
 هادراى ٍ ًَساداىپزٍسیجزّای 

 تجَیش پزٍفیالکسی چشن -1پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .دٛقس ٔي زؾشىف 1

   .وٙس ٕ٘ي اؾشفبزٜ ٔؿشميٓ ٘ٛض اظ 2

   .چطذب٘س ٔي قٛز، ضيرشٝ زاضٚ اؾز لطاض وٝ َطفي ثٝ آضأي ثٝ ضا ٘ٛظاز ؾط 3

 ثبال َطف ثٝ ضا ثبال دّه آضأي ثٝ بِتغ غيط زؾز اقبضٜ اٍ٘كز اظ اؾشفبزٜ ثب 4

 .وكس ٔي دبييٗ َطف ثٝ ضا دبييٗ دّه قؿز اٍ٘كز ثب ٚ وكيسٜ

  

 ٔي دبييٗ ّٔشحٕٝ ؾبن زض ضا قسٜ سدٛيع دٕبز يب لُطٜ غبِت، زؾز اظ اؾشفبزٜ ثب 5

 .ضيعز

  

   .٘كٛز ضيرشٝ لط٘يٝ ضٚي ٔؿشميٕبً لُطٜ وٝ اؾز ٔٛاْت 6

   .٘ىٙس ديسا سٕبؼ ثيٕبض كٓچ ثب دٕبز يب لُطٜ ٘ٛن 7

 ٕٞيٗ. قٛز درف چكٓ ؾُح زض زاضٚ سب زاضز ٔي ٍ٘ٝ زؾز ثب ٚ ثؿشٝ ضا ٞب دّه 8

 .وٙس ٔي اخطا ٔمبثُ چكٓ زض ضا ٔطاحُ

  

 ا٘دبْ ظايٕبٖ اسبق زض دطٚؾيدط ايٗ اٌط .وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز السأبر ٚ ٞب يبفشٝ 9

 ثرف زض اٌط ٚ وٙس ٔي ثجز بٖظايٕ اسبق ثٝ ٔطثٌٛ فطْ زض ضا آٖ ا٘دبْ قٛز،

 .وٙس ٔي ثجز دطؾشبضي ٌعاضـ زض قٛز ٔي ا٘دبْ ٘ٛظازاٖ

  

 



 شستشَی ٍاصى -2پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 ٚ ٔحَّٛ حطاضر، غّٓز زضخٝ ٔمساض، ٘ٛٔ، ٘ٓط اظ ضا ٚاغٖ ٚقٛي قؿز ٔحَّٛ 1

 .وٙس ٔي وٙشطَ اؾشٕٗبَ زفٗبر
  

   .ثطز ٔي ثيٕبض اسبق ثٝ ذٛز ثب ٚ ٙسو ٔي آٔبزٜ ضا ٚؾبيُ 2

   .وٙس ٔي فطاٞٓ ضا اٚ ذّٛر ُّٕٔ، ٘ٓط ٔٛضز ثط٘بٔٝ اظ ضا ثيٕبض 3

 :وٙس ٔي آٔبزٜ ظيط ضٚـ ثٝ ضا ثيٕبض 4

 ايٗ ٚ ٘يؿز ٚاغٖ زضز٘بن قٛي ٚ قؿز وٝ زٞس ٔي سٛييح ثيٕبض ثطاي  اِف

 ايٗ ذٛز زاض٘س ُسٕبي ثيٕبضاٖ ثطذي. )ا٘دبٔس ٔي ََٛ ثٝ زليمٝ 10 حسٚز ضٚـ

 ٔي آٟ٘ب ثٝ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٞبي آٔٛظـ نٛضر زضايٗ .زٞٙس ا٘دبْ ضا قٛ ٚ قؿز

  (. زٞس

 وٙس ذبِي ضا ذٛز ٔثب٘ٝ وٝ ذٛاٞس ٔي ثيٕبض اظ  ة

  

 :زٞس ٔي لطاض ٔٙبؾت ٚيٗيز زض ضا ثيٕبض 5

 سب دبئيٗ َطف ضا ثٝ سرز ضٚيي ٞبي دٛقف ٚ دٛقب٘س ٔي ّٔحفٝ ثب ضا ثيٕبض  اِف

 .وٙس ٔي

 . زٞس ٔي لطاض ذٛاثيسٜ دكز ثٝ ٚيٗيز زض ضا ثيٕبض  ة

 . وٙس ٔي دٟٗ ثيٕبض ظيط ضا ضٚيٝ ٚ ٔكٕٕ  ج

 .زٞس ٔي لطاض ثيٕبض ظيط ضا ٍِٗ  ز

 . زٞس لطاض ٔي ٚي وٕط ٌٛزي زض ثيٕبض ضاحشي ٚ ٔحبفٓز خٟز ضا ثبِف  ٜ

  

 :وٙس ٔي آٔبزٜ ظيط َطيك ثٝ ضا ٚؾبيُ 6

 .وٙس والٔخ ٔي ضا آٖ ٚ وطزٜ ٔشهُ ٔحَّٛ بٚيح ْطف ثٝ ضا ؾٛ٘س – اِف

 . وٙس ٔي ٚنُ ؾطِِٛٝ ضاثٝ ؾٛ٘س زيٍط ؾط  -ة

 آٖ ا٘شٟبي َٛضي وٝ ثٝ وٙس ٔي آٚيعاٖ ؾطْ دبيٝ ثٝ ضا ٔحَّٛ ٔحشٛي ْطف -ح

 . ٌيطز لطاض ٚاغٖ اظ ثبالسط ٔشط ؾب٘شي 30

 ٍِٗ زاذُ ِِٛٝ ثٝ اظ ؾط ٔبيٕ ٔمساضي زٞس ٔي اخبظٜ ٚ وٙس ٔي ثبظ ضا والٔخ -ر

 .قٛز ضيرشٝ

  

 :وٙس ٔي سٕيع ٚ ثطضؾي ضا دطيٙٝ ٘بحيٝ 7

 .دٛقس ٔي ضا ٞب زؾشىف  -اِف

 .زٞس لطاض ٔي ٘بيّٛ٘ي ويؿٝ زاذُ ضا آٖ دس اظ اؾشفبزٜ نٛضر زض - ة

 ٔٛضز زض اظ ثيٕبض ٚ وٙس ٔي ثطضؾي سطقح يب ثٛ ٞطٌٛ٘ٝ ٘ٓط اظ ضا ٚاغٖ ٘بحيٝ - ج

 . وٙس ٔي ؾئٛاَ ٘بضاحشي ٞطٌٛ٘ٝ ٚخٛز

 .زٞس ٔي قٛ ٚ قؿز ضا ثيٕبض دطيٙٝ ِعْٚ، نٛضر زض - ز

  

 : زٞس ٔي ا٘دبْ ظيط ضٚـ ثٝ ضا قٛ ٚ قؿز ُٖٕ 8

 زلز ثٝ ضيعز ؾذؽ ٔي دطيٙٝ ضٚي ضا قٛ ٚ قؿز ٔحَّٛ اظ وٕي ٔمساض - اِف

 ٖمت ٚ دبييٗ َطف ثٝ ٚضٚز ؾٛ٘س خٟز .وٙس ٔي ٚاضز ٚاغٖ زاذُ ثٝ ضا ؾٛ٘س

 .ثبقس ٔي( ؾبوطْٚ)

 ٔي قطٚٔ ضا ٔبيٕ خطيبٖ ٚ وطزٜ ٚاضزٜ ٔشط ؾب٘شي 7-10 ا٘ساظٜ ثٝ ضا ؾٛ٘س - ة

  



