 تلفي ثابت  ..................................       آدرس دلیك همصذ هسافرت در کشَر 

 ًذارد -2دارد    -1:  عادت شخص بِ شٌا در آب ّاي جاري .......................ٍرٍدتاریخ ّاي دلیك 

 ..........................ي حتی در هَرد ًسدیکاىشسابمة سَزش ادرار ٍ خَى شا

  تاریخ تحَیل ًوًَِ بِ آزهایشگاُ :               تاریخ تْیِ ًوًَِ :                     تاریخ برٍز عالئن بالیٌی

 ......................ًسدیکاى اٍشوارُ تواس فرد یا 
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ٔزارت بٓذاغت، درياٌ ٔ آيٕزظ پسغكي                                                  

   :تبريخ ثزرطي      ...................داَؼكذِ ػهٕو پشػكي ٔ خذيبت ثٓذاػتي دريبَي / داَؼگبِ                                        

  بیًاري بیالرزیٕز يٕرد اپیذيیٕنٕژيفرو برر ضي ( 1صفحّ)بیالرزیٕز/7فرو غًارِ 

 :يؼخصبت يحم طكَٕت -ٔ

 تؼذاد خبَٕادِ                 ػٓزطتبٌ                  ثخغ                      دْظتبٌيحم                       / َبو آثبدي

 يزد               سٌ                  كم:          تؼذاد خًؼيت

 :يؼخصبت ثيًبر -ٕ

:                  تحصيالت:                 َبو يبدر:             َبو پذر    :         َبو خبَٕادگي ثيًبر:              َبو ثيًبر

                                                                         :              آدرص دليك يحم طكَٕت فؼهي:                               ػغم:                            خُض:                  طٍ

 :تهفٍ

  رٔطتب                                                                                                                        / ػٓز: آدرص دليك يحم كبر

 :          تهفٍ

 :سيبيغَتبيح آ -ٖ

:                                                                                 َبو آسيبيؼگبِ ٔ آدرص:                              تبريخ آسيبيغ

 :َبو آسيبيغ كُُذِ

:               ثزرطي طيظتٕطكٕپي(يثجت                      يُفي           د:                          آسيبيغ ادرار(انف

 يثجت                      يُفي   

 :َتيدّ آسيبيغ طزٔنٕژيكي( يثجت                      يُفي          ْـ:                        آسيبيغ يذفٕع( ة

 يثجت                       يُفي          (:               ثيٕپظي يثبَّ يب ركتٕو)ج

 :طبثمّ ثيًبري -4

 طبثمّ ثيًبري طيظتى ادراري                            تبريخ ثزٔس أنيٍ ػاليت ثيًبري          

 طُگ ادراري -ٔ

 ػفَٕت ادراري -ٕ

 ثذخيًي -ٖ
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:               درد يٕلغ ادراري:                خٌٕ ادراري:               طٕسع ادراري:             ػالئى ثبنيُي

                                                                      .................. 

 دارد                       َذارد      :  طبثمّ دريبٌ                    َذارد                            دارد: طبثمّ اثتالي لجهي

 :يذت طكَٕت ثيًبر در آدرص فؼهي

 (در دِ طبل گذػتّ:) َبو يُبطمي كّ ثيًبر در آٌ طكَٕت داػتّ

 (در دِ طبل گذػتّ:)  :َبو يحم يب يحم ْبيي كّ ثيًبر در آَٓب ػبغم ثٕدِ يب يي ثبػذ

 (در دِ طبل گذػتّ:)  :ثيًبر ثّ آَٓب رفت ٔ آيذ داػتّ يب داردَبو يُبطمي كّ 

 ٔخٕد دارد                         ٔخٕد َذارد: طبل گذػتّ ٓٔآيب در يحم، طبثمّ ٔخٕد ثيًبري طي 

 ٔخٕد دارد                   ٔخٕد َذارد: طبل گذػتّ ٓٔآيب در يحم، طبثمّ ٔ خٕد ثيًبري پيغ اس 