 .چطذب٘س ٔي ضا ؾٛ٘س ثبض چٙسيٗ حبَ ايٗ زض .وٙس

 آٖ ذبضج اظ ٚ ٚاضز ٚاغٖ ثٝ قسٜ زازٜ زؾشٛض ٔحَّٛ سٕبْ زٞس ٔي ٜظاخب - ج

 .قٛز

 .وٙس ٔي ذبضج ضا ؾٛ٘س - ز

 . ذبضج قٛز ٔبيٕ سٕبْ سب ثٙكيٙس ٍِٗ ضٚي وٝ وٙس ٔي وٕه ثيٕبض ثٝ - ي

 وٙس ٔي فطاٞٓ ضا ثيٕبض آؾبيف 9

 .زاضز ثط ٔي ثيٕبض ظيط اظ ضا ٍِٗ -اِف

 .وٙس ٔي ذكه ضا دطيٙٝ ٘بحيٝ - ة

 زاضز ثط ٔي ضا ضٚيٝ ٚ ٔكٕٕ - ج

 ؾطخي قٛضر اظ ثب اؾشفبزٜ ضا سٕيع دس يه ظيبز، سطقح ٚخٛز نٛضر زض -ز

 . وٙس ٔي ثبثز ٔحُ زض فيىؽ

  

   .وٙس ٔي ذبضج ضا ٞب فزؾشى 11

 ٔي ُٖٕ ثٝ اظ آٟ٘ب ضا ٘يبظ ٔٛضز سٛخٝ ٚ ٌطزا٘س ثطٔي ٔطثَٛٝ ٔحُ ثٝ ضا ٚؾبيُ 11

 .آٚضز
  

   .قٛيس ٔي ضا ٞب زؾز 12

 ظٔبٖ قسٜ قبُٔ، ا٘دبْ ثطضؾي، ٔساذالر ٔٛضز ٘ىبر ثب ضاثُٝ زض ذٛز اَالٖبر 13

 ٔٛضز ٘ىبر ٚ َغّٓز ٔحّٛ حطاضر، زضخٝ ٔمساض، ٘ٛٔ، قٛ، ٚ قؿز ا٘دبْ

 .وٙس يبززاقز ٔي ثيٕبض دطٚ٘سٜ زض ضا اضظقيبثي

  

 

 



 کٌتزل ًاحیِ اپی سیاتَهی -3پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي ٚي سٛييح ثٝ ضا وبض ا٘دبْ ٔطاحُ ٚ وٙس ٔي ثطلطاض اضسجبٌ ثيٕبض ثب 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 3

   .وٙس ٔي فطاٞٓ ضا ثيٕبض ذّٛر 4

   .وٙس ٔي فطاٞٓ ٔٛيٕ ثٟشط زيس خٟز وبفي ٘ٛض 5

   .زٞس ٔي لطاض سرز زض ِيشبسٛٔي ٚيٗيز زض ضا ثيٕبض 6

   .دٛقب٘س ٔي ٔالفٝ يه ثب االٔىبٖ حشي ضا ثيٕبض دبٞبي ضٚي 7

 دطيٙٝ قٛي ٚ ٚؾبيُ قؿز ثبقس ٕ٘ي ثؿشط اظ ذطٚج ثٝ لبزض ثيٕبض وٝ نٛضسي زض 8

 .ثطز ٔي ٚي اسبق ثٝ ضا
  

 ضً٘ دٛؾز يب ضً٘ سغييط) وٙس ٔي ثطضؾي زلز ثٝ ضا ظيبسٛٔي ادي ٘بحيٝ 9

 ٔٛاج ٚ حؿبؼ سٛزٜ ؾفز، ٚخٛز ازضاض، زفٕ أىبٖ ٖسْ قسيس، زضز دطيسٌي،

 (. ثبقس ٔي ٕٞبسْٛ سكىيُ زٞٙسٜ ٘كبٖ

  

   .قٛز ٔي ٚاغيٙبَ ٙٝٔٗبي ي آٔبزٜ ٕٞبسْٛ ا٘ساظٜ سٗييٗ خٟز 11

   .قٛيس ٔي نبثٖٛ ٚ آة ثب ضا ٞب زؾز 11

   .دٛقس ٔي اؾشطيُ زؾشىف 12

   .وٙس ٔي سٕيع فيعيِٛٛغي ؾطْ ثب ضا دطيٙٝ ٘بحيٝ 13

   .وٙس ٔي فيعيِٛٛغي آغكشٝ ؾطْ ثٝ ضا ٞب زؾشىف ٚاغيٙبَ ٔٗبيٙٝ ؾِٟٛز خٟز 14

   (.  ٘بحيٝ دطيٙٝ قسيس زضز ّٖز ثٝ) زٞس ٔي ا٘دبْ ضا ٔٗبيٙٝ ؾجبثٝ اٍ٘كز ثب 15

   .ا٘ساظز ظثبِٝ ٔي ؾُُ زض ٚ ٕ٘ٛزٜ ذبضج ضا زؾشىف ٔٗبيٙٝ ا٘دبْ اظ دؽ 16

   .وٙس ؾٛ٘ساغ ٔي ضا ٚي ثبقس ٕ٘ي ازضاض زفٕ ثٝ لبزض ثيٕبض وٝ نٛضسي زض 17

   .زٞس ٔي اَالٔ دعقه ثٝ ضا ٕٞبسْٛ ٚخٛز 18

   سب ٌصاضز ٔٛيٕ ٔي ضٚي نحيح ضٚـ ثٝ ضا يد ويف وٛچه ٞبي ٕٞبسْٛ زض 19



 .قٛز زضز سؿىيٗ ثبٖث

 ٘جبقس، ٘يع ٔكرم ضيعي ذٖٛ ٔٙكأ ٚ زاضز ضيعي ذٖٛ ثيٕبض وٝ نٛضسي زض 21

 .دٛقس ٔي اؾشطيُ زؾشىف
  

   وٙس.  ٔي ده ؾبٖز 12-24 ٔسر ثٝ ضا ٚاغٖ اؾشطيُ ٌبظ ثب 21

   .وٙس ٔي ذبضج ضا ٞب زؾشىف وبض ا٘دبْ اظ دؽ 22

   .قٛيس ٔي نبثٖٛ ٚ آة ثب ضا ٞب زؾز 23

   .وٙس ٔي وٙشطَ ؾبٖز 4 ٞط ضا  ( RR-T- PR- BP ) حيبسي ثيٕبض ٖاليٓ 24

 :وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز ٞبي يبفشٝ ٚ ٔكبٞسار وّيٝ 25

 ضيعي ذٖٛ ٚ ٕٞبسْٛ ي ٔكبٞسٜ ثطضؾي، ظٔبٖ سبضيد، – اِف

 وٙٙسٜ ٔٗبيٙٝ ٘بْ ٚاغيٙبَ سٛقٝ نٛضر زض -ة

 ضيعي ذٖٛ ٚ ٕٞبسْٛ ي ٘بحيٝ ٚؾٗز -ج

 دعقه ثٝ اَالٔ ظٔبٖ -ز

 دىيًٙ سىٙيه ا٘دبْ -ٜ

 ؾبٖز 4 ٞط زض قسٜ وٙشطَ حيبسي ٖاليٓ ي وّيٝ – ي

  

 

 

 



 اپی سیاتَهیهزالبت اس  -4پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ٚي ثٝ ضا وبض ا٘دبْ ٔطاحُ ٚ وٙس ٔي ثطلطاض اضسجبٌ ثيٕبض ثب 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

   .قٛيس ٔي ضا ذٛزض ٞبي زؾز 3

   .وٙس ٔي فطاٞٓ ضا ثيٕبض ذّٛر 4

   .وٙس ٔي فطاٞٓ ٔٛيٕ ثٟشط زيس خٟز وبفي ٘ٛض 5

   .زٞس ٔي لطاض سرز زض ِيشبسٛٔي ٚيٗيز زض ضا ثيٕبض 6

   .دٛقب٘س ٔي ّٔحفٝ يه ثب االٔىبٖ حشي ضا ثيٕبض دبٞبي ضٚي 7

 دطيٙٝ قٛي ٚ قؿز ٚؾبيُ ثبقس ٕ٘ي ثؿشط اظ ذطٚج ثٝ لبزض ثيٕبض وٝ زضنٛضسي 8

 .ثطز ٔي ٚي اسبق ثٝ ضا

  

   .وٙس ٔي ثبظ اؾشطيُ ضٚـ ثٝ ضا قٛ ٚ قؿز ؾؿز 9

   .دٛقس ٔي اؾشطيُ زؾشىف 11

   (.  ضٚظ زض ثبض 2) زٞس ٔي ا٘دبْ نحيح ضٚـ ثٝ ضا دطيٙٝ قٛي ٚ قؿز 11

   .ا٘ساظز ٔي زٚض نحيح ضٚـ ثٝ ٚ ٕ٘ٛزٜ بضجذ ضا ٞب زؾشىف 12

   .زٞس ٔي لطاض ذٛز خبي زض ٚ قٛيس ٔي وٙس، ٔي آٚضي خٕٕ ضا ٚؾبيُ 13

 ٘بحيٝ وٝ زٞس ٔي لطاض َٛضي ثيٕبض دبٞبي ثيٗ زليمٝ 20-30 ٔسر ثٝ ضا چطا٘ 14

 ( ضٚظ زض ثبض 3) ثجيٙس حطاضر ٚاغيٙبَ ي
  

 نحيح ضٚـ ثٝ ٌطْ آة ٍِٗ ثيٕبض ثٝ يمٝزل 15 ٔسر ثٝ ثبض ٞط ثبض 3-4 ضٚظي 15

 .زٞس ٔي

  

 ثبظ يب ٚ ٖفٛ٘ز ٖاليٓ يب ٕٞبسْٛ ٚخٛز ٘ٓط اظ ضا ذٛز ٞبي يبفشٝ ٚ ٔكبٞسار وّيٝ 16

 .وٙس ٔي يبززاقز ٞب ثريٝ قسٌي

  

 ٚ ٌطْ آة ٍِٗ چطا٘، اظ اؾشفبزٜ ٞب، دطيٙٝ قٛي ٚ قؿز زضيبفز ظٔبٖ ٚ سبضيد 17

 .وٙس ٔي يبززاقز ضا آٖ اظ اؾشفبزٜ ظٔبٖ ََٛ

  

 



 هزالبت اس احتماى پستاى -5پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ٚي ثٝ ضا وبض ا٘دبْ ٔطاحُ ٚ وطزٜ ثطلطاض اضسجبٌ ثيٕبض ثب 1

   .وٙس ٔي فطاٞٓ ضا ثيٕبض ذّٛر 2

   .قٛيس ٔي ضا ٞب زؾز 3

   .زٞس ٔي لطاض دكز ثٝ ٜذٛاثيس يب ٘كؿشٝ ٘يٕٝ ٚيٗيز زض ضا ثيٕبض 4

-3) زٞس ٔي ؾبٖز لطاض ٘يٓ ٔسر ثٝ ٞب دؿشبٖ ضٚي نحيح ضٚـ ثٝ ضا يد ويف 5

 (. ضٚظ زض ثبض 2

  

   .وٙس ٔي سعضيك ٔٙبؾت ٔؿىٗ دعقه ٘ٓط ثب 6

 ضا ؾيٙٝ اذشهبني زٚـ قيط اظ اؾشفبزٜ ثب ثرٛضز قيط ٘شٛا٘س ٘ٛظاز وٝ نٛضسي زض 7

 .وٙس ٔي ٍٟ٘ساضي ٛظاز٘ سغصيٝ خٟز ضا قيط ٚ زٚقيسٜ
  

 لطاض ذٛز ٔرهٛل خٗجٝ زض ٚ قؿشٝ ضا زٚـ قيط قيط، زٚقيسٖ اسٕبْ اظ دؽ 8

 .زٞس ٔي

  

 فطيعض زض ٖفٛ٘ي يس اظ دؽ ضا يد ويؿٝ ٚ قؿشٝ ضا ٞب زؾز وبض ا٘دبْ اظ دؽ 9

 .زٞس ٔي لطاض
  

 :وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز ٞبي يبفشٝ ٚ ٔكبٞسار ي وّيٝ 11

 آٖ ٚؾٗز ٚ دؿشبٖ ذٛ٘ي دط ٛزٚخ ٖسْ يب ٚخٛز -اِف

 يد ويف ٌصاقشٗ ظٔبٖ ٔسر ٚ زفٗبر سٗساز -ة

 قيط سٛا٘بيي ٖسْ ٚ سٛا٘بيي يب ٚ زٚـ قيط سٛؾٍ قسٜ زٚقيسٜ قيط ٔمساض -ج

 ٘ٛظاز ذٛضزٖ

 آٖ ٔهطف زٚظ ٚ ٔهطف ضاٜ ٘ٛٔ، ٔؿىٗ سدٛيع نٛضر زض -ز

  

 



 هاساص رحن -کٌتزل خًَزیشی بعد اس سایواى -6پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس سٛييح ٔي ٚي ثٝ ضا وبض ا٘دبْ ٔطاحُ ٚ ٕ٘ٛزٜ ثطلطاض اضسجبٌ ثيٕبض ثب 1

   .وٙس ٔي فطاٞٓ ضا ثيٕبض ذّٛر 2

   .زٞس ٔي لطاض دكز ثٝ ذٛاثيسٜ ٚيٗيز زض ضا ثيٕبض 3

   .قٛز ٔي ُٕٔئٗ ثيٕبض ٔثب٘ٝ ثٛزٖ ذبِي اظ 4

   .قٛيس ٔي ضا ٞب زؾز 5

   .ٔي دٛقب٘س ّٔحفٝ ثب ضا ثيٕبض دبٞبي ضٚي ٚ وٙس ٔي ثطٞٙٝ ضا ثيٕبض ىٓق 6

 ؾب٘شي 1-2 ثبيس ضحٓ) وٙس ٔي ٔكرم ضا ضحٓ حسٚز آٞؿشٍي ثٝ ، زؾز ثب – 7

 (. ثبقس ٘بف ظيط ٔشط
  

 ضحٓ اظ سرّيٝ ذٖٛ ثٝ الساْ ضحٓ ضٚي ٔاليٓ فكبض ثب ضحٓ، ثٛزٖ قُ نٛضر زض 8

 .وٙس ٔي
  

 ٔي اظ ثيٕبض ذٖٛ يب ؾطْ ا٘فٛظيٖٛ خٟز ٔٙبؾت ٔحيُي ضي يه ظٔبٖ ٞٓ 9

 .ٌيطز
  

 ذٖٛ وٙشطَ نٛضر ٖسْ زض ٚ وٙس ٔي ثطضؾي ضا ضحٓ اظ قسٜ سرّيٝ ذٖٛ ٔمساض 11

 .زٞس ٔي اَالٔ دعقه ثٝ ضيعي
  

   .زٞس ٔي لطاض ثيٕبض ضحٓ ضٚي نحيح ضٚـ ثٝ ضا يد ويف 11

   .وٙس ٔي سعضيك ضا ضحٓ ي وٙٙسٜ ٔٙمجى زاضٚٞبي دعقه زؾشٛض ثٝ 12

   ازضاض(.  cc 30 ؾبٖز ٞط) وٙس ٔي وٙشطَ ضا ثيٕبض ازاضي زٜ ثطٖٚ 13

 ٔب٘سٖ ثبلي يب دبضٌي ٚ ٚخٛز ٘ٓط اظ ضا ظايٕبٖ وب٘بَ ضيعي، ذٖٛ ازأٝ نٛضر زض 14

 .وٙس ٔي ثطضؾي خفز اظ اي سىٝ
  

   .وٙس ٔي ضظضٚ ذٖٛ ثيٕبض خٟز ٘يبظ نٛضر زض 15

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا P – BP ؾبٖز ٘يٓ ٞط 16

 :وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز ٞبي يبفشٝ ٚ ٔكبٞسار وّيٝ 17

 ضحٕي ٔبؾبغ ا٘دبْ ٚ ثطضؾي ظٔبٖ سبضيد، -اِف

 دعقه ثٝ اَالٔ ظٔبٖ ٚ قسٜ سرّيٝ ذٖٛ ٔيعاٖ -ة

 ؾبٖز ٘يٓ ٞط  P -BP حيبسي ٖاليٓ -ج

 ٔ٘ٛ ٚ ذٖٛ سٗساز ويؿٝ ذٖٛ، ٔهطف ظٔبٖ ّٖز، ذٖٛ، زضذٛاؾز نٛضر زض -ز

 ذٖٛ ا٘فٛظيٖٛ ٚ قسٖ آٔبزٜ ظٔبٖ ٚ فطآٚضزٜ

 ضي ٔحُ (،نٛضر اؾشفبزٜ زض) وٙٙسٜ ٔٙمجى زاضٚٞبي زٚظ ٔهطف، ضاٜ ٘ٛٔ، -ٜ

 يد ويف ٌصاقشٗ ظٔبٖ ٔسر -ي

  