 :ديگزي كّ در ايٍ يحم ٔخٕد داردتؼذاد ثيًبراٌ 

 :الذايبت اپيذييٕنٕژيك  -5

:           يثجت :           َتيدّ ثزرطي:                        تؼذاد افزاد اػعبي خبَٕادِ :                الذايبت ثيًبريبثي فؼبل

 :    يُفي

:             َتيدّ ثزرطي           يثجت:                          ثي ػذِتؼذاد افزاد ثيًبريب                                           

 :يُفي

 : دريبٌ

 :دفؼبت يصزف:                                                دٔس دارٔ:                      دارٔي يصزفي

 : ػغ يبِ ثؼذ:                                             طّ يبِ ثؼذ(:                  آسيبيغ پيگيزي)َتيدّ تميت دريبٌ

:           اَدبو ػذِ:         يُفي:        يثجت :           اَدبو ػذِ                                                              

 :                           يُفي:        يثجت 
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 :  اَدبو َؼذِ:                                         اَدبو َؼذِ                                                              

 :يحيط ْبي سيظت ٔ  آة يصزفي اْبني  -6

 : َٕع يحيط سيظت 

گٕدال                ثبطالق                        اطتخز                                                                     

 .......رٔدخبَّ                  كبَبل           ٔ

 (:                                       آنٕدِ ثّ ثٕنيُٕص)تؼذاد يحيط سيظت يثجت   

گٕدال                ثبطالق                        اطتخز                    رٔدخبَّ                                                                  

 .......  كبَبل           ٔ

آة ثزاي          ّآة آػبييذَي                                  :                                                  آة يصزفي اْبني

 ػظتؼٕ

در صٕرتي كّ ّآة آػبييذَي يب ػظتؼٕي  لزيّ ثٕطيهّ كبَبل تبييٍ ييگزدد يؼخص ػٕد كّ اس يدبٔر كذاو لزاء يي : تٕخّ

 گذرد

 

 ثزرطي حهشٌٔ ػُبطي خذيذ      -7

 

 

 :الذايبت طًپبػي

         

 :الذايبت ثٓظبسي يحيط 

 

:يُفي:             يثجت:                  يحم طكَٕت  

:يُفي:              يثجت:                   يحم اػتغبل  

:يُفي:              يثجت:        ت ٔ آيذيحم ْبي رف  

 

:يمذار:           چُذ يكبٌ؟               َٕع طى:             اَدبو ػذِ  

:              اَدبو َؼذِ  
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 ٔظغ دفغ فعٕالت -8

ثٓذاػتي ٔخٕد دارد؟              چُذ درصذ؟            آيب تٕانت ثٓذاػتي ػًٕيي ٔخٕد دارد؟                 آيب در يُبسل تٕانت

 چُذ ٔاحذ؟

 (طبل لجم 5اس ) لزيّ / خالصّ الذايبت اَدبو ػذِ در ايٍ يحم 

 ثيًبريبثي ٔ دريبٌ ثزرطي يحيط ٔ حهشٌٔ كؼي طبل

 طبيز الذايبت
 

تؼذاد 

 ثزرطي
 طًپبػي يثجت

 ًََّٕ

 ادرار
 دريبٌ ػذِ يثجت

        

        

        

        

        

                                                                                                                                                                                       :                                                                                                                            َظزيّ پشػك يب كبرػُبص ثزرطي كُُذِ

 :َبو ٔ ايعب ثزرطي كُُذِ

:َتيدّ ثزرطي  

 

 ........................ػٓزطتبٌ رئيض يزكش ثٓذاػت

 ایي فرم هٌحصرا تْسط کبرشٌبش یب پسشک ستبد هرکس بِداشت شِرستبى تکویل هیشْد*
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َي إْازداَػگاِ عهٕو پسغكي ٔخذيات بٓذاغتي دريا  