 بزرسی خًَزیشی ٍاصیٌال -7پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ثيٕبض ثطاي ضا وبض ا٘دبْ ضٚـ 1

   .دٛقس ٔي فزؾشى 2

   .وٙس زفٕ ضا ذٛز ازضاض وٝ ذٛاٞس ٔي ثيٕبض اظ 3

   .وٙس ٔي حفّ ضا ثيٕبض ذّٛر 4

   .زٞس ٔي ٔبؾبغ ضا ضحٓ 5

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا ثيٕبض ٘جى ٚ ذٖٛ فكبض زليمٝ 15 ٞط فٛانُ زض 6

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا ثيٕبض زفٕ ٚ خصة 7

 ٚ سٛؾيٗ اوؿي سعضيك ٚ ٚضيسي زاذُ ٖٛا٘فٛظي ثطاي ضا ٚؾبيُ ٘يبظ نٛضر زض 8

 .وٙس ٔي ٟٔيب وبُٔ ذٖٛ

  

   .زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ ٔفيس ٚ ٔٙبؾت قىُ ثٝ ضا ذٛز اظ ٔطالجز ٞبي ضٚـ 9

   .زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ ضا وبفي سغصيٝ ٚ اؾشطاحز إٞيز 11

 قٕبضـ بض،ثيٕ ذٖٛ فكبض ضحٕي، ٔبؾبغ زفٗبر سٗساز اظ آٖ ٔكبٞسار ٚ اَالٖبر 11

 .وٙس ٔي ثجز ضا ثيٕبض زفٕ ٚ خصة ٔيعاٖ ٚ ثيٕبض دسٞبي سٗساز

  

 



 تعییي آپگار ًَساد -8پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ٞب زؾز 1

   .دٛقس ٔي زؾشىف 2

   .وٙس ٔي خٌّٛيطي ٞيذٛسطٔي اظ ٚ وطزٜ ذكه ضا ٘ٛظاز 3

   .زٞس ٔي لطاض سطقحبر زض٘بغ خٟز يسط٘سِٙجط ٚيٗيز زض ضا ٘ٛظاز 4

 ٔي ٚيٗيز آضأي ثٝ ٞٛايي ٜضا زاقشٗ ٍ٘ٝ ثبظ خٟز ثيٙي ثطزٖ ثبال ثب ضا ؾط 5

 .زٞس
  

 ثٝ يطثٝ يب دكز ٔبِف ثب ٘يبظ نٛضر زض .وٙس ٔي ثطضؾي ضا ٘ٛظاز سٙفؿي سالـ 6

 .وٙس ٔي سٙفؿي سحطيه دب، وف
  

 لّت ا٘دٕٗ إُِٗ زؾشٛض َجك ضا ظاز٘ٛ احيبء َجيٗي غيط سٙفؿي دبؾد نٛضر زض 7

 .وٙس ٔي قطٚٔ ايطاٖ دطؾشبضاٖ
  

   .وٙس ٔي وٙشطَ ثب٘يٝ 30 ٔسر ثٝ ٌٛقي ثب ضا ٘ٛظاز ٘جى 8

   .قٕبضز ٔي ثب٘يٝ 60 ٔسر ثٝ ضا ٘ٛظاز سٙفؽ 9

   .وٙس ٔي ثطضؾي ضا ٘ٛظاز فٗبِيز ٚ ًٖال٘ي سٖٛ 11

   .وٙس ٔي ضؾيثط ضا ٔحطن ٌٛ٘ٝ ٞط ثٝ ٘ٛظاز دصيطي سحطيه 11

   .وٙس ٔي ثطضؾي ضا ٘ٛظاز دٛؾز ضً٘ 12

   .دٛقب٘س ٔي ضا ٘ٛظاز ؾطيٗبً ٘ٛظاز ٞيذٛسطٔي اظ خٌّٛيطي خٟز 13

 شوط ٘ٛظاز ي دطٚ٘سٜ زض ضا سِٛس اظ دؽ 5 ٚ 1 زليمٝ زض فٛق ٞبي فٗبِيز ي ٕ٘طٜ 14

 .وٙس ٔي
  

   .وٙس ٔي ذبضج ضا ٞب زؾشىف 15

   .ٛيسق ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 16

 

 



 تحَیل ًَساد اس لیبز یا اتاق عول -9پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .دٛقس ٔي زؾشىف 1

   .وٙس ٔي ّٔحفٝ نحيح ضٚـ ثٝ ضا ٘ٛظاز حُٕ وبر 2

   .ثطز ٔي ُٖٕ اسبق يب ِيجط ثٝ ذٛز ٕٞطاٜ وبر زاذُ ضا ٘ٛظاز ضآدٛ 3

 ٞٛيز زؾشجٙس ٚ ٘ٛظاز آدٍبض غ٘يشبَ، ي ٘بحيٝ ٘بف، ثٙس ثٝ ٘ٛظاز، سحٛيُ ٍٞٙبْ 4

 .وٙس ٔي سٛخٝ قٛز ٔي ثؿشٝ زؾز ٔچ يب دب ٔچ ضٚي وٝ ٘ٛظاز
  

   .وٙس ٔي ذبضج ضا ٘ٛظاز سطقحبر دٛاض اظ اؾشفبزٜ ثب سطقحبر زاقشٗ نٛضر زض 5

   .زٞس ٔي سُجيك ٘ٛظاز ثٙس دب ٚ زؾشجٙس ٔكرهبر ثب ضا ٘ٛظاز قٙبؾبيي ي ثطٌٝ 6

   .وٙس ٔي ٔٙشمُ ثرف ثٝ ؾطيٗبً ضا ٘ٛظاز ٚ وكس ٔي ٘ٛظاز ضٚي ضا ّٔحفٝ ٚ دشٛ 7

 ٞط ٚخٛز ٚ ٌيط٘سٜ سحٛيُ ٚ زٞٙسٜ سحٛيُ ٘ٛظاز، سحٛيُ ٚ سِٛس سبضيد ؾبٖز، 8

 .وٙس ٔي شوط ٘ٛظاز ثسٖ ضٚي ضا ٖالٔز ٌٛ٘ٝ
  

   قٛيس ضأي ٞبيف زؾز ٚ ذبضج ضا ذٛز زؾشىف 9

 



 گزم کزدى ًَساد -11پزٍسیجز 

 خیز بلی زاحل اًجام کاره ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .ضؾب٘س ٔي ُّٔٛة زٔبي ثٝ ٚ ٕ٘ٛزٜ ضٚقٗ ضا ٚاضٔط يب ا٘ىٛثبسٛض 2

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ٚاضٔط ظيط ضا ٌطْ دشٛي ٚ حِٛٝ 3

   .دٛقس ٔي زؾشىف 4

   .وٙس ٔي ذكه ٌطْ دٛقف ثب ٚ زازٜ لطاض ٌطْ ٚاضٔط ظيط ضا ٘ٛظاز 5

   .وٙس ٔي ديكٍيطي ٘ٛظاز زض زٔب اسالف اظ الٔىبٖا حشي 6

 ٖاليٓ ثٝ ٚ وٙس ٔي ٌيطي ا٘ساظٜ نحيح ضٚـ ثٝ ضا ٘ٛظاز ثسٖ حطاضر زضخٝ 7

 .وٙس ٔي سٛخٝ ٞيذٛسطٔي

  

 ي ؾيٙٝ دٛؾز ضٚي ضا ٘ٛظاز وطزٖ، ٌطْ ثطاي ثرف ثٝ ٔبزض ا٘شمبَ ٛضرن زض 8

 .زٞس ٔي لطاض اؾز ذكه وٝ ٔبزض

  

   .دٛقب٘س ٔي ٚاضٔط ظيط نحيح ضٚـ ثٝ ضا ٘ٛظاز والٜ ٚ ٘ٛظاز ِجبؼ 9

 ٔي ٔبزض وٙبض ثٝ ذٛضزٖ قيط خٟز ضا ٘ٛظاز ؾطيٗبً ثرف ثٝ ٔبزض ا٘شمبَ نٛضر زض 11

 .ثطز

  

   .آٚضز ٔي زض ضا ذٛز زؾشىف 11

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 12

   .وٙس ٔي ثجز دطٚ٘سٜ زض ضا ٘ٛظاز ثسٖ حطاضر ي زضخٝ ٚ ٞيذٛسطٔي قسر 13

 

 



 بزرسی باسبَدى آًَس -11پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .دٛقس ٔي ٔهطف ثبض يه زؾشىف 2

   .وٙس ٔي خٌّٛيطي ٘ٛظاز ثٛزٖ ٞٛا ٔٗطو زض ٚ زٔب اسالف اظ أىبٖ حس سب 3

   .يعزض ٔي آٖ ضٚي غَ ٔمساضي ٚ وٙس ٔي ثبظ ضا ٘السٖٛ ؾٛ٘س 4

   .ثبقس ٕ٘بيبٖ آٖ ٔمٗس وٝ ذٛاثب٘س ٔي دّٟٛ ثٝ َٛضي ضا ٘ٛظاز 5

   .وٙس ٔي ذبضج ؾذؽ ٚ زاذُ ٔشط ؾب٘شي يه سب ٘يٓ ي ا٘ساظٜ ثٝ ضا ٘السٖٛ ؾٛ٘س 6

   .وٙس ٔي ذبضج ضا ذٛز زؾشىف 7

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 8

   .وٙس ٔي ثجز آ٘ٛؼ ثٛزٖ ثؿشٝ يب ثبظ ٔٛضز زض ضا ذٛز ٔكبٞسار 9

 

 



 بزرسی رفلکس هَرٍ در ًَساد -12پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .ذٛاثب٘س ٔي دكز ثٝ ضا ٘ٛظاز 2

 آٚضز ٔي ثبال ٔشط ؾب٘شي 5/1-2 ضا اٚ ؾط زٞس، ٔي لطاض ٘ٛظاز ؾط ظيط ضا زؾز 3

 سرز ضٚي وٝ حبِي زض يب زاضز ثطٔي ٘ٛظاز دكز اظ ضا زؾز اي ِحٓٝ ثطاي

 .ظ٘س ٔي يطثٝ اٚ ثٝ اؾز ذٛاثيسٜ

  

 ٚ وٙس ٔي خٕٕ ؾذؽ ٚ قسٜ ثبظ اٚ اٍ٘كشبٖ ٚ دب ٚ زؾز اثشسا حبِز ايٗ زض 4

 .وٙس ٔي ٞٓ ٌطيٝ آٖ ز٘جبَ ثٝ ٌبٞي

  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 5

   .وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز ٔكبٞسار 6

 

 



 ًیک گزدىبزرسی رفلکس تَ -13پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .ذٛاثب٘س ٔي دكز ثٝ ضا ٘ٛظاز 2

 دب چطذب٘س، ٔي َطف يه ثٝ ضا اٚ ؾط اٌط اؾز، اؾشطاحز حبَ زض ٘ٛظاز وٝ ظٔب٘ي 3

 .قٛز ٔي خٕٕ ٔمبثُ ؾٕز زض ٚ ثبظ ؾٕز ٕٞبٖ زض

  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 4

   .وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز سارٔكبٞ 5

 

 



 بزرسی رفلکس جستجَ یا ردیابی -14پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .ذٛاثب٘س ٔي دكز ثٝ ضا ٘ٛظاز 2

 آٖ ثٝ ضا ذٛز ؾط ٘ٛظاز وٙس ِٕؽ آضأي ثٝ ضا ٘ٛظاز ي ٌٛ٘ٝ يب ِت ٌٛقٝ اٌط 3

 .ٌطزا٘س ثطٔي َطف

  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي ؾزز 4

   .وٙس ٔي ثجز دطٚ٘سٜ زض ضا ذٛز ٔكبٞسار 5

 

 

 

 

 



 بزرسی رفلکس هکیدى -15پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .ذٛاثب٘س ٔي دكز ثٝ ضا ٘ٛظاز 2

   (.زٞس ٔي دبْا٘ ضا ٔىيسٖ حطوبر ٘ٛظاز) زٞس ٔي سٕبؼ ٘ٛظاز ٞبي ِت ثٝ ضا قي 3

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 4

   .وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز ٔكبٞسار 5

 



 يفتبزرسی رفلکس گز -16 پزٍسیجز

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .ذٛاثب٘س ٔي دكز ثٝ ضا ٘ٛظاز 2

 ضا ٚي اٍ٘كز وٝ شيحبِ زض ٘ٛظاز زٞس ٔي لطاض ٘ٛظاز زؾز وف زض ضا ذٛز اٍ٘كز 3

 آٖ ثب ضا ٘ٛظاز سٛا٘س ٔي وٝ َٛضي ثٝ ثٙسز ٔي ٔحىٓ ضا ذٛز زؾز زاضز زؾز زض

 .وٙس ٔي سحُٕ ضا ذٛز ٚظٖ ٘يع ٘ٛظاز ٚ وٙس ثّٙس

  

 

 



 بزرسی رفلکس بابٌسکی -17پزٍسیجز 

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .وٙس ٔي ٕ٘بيبٖ ضا ٘ٛظاز دبي وف ٚ ب٘سذٛاث ٔي دكز ثٝ ضا ٘ٛظاز 2

 وٙس ٔي سحطيه سيع ٘ٛن غيط قي يه ثب ضا ٘ٛظاز دبي وف ذبضخي وٙبض ٚلشي 3

 (. ثبزثع٘ي حبِز) قٛز ٔي ثبظ ٘ٛظاز دبي اٍ٘كشبٖ ؾبيط ٚ قؿز
  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 4

   .وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز ٔكبٞسار 5

 

 



 تي راُ َّاییباس ًگِ داش -18پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .دٛقس ٔي ٔهطف ثبض يه زؾشىف 2

   .ذٛاثب٘س ٔي دّٟٛ ثٝ ضا ٘ٛظاز 3

 ٔي ذبضج ضا سطقحبر ٚ وطزٜ ٘ٛظاز ثيٙي ٚ زٞبٖ ٚاضز ٔىف حبِز زض ضا دٛاض 4

 .وٙس

  

 نحيح ضٚـ ثٝ ؾبوكٗ شٍبٜزؾ اظ ثٛز ثيكشطي ٔىف ٘يطٚي ثٝ ٘يبظ اٌط 5

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ

  

 ٔي وطزٖ اؾشطيُ خٟز ٚ قٛيس ٔي ضا آٖ ٘جٛز ٔهطف ثبض يه دٛاض چٙب٘چٝ 6

 .فطؾشس

  

   .آٚضز ٔي زض ضا ذٛز زؾشىف 7

   قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 8

 

 



 هحافظت ًَساد در همابل عفًَت -19پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز ٘ٛظاز ثب وطزٖ وبض اظ لجُ 1

 15 وبض ثٝ قطٚٔ اظ لجُ ٚ قؿشٝ ثشبزيٗ ثب زليمٝ 2 ٔسر ثٝ ضا ذٛز ٞبي زؾز 2

 .قٛيس ٔي نبثٖٛ ثب ثب٘يٝ
  

   .دٛقس ٔي ٌبٖ حشٕبً ٘ٛظاز ثب وطزٖ وبض اظ لجُ ٚ ٞب زؾز قؿشٗ اظ دؽ 3

 ٚ دٛقس ٔي زؾشىف اؾز آغكشٝ هآٔٙيٛسي ٔبيٕ ٚ ذٖٛ ثٝ ٘ٛظاز وٝ ظٔب٘ي سب 4

 .وٙس ٕ٘ي ذبضج ضا آٖ

  

 ؾيفشي زض ضا آِٛزٜ ٞبي ؾٛظٖ ؾط ٌيطي ضي يب ٌيطي ذٖٛ ا٘دبْ نٛضر زض 5

 .ا٘ساظز ٔي ثبوؽ

  

   .وٙس ٔي ذبضج ضا ذٛز ٌبٖ ٚ زؾشىف وبض اسٕبْ اظ دؽ 6

   .قٛيس ٔي نبثٖٛ ثب ثب٘يٝ 15 وبض دبيبٖ اظ دؽ ضا ٞبيف زؾز 7

 