 (گشارع ػًهيبت يزالجت حهشٌٔ) .............يركس بٓذاغت غٓرضتاٌ

                                                        گسارظ يراقبت بیالرزیٕز                (صفحّ یك)ثيالرسيٕس/ٕفزو ػًبرِ 

 يركس بٓذاغتي درياَي/ تیى

و ثٓذاػتي 

 دريبَي

 يب

تيى 

 يبالكٕنٕژي

 َبو رٔطتب

سديذ
خ ثب

ري
 تب

 طًپبػي يكبَٓبي آنٕدِ يكبَٓبي ثبسديذ ػذِ
ل
 گٕدا

ق
ال

ط
 ثب

غ
سْك

 

خبَّ
رٔد

 

ل
 كبَب

خًغ
 

ل
 گٕدا

ق
ال

 ثبت

غ
سْك

 

خبَّ
رٔد

 

ل
 كبَب

خًغ
 

ي
ػ
طًپب

خ 
ري

 تب

 خًغ طى يكبَٓبي طًپبػي ػذِ

 يصزفي

ل
 گٕدا

ق
ال

 ثبت

غ
سْك

 

خبَّ
رٔد

 

ل
 كبَب

خًغ
 

 يمذار َٕع طى

  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 ایي فرم هٌحصرا تْسط تین ّیژٍ بررسی حلسّى هستقر در هرکسبِداشتی درهبًی یب ستبد هرکس بِداشت شِرستبى تکویل هیشْد*
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 داَػگاِ عهٕو پسغكي ٔخذيات بٓذاغتي درياَي إْاز

(گشارع ػًهيبت يزالجت حهشٌٔ) .............يركس بٓذاغت غٓرضتاٌ  

 

                                                        گسارظ يراقبت بیالرزیٕز                (2صفحّ)ثيالرسيٕس / ٕفزو ػًبرِ 

 يركس بٓذاغتي درياَي/ تیى

 ػًهيبت يكبَيكي

خبكزيشي ٔ  سْكغ

تظطيح 

گٕدانٓب ثّ 

 يتزيزثغ

خؼك كزدٌ 

ثبتالق ثّ 

 يتزيزثغ

 احذاث چبِ

 َصت پًپ تٕانت ثٓذاػتي

  احذاث پم
 خذيذ يزيت احذاث يزيت احذاث

تؼٕيط ٔ  

 تؼًيز

           

           

           

           

           

           

           

 ایي فرم هٌحصرا تْسط تین ّیژٍ بررسی حلسّى هستقر در هرکسبِداشتی درهبًی یب ستبد هرکس بِداشت شِرستبى تکویل هیشْد*
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تيى يب يزکش يظئٕلَبو ٔ ايعبء   

 ٔزارت بٓذاغت ، درياٌ ٔ آيٕزظ پسغكي

 داَػگاِ عهٕو پسغكي ٔ خذيات بٓذاغتي درياَي إْاز

                                                                     ..............ضال..........ياِ .............يركس بٓذاغت غٓرضتاٌ

                               (اس ػٓزطتبٌ گشارع ػًهيبت يزالجت حهشٌٔ)گسارظ يراقبت بیالرزیٕز  ثيالرسيٕس/ ٖػًبرِفزو 

غًارِ
 تیى 

ضتا
حم یا رٔ

 تعذاد ي

 يكآَاي آنٕدِ بّ حهسٌٔ يكآَاي بازدیذ غذِ

غذِ
ي 

غ
ضًپا

ي 
 يكآَا

 ضى يصرفي

 عًهیات يكاَیكي

 زْكع

خاكریسي ٔ 

تططیح 

 گٕدانٓا

خػك 

كردٌ 

 باطالق

احذاث 

 چاِ

  َصب پًپ تٕاات بٓذاغتي

 جذیذ جًع كاَال رٔدخاَّ زْكع باطالق گٕدال

ضًپاغي 

غذِ يجذد 

 يثبت غذِ

قباًل 

ضًپاغي 

 َػذِ

 يقذار  جًع
َٕع 

 ضى
 جذیذ يريت احذاث يريت احذاث

تعٕیض 

 ٔ تايیر
 احذاث پم

                         

                         

 