 



 هحافظت ًَساد در همابل صدهِ -21یجز پزٍس

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ٞبيف زؾز 1

 ٚ ؾط ظيط زيٍط زؾز ثب ٚ زؾز يه ثب خساٌب٘ٝ دبٞب وٝ ٌيطز ٔي َٛضي ضا ٘ٛظاز 2

 .قٛز ٌطفشٝ خساٌب٘ٝ َٛض ثٝ قب٘ٝ
  

 زؾز ضٚي ضا ٘ٛظاز ذٛضزٖ، قيط اظ دؽ ٚ زٞس ٔي سغييط ضا ٘ٛظاز ٚيٗيز 3

 .زٞس ٔي لطاض ضاؾز

  

 ٞيچ سب وٙس ٔي آٚضي خٕٕ زلز ثب ضا ذٛز ٚؾبيُ السأي ٞط ا٘دبْ اظ دؽ 4

 .ٕ٘ب٘س ثبلي ٘ٛظاز وبر زض ئيقي

  

   .قٛيس ٔي ضا ٞبيف زؾز وبض دبيبٖ اظ دؽ 5

   .وٙس ٔي ثجز دطٚ٘سٜ زض ضا ٘ٛظاز ثٝ زازٖ دٛظيكٗ سغييط ٌٛ٘ٝ ٞط 6

 

 



 دادى ًَساد حوام -21پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

 لؿٕز ؾبيط ٚ وٙس ٔي ِرز ثكٛيس ذٛاٞس ٔي وٝ ضا ٘ٛظاز ثسٖ اظ لؿٕشي فمٍ 2

 .ثبقس دٛقيسٜ ثبيس ٘ٛظاز ٞبي
  

 آٖ سٕيع ٞبي لؿٕز اظ ٚ قٛز چطذب٘سٜ ِيف ثبيس لؿٕز ٞط قؿشٗ ثطاي 3

 .قٛز اؾشفبزٜ
  

 ٚ قؿز اظ دؽ ضا لؿٕز ٞط ٚ زٞس ٔي ا٘دبْ ا٘شٟب ثٝ سب ؾط اظ ضا قٛ ٚ قؿز 4

 .وٙس ٔي ذكه قٛ
  

 ٞبي ؾٛضاخ ؾذؽ ٚ قؿشٝ ذبضج ثٝ زاذُ اظ ضا ٞب چكٓ نٛضر قؿشٗ خٟز 5

 .قٛيس ٔي ضا ثيٙي
  

 قٛيس ٔي ٖمت ثٝ خّٛ اظ زذشط ٘ٛظازاٖ زض غ٘يشبَ ي ٘بحيٝ ٚ دبٞب قؿشٗ خٟز 6

 .وٙس ٔي ذكه ٚ
  

   .دٛقب٘س ٔي نحيح ضٚـ ثٝ ضا ٘ٛظاز جبؼِ 7

   .قٛز ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 8

 

 



 آهَسش هزالبت اس ًَساد در هٌشل -22پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 ٘ٛض قٛز زاضاي ٔي زاضي ٍ٘ٝ آٖ زض ٘ٛظاز وٝ اسبلي زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 1

 ثيٗ قت زض ٚ ضٚظ ٌطاز زض ؾب٘شي ي زضخٝ 21-23 ثيٗ آٖ زٔبي ثبقس ٚ وبفي

 .ثبقس ٌطاز ؾب٘شي ي زضخٝ 18-5/15

  

 اظ ظٔؿشبٖ ٚ زض ثبقس زضنس 55 ثبيس اسبق ضَٛثز وٝ زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 2

 .قٛز اؾشفبزٜ ثرٛض زؾشٍبٜ
  

 ايٕٗ وٝ اي ٞط ٚؾيّٝ اظ سٛاٖ ٔي اسبق سٟٛيٝ ثطاي وٝ زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 3

 .وٙس اؾشفبزٜ زاضز، ٍٝ٘ سبظٜ ضا اسبق ٞٛاي ٚ ثٛزٜ
  

 ٘جبيس سكه ٚي ثبقس، ٔٙبؾت ذٛاة ٔحُ زاضاي ثبيس ٘ٛظاز ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 4

 سٕبْ ثعضٌي ي ٚ ّٔحفٝ ثبقس آة يس خٙؽ اظ ثبيس سكه دٛقف ثبقس، ؾفز

 .ثبقس زٚ ٞط اظ ٔرَّٛي يب يب دكٓ دٙجٝ اظخٙؽ ٘ٛظاز دشٛي ثذٛقب٘س، ضا سكه

  

   .ثبقس ثٝ ٚي ٔرهٛل ثبيس ٘ٛظاز ٞبي ِجبؼ ي لفؿٝ وٝ. ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 5

 وٙس سبويس ٔي ٚ زٞس ٔي آٔٛظـ ضا ٘ٛظاز زازٖ حٕبْ نحيح ضٚـ ٔبزض ثٝ 6

 وبُٔ َٛض ثٝ زلز ٚ ثٝ ثبيس ٌطزٖ ثغُ، ظيط ضاٖ، وكبِٝ ٔثُ ثسٖ ٞبي چيٗ

 .قٛز سٕيع

  

 قسٜ دٛؾشٝ دٛؾشٝ يب وجطٜ ؾط دٛؾز وٝ نٛضسي زض زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 7

 .ثكٛيس زلز ثب ٚ نجح ٕ٘ٛز چطة ضا آٖ ٔحُ ظيشٖٛ ضٚغٗ ثب قت اؾز
  

   .زٞس ٔي نحيح آٔٛظـ ضٚـ ثٝ ضا ٘بف ثٙس اظ ٘يبظ ٔٛضز ٞبي ٔطالجز ٔبزض ثٝ 8

   .زٞس ٔي آٔٛظـ ضا ٘ٛظاز دٛقه نحيح سٗٛيى چٍٍٛ٘ي ٔبزض ثٝ 9

 ثبض چٙسيٗ ٝضٚظا٘ ذٛض٘س ٔي ٔبزض قيط وٝ ٘ٛظازا٘ي زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 11

 ٔسفٛٔ وٙٙس ٔي ذكه ٔهطف قيط وٝ ٘ٛظازا٘ي ٚ زٞٙس ٔي ا٘دبْ زفٕ ُٖٕ

 .زاض٘س ثبض زفٕ يه ضٚظي ٚ زاض٘س ضً٘ ظضز ٚ سط ؾفز

  

 ظٔبٖ ٚ ٚي ثيكشط ذٛاة ٘ٛظاز، سِٛس ٞبي ٔبٜ اِٚيٗ زض زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 11

 .ثسيب ٔي حبِز سغييط ايٗ ٘ٛظاز ضقس ثب وٝ اؾز سط وٛسبٜ ثيساضي
  

 6-8 زاض٘س حسالُ ذٛة ٚ نحيح سغصيٝ وٝ ٘ٛظازا٘ي زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 12

  .وٙٙس ٔي ذيؽ ؾبٖز 24زض  وٟٙٝ
  

 ضؾٓ ٘ٛظاز ٔٙحٙي ضقس ٚ قسٜ ٚظٖ ثبيس ٘ٛظاز ٔبٞٝ ٞط زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 13

 ي زٞٙسٜ ٘كبٖ ٔبٜ ٞط ٌطْ زض 500 حسالُ حسٚز ٘ٛظاز ٚظٖ افعايف ٚ قٛز

 .ثبقس ٔي ٘ٛظاز حنحي سغصيٝ

  

 حشي ي زيٍطي ٔبزٜ ٞيچ ثٝ ٘يبظ ٘ٛظاز ٔبٜ قف سب وٝ زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 14

 .وٙس ضا سدٛيع ذكه قيط اظ اؾشفبزٜ دعقه وٝ ايٗ ٍٔط ٘ساضز آة
  

 وٝ زض نٛضسي (ضا ٘ٛظاز ؾبٖز ؾٝ ٞط حسالُ ٍٞٙبْ قت وٝ ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 15

 .زٞس طقي ٚ ٕ٘ٛزٜ ٘كس( ثيساض ثيساض ٘ٛظاز
  

   .وٙس ٔي يبزآٚضي ضا ٔٛلٕ ثٝ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ِعْٚ ٔبزض ثٝ 16



 هزالبت اس خَد در هٌشل پس اس سایواى -23پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 آٖ ٔيعاٖ ٚ ضيعي ذٖٛ ٔسر ََٛ ٘فبؼ، زٚضاٖ ضيعي ذٖٛ ٔٛضز زض ٔبزض ثٝ 1

 .زٞس ٔي آٔٛظـ
  

   .زٞس ٔي آٔٛظـ قيط زيبزاظ ظٔبٖ ٔٛضز زض ٔبزض ثٝ 2

 زضز، ٚاغيٙبَ، قسيس ضيعي ذٖٛ ست، خّٕٝ اظ ظايٕبٖ اظ دؽ ذُط ٖاليٓ ٔبزض ثٝ 3

 ٞط ثطٚظ نٛضر زض قٛز ٔي يبزآٚض ٚ ٕ٘ٛزٜ ٌٛقعز ضا دبٞب سٛضْ ٚ حؿبؾيز

 .وٙس ٔطاخٗٝ دعقه ثٝ ؾطيٗشط چٝ ٞط ٖاليٓ ايٗ اظ وساْ

  

 آة حٕبْ يب ٔطَٛة حطاضر اظ سٛا٘س ٔي اَٚ ؾبٖز 24 اظ ثٗس ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 4

 .وٙس اؾشفبزٜ ظيبسٛٔي ادي ظذٓ ثٟجٛز خٟز زض ٌطْ
  

 اظ دؽ ظذٓ اظ ٔطالجز چٍٍٛ٘ي اؾز قسٜ ؾعاضيٗ ُٖٕ ٔبزض وٝ نٛضسي زض 5

 .زٞس ٔي آٔٛظـ نحيح ضٚـ َجك ضا خطاحي
  

 اظ دؽ ٞفشٝ يه ٚ َجيٗي ظايٕبٖ اظ دؽ ٞفشٝ زٚ وٙس ٔي سٛنيٝ ٔبزض ثٝ 6

 .وٙس ٔطاخٗٝ زضٔبٍ٘بٜ ثٝ ٚيعيز ٚ ٔٗبيٙٝ خٟز اضيٗؾع
  

   .قٛز ٔي يبزآٚض ضا ظايٕبٖ اظ ثٗس ٔطالجز ا٘دبْ ظٔبٖ ٔبزض ثٝ 7

 نحيح ضٚـ ثٝ ضا ظايٕبٖ اظ ثٗس ثبضزاضي اظ خٌّٛيطي ٞبي ضٚـ ٔبزض ثٝ 8

 .زٞس ٔي آٔٛظـ
  

   .وٙس ٔي سٛنيٝ ضا ظايٕبٖ اظ دؽ نحيح غصايي ضغيٓ ٔبزض ثٝ 9

 

 



 آهَسش اصَل هزالبت ّای هاستیت -24پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 ضٚـ ثٝ ٘ٛظاز ثٝ زازٖ قيط اظ لجُ ضا ذٛز ٞبي زؾز زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 1

 .ثكٛيس نحيح
  

 وبضزي، سبوي ِطظ، زٔب، افعايف خٟز اظ ضا ذٛز وٝ زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 2

 .وٙس ثطضؾي دؿشبٖ يلطٔع ٚ ؾفشي حؿبؾيز، ؾطزضز،
  

 زض ٚ اؾز يطٚضي دؿشبٖ اظ ٘ٛظاز ٔىطض سغصيٝ وٝ زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 3

 ضا ذٛز ٞبي ؾيٙٝ ٔىطض َٛض ثٝ وٙس ٔي أشٙبٔ ذٛضزٖ اظ ٘ٛظاز وٝ نٛضسي

 .وٙس سرّيٝ

  

 ٚ قؿز ثطاي ٔجشال ي ؾيٙٝ اظ ٘ٛظاز ذٛضزٖ قيط نٛضر زض ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 4

 .وٙس اؾشفبزٜ ِٚطْ آة اظ فمٍ ؾيٙٝ قٛي
  

 زٚقيسٖ يب ٔجشال ي ؾيٙٝ اظ ٘ٛظاز ذٛضزٖ قيط اظ دؽ زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 5

 ي ٞبِٝ ٚ ؾيٙٝ ٘ٛن ثٝ ِٛؾيٖٛ نٛضر ثٝ ضا قيط اظ لُطٜ چٙس ا٘شٟب زض دؿشبٖ

 .ثٕبِس آٖ اَطاف

  

 ؾيٙٝ دسٞبي ٔىطض َٛض ثٝ ٚ وٙس اؾشفبزٜ ٔٙبؾت ثٙس ؾيٙٝ اظ ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 6

 .زٞس لطاض ٞٛا ٔٗطو زض ضا ٞب دؿشبٖ ٘ٛن ٔشٙبٚة َٛض ثٝ ٚ سٗٛيى ضا ٙسث
  

   .وٙس ٔهطف ا٘شٟب سب ضا ذٛز ٞبي ثيٛسيه آ٘شي زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 7

 آثؿٝ ٔحُ زض ٌطْ آة ويف اظ زضز سؿىيٗ خٟز زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 8

 .وٙس اؾشفبزٜ
  

 

 



 تَسط هادر آهَسش لباس پَشاًدى ًَساد -25پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .ثكٛيس نحيح ضٚـ ثٝ ضا ذٛز ٞبي زؾز ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 1

 ٞيچ ٚ ثبقس وٛسبٜ ثبيس ٞب ٘بذٗ ٘ٛظاز، ؾالٔز حفّ خٟز ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 2

 .ثبقس ٘ساقشٝ الوي ٘ٛٔ
  

 ذٛز ز٘ٛظا نحيح ضٚـ ثٝ ٚ ثرٛاثب٘س دكز ثٝ ضا ٘ٛظاز زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 3

 .وٙس دٛقه ضا
  

 اي يمٝ دٛقب٘سٖ، خٟز وٝ وٙس ا٘شربة ضا ثّٛظي ٚ ظيطدٛـ ٌٛيس ٔي زضٔب ثٝ 4

 .ثبقس زاقشٝ ٘ٛظاز ؾط ثب ٔشٙبؾت
  

   .وٙس ٘ٛظاز سٗ ٚاضز يمٝ ي ٘بحيٝ اظ ضا ثّٛظ اثشسا ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 5

 ٕٛزٜ،٘ ثّٛظ ٚاضز آؾشيٗ ٔچ لؿٕز اظ ضا ذٛز زؾز ؾذؽ ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 6

 ا٘دبْ ٘ٛظاز زيٍط زؾز ثب ضا وبض ٕٞيٗ .وٙس آؾشيٗ ٚاضز ٚ ثٍيطز ضا ٘ٛظاز زؾز

 .زٞس

  

 زْ لؿٕز اظ ضا ذٛز زؾز ٘يع ٘ٛظاز زض قّٛاض دٛقب٘سٖ خٟز ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 7

 ثطاي ضا ُٖٕ ٕٞيٗ .وٙس قّٛاض ٚاضز ٚ ثٍيطز ضا ٘ٛظاز دبي وطزٜ ٚاضز قّٛاض دبي

 .زٞس ا٘دبْ ٘يع ٘ٛظاز زيٍط دبي

  

 ضا والٜ ثٙس ثٛز، ثٙسزاض والٜ وٝ نٛضسي زض ٚ وٙس ؾطـ ضا ٘ٛظاز والٜ ا٘شٟب زض 8

 .٘جٙسز قُ ذيّي يب ٚ ؾفز ذيّي
  

   .ثكٛيس ضا ذٛز ٞبي زؾز 9

 

 



  Kتشریك ٍیتاهیي  -26پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .دٛقس ٔي زؾشىف ٚ قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   (mg 1-5/0) وكس ٔي آٔذَٛ اظ ضا زاضٚ نحيح ضٚـ ثٝ 2