  رئيض يزكش ثٓذاػت ػٓزطتبٌ                           َبو ٔ ايعبء كبرػُبص يظئٕل ثزَبيّ ثيالر سيٕس                                    َبو ٔ ايعب يظئٕل ٔاحذ يجبرسِ ثب ثيًبريٓب      

 شِرستبى تکویل هیشْدایي فرم هٌحصرا تْسط کبرشٌبش ستبد هرکس بِداشت *
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 داَػگاِ عهٕو پرغكي ٔ خذيات بٓذاغتي درياَي إْاز 

 يركس بٓذاغت اضتاٌ خٕزضتاٌ

 ضال...................ياِ ....................آزيایػگاِ يركس بٓذاغت غٓرضتاٌ

 (بیًاریابي ٔ درياٌ) گسارظ يراقبت بیالرزیٕز           ثيالرسيٕس/  4فزو ػبرِ 

 ارطبل ًََّٕيُجغ 

 خًغ ًََّٕ گيزي تؼميت يٕارد ًََّٕ گيزي اكتيٕ ًََّٕ گيزي پبطيٕ
 خًغ تشايذي

 تؼذاد ًََّٕ
 يثجت

 تؼذاد ًََّٕ
 يثجت

 تؼذاد ًََّٕ
 يثجت

 تؼذاد ًََّٕ
 يثجت

 كم ًََّٕ ْب
 يثجت

 يزد سٌ يزد سٌ يزد سٌ يزد سٌ يزد سٌ

                

                

                

                

                

 ایي فرم تْسط فرد هسئْل آزهبیش ًوًَْ ُبی ادرار هرکس بِداشت شِرستبى تکویل هیشْد*

 

  َبو ٔ ايعبء يظئٕل ٔاحذ                                َبو ٔ ايعب يظئٕل آسيبيؼگبِ ثيالرسيٕس                                                      
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 داَػگاِ عهٕو پرغكي ٔ خذيات بٓذاغتي درياَي إْاز

 يركس بٓذاغت اضتاٌ خٕزضتاٌ

ضال...................ياِ  

....................آزيایػگاِ يركس بٓذاغت غٓرضتاٌ  

  (بیًاریابي ٔ درياٌ) گسارظ يراقبت بیالرزیٕز   ثيالرسيٕس/  5فزو ػبرِ 

 خًغ ًََّٕ گيزي تؼميت يٕارد ًََّٕ گيزي اكتيٕ ًََّٕ گيزي پبطيٕ
 خًغ تشايذي

 تؼذاد ًََّٕ
 يثجت

 تؼذاد ًََّٕ
 يثجت

 تؼذاد ًََّٕ
 يثجت

 تؼذاد ًََّٕ
 يثجت

 كم ًََّٕ ْب
 يثجت

 يزد سٌ يزد سٌ يزد سٌ يزد سٌ يزد سٌ

               

               

               

               

 ایي فرم تْسط کبرشٌبش هرکس بِداشت شِرستبى تکویل هیشْد*

 

ػٓزطتبٌرئيض يزكش ثٓذاػت                            َبو ٔ ايعبء كبرػُبص يظئٕل ثزَبيّ ثيالرسيٕس                              َبو ٔايعبء يظئٕل ٔاحذ يجبرسِ ثب ثيًبريٓب               
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 داَػگاِ عهٕو پسغكي ٔ خذيات بٓذاغتي درياَي إْاز

 يركس بٓذاغت اضتاٌ خٕزضتاٌ

 ...................ضال.................در ياِ گسارظ كهي يراقبت بیالرزیٕز ثيالرسيٕس/  6فزو ػًبرِ 
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 ایي فرم هٌحصرا تْسط کبرشٌبش  هسئْل بیلِبرزیْزستبد هرکس بِداشت شِرستبى تکویل هیشْد*

 

 رئيض يزكش ثٓذاػت اطتبٌ               كبرػُبص يظئٕل ثزَبيّ ثيالر سيٕس                                    َبو ٔ ايعب يظئٕل گزِٔ يجبرسِ ثب ثيًبريٓب                  َبو ٔ ايعبء 

 