   .وٙس ٔي اؾشفبزٜ فٕٛضيؽ ضوشٛؼ ٚ ِشطاِيؽ ٚؾشٛؼ ي ًّٖٝ اظ ٘ٛظازاٖ زض 3

   .وٙس ٔي ثطٞٙٝ ضا سعضيك ٔحُ 4

 ا٘شربثي ٖفٛ٘ي وٙٙسٜ يس ي ٔبزٜ ثب يب اِىُ دٙجٝ اظ اؾشفبزٜ ثب ضا ا٘شربثي ٔحُ 5

 ٔشط ؾب٘شي 5 ٚؾٗز ثٝ ؾٕز ذبضج ثٝ ٔطوع اظ زٚضا٘ي نٛضر ثٝ ذٛز ٔٛؾؿٝ

 .وٙس ٔي دبن

  

   .زٞس لطاض ٔي ذٛز غبِت غيط زؾز ٚ چٟبضْ ؾْٛ اٍ٘كز ثيٗ ضا اِىُ دٙجٝ 6

 ؾط اؾز دٛقف يسٖفٛ٘ي ي ٔبزٜ اظ دٛؾز قسٖ ذكه ٔٙشٓط وٝ حبِي زض 7

 .زاضز ثطٔي ضا ؾٛظٖ
  

 ؾٛظٖ وٝ ؾط زٌيط ٔي قؿز ٚ اٍ٘كشبٖ ثيٗ ذٛز زؾز زض َٛضي ضا ؾطً٘ 8

 .ثبقس دبييٗ ؾٕز ثٝ
  

 ثؿشٝ ايٗ ضٚـ وٝ وٙس ٔي خٕٕ يب وكيسٜ، ضا دٛؾز زيٍط زؾز اظ اؾشفبزٜ ثب 9

 .اؾز ٔشفبٚر ٘ٛظاز ٚظٖ ثٝ
  

   .وٙس ٔي زضخٝ ٚاضز 90 ي ظاٚيٝ ثب ضا ؾٛظٖ ؾطيٕ ٚ آضاْ ثبثز، حطوز يه ثب 11

 ثبثز ضا ٚ ؾٛظٖ فشٌٝط ضا ؾطً٘ ثٝ ؾٛظٖ ؾط اسهبَ ٔحُ ذٛز چخ زؾز ثب 11

 ٚ وكيسٜ ٖمت وٕي ضا ذٛز ديؿشٖٛ ضاؾز زؾز اظ اؾشفبزٜ ثب ٚ زاضز ٔي ٍ٘ٝ

 .وٙس ٔي آؾذيطٜ

  

 ايٗ غيط زض .زٞس ٔي ا٘دبْ ضا سعضيك ٘كسٜ ؾطً٘ ٚاضز ذٖٛ وٝ نٛضسي زض 12

 خسيس ؾطً٘ يه ٚ اظ ضيعز ٔي زٚض ضا زاضٚ وطزٜ ذبضج ضا ؾطً٘ نٛضر

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ

  

 ٔحُ زض اَطاف زاقشٝ ٍ٘ٝ چخ زؾز 3،4 اٍ٘كشبٖ ثيٗ لجُ اظ وٝ ضا اِىُ ٙجٝد 13

 .وٙس ٔي ًّٖٝ ذبضج اظ ؾطٖز ثٝ ضا ؾٛظٖ ٚ زازٜ لطاض سعضيك
  

 زٞس، ٕ٘ي ضا ٔبؾبغ ٘بحيٝ زٞس، ٔي فكبض سعضيك ٔحُ زض آضأي ثٝ ضا اِىُ دٙجٝ 14

 سب زٞس ئ فكبض ذكه ٌبظ اؾشطيُ ثب ضا ٔحُ ذٛ٘طيعي ي ازأٝ نٛضر زض

 .قٛز لُٕ ذٛ٘طيعي

  

   وٙس ٔي ذبضج ضا ذٛز زؾشىف 15

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 16

   .وٙس ٔي ثجز ضا سعضيك اظ ذٛز ٔكبٞسار 17



 بزرسی بیوار پزُ اکالهپسی کِ سَلفات هٌیشیَم هصزف هی کٌد -27پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .دٛقس ٔي زؾشىف ٚ قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .وٙس ٔي وٙشطَ نحيح ضٚـ ثٝ ضا دبسال ضفّىؽ ؾبٖز 4 سب 1 ٞط 2

   .وٙس ٔي ثطضؾي سٙفؿي زدطؾيٖٛ ٘ٓط اظ ضا ثيٕبض 3

   .وٙس ٔي وٙشطَ نحيح ضٚـ ثٝ ضا حيبسي ٖاليٓ ؾبٖز 4 ٞط 4

 ا٘ساظٜ ْطف زاذُ ازضاضي ثً وطزٖ ذبِي َطيك اظ ضا ازضاض ٔيعاٖ ؾبٖز 4 ٞط 5

 .وٙس ٔي ثطضؾي زليمبً ٌيطي،

  

   .وٙس ٔي ثطضؾي ازْ ٘ٓط اظ ضا ثيٕبض ٚظٖ ضٚظا٘ٝ َٛض ثٝ 6

   .وٙس ٔي ثطضؾي ويز ؾٛ٘ي اظ اؾشفبزٜ ثب ؾبٖز 4 ٞط ضا خٙيٗ لّت يطثبٖ 7

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز ٚ وٙس ٔي ذبضج ضا ذٛز زؾشىف 8

   .وٙس ٔي ثجز دطٚ٘سٜ زض ضا ذٛز ٔكبٞسار 9

 

 



 بزرسی رفلکس تاًدٍى ّای عومی در بیواری کِ سَلفات هٌیشیَم هصزف هی کٌد -28پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

 :دبسال ضفّىؽ ثطضؾي خٟز 2

 .زٞس ٔي لطاض ذٛاثيسٜ يب ٘كؿشٝ ٚيٗيز زض ضا ثيٕبض – اِف

 زاضز ٔي ٍ٘ٝ ضا ٚي دبٞبي وٙٙسٜ ٔٗبيٙٝ فطز ذٛاثيسٜ، ثيٕبض وٝ نٛضسي زض -ة

 .ٌيطز نٛضر ضاحشي ثٝ ًٖالر اؾشطاحز سب

 .وٙس آٚيعاٖ سرز ي ِجٝ اظ ضا ذٛز دبٞبي ثبيس ٘كؿشٝ ثيٕبض وٝ نٛضسي زض -ج

 .وٙس ٔي ٚاضز يطثٝ وكىه ظيط زض زضؾز دبسال سب٘سٖٚ ثٝ ،ضفّىؽ چىف ثب -ْ

 ثٝ َجيٗي ٞبي اوٙفٚ خعٚ ظا٘ٛ وكيسٌي ٚ ؾط چٟبض ي ًّٖٝ ا٘مجبو -ن

 .آيس ٔي حؿبة

 .وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز ٔكبٞسار - ي

  

 :ثبظٚ ؾط زٚ ي ًّٖٝ ثطضؾي خٟز 3

 ضا قؿز اٍ٘كز وٝ َٛضي ثٝ زاضز ٔي ٍ٘ٝ ضا ثيٕبض ؾبٖس زؾز يه ثب -اِف

 .زٞس ٔي لطاض سب٘سٖٚ ضٚي

 ٚاوٙف وٙس ٔي ٚاضز يطثٝ ذٛز قؿز اٍ٘كز ضٚي ،ضفّىؽ چىف ثب -ة

 .ثبقس ٔي زٚؾط ي ًّٖٝ ا٘مجبو ٚ آض٘ح قسٖ ذٓ َجيٗي

  

 :دب لٛظن ضفّىؽ ثطضؾي خٟز 4

 وكيسٜ ثطسب٘سٖٚ چىف ثب ٚ وٙس ٔي ذٓ ٖمت ثٝ لٛظن ي ٘بحيٝ زض ضا دب -اِف

 .وٙس ٔي ٚاضز يطثٝ آقيُ ي قسٜ

 .قٛز ٔي دب وف ذٕيسٌي ؾجت َجيٗي َٛض ثٝ ضفّىؽ ايٗ -ة

  

 

 



 ادُآهَسش رٍش ّای تٌظین خاًَ -29پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 ثبضزاضي اظ ديكٍيطي اظ إَيٙبٖ ٔيعاٖ ٚ ذٛضاوي ٞبي لطل ّٖٕىطز ثيٕبض ثٝ 1

 .قٛز ٔي يبزآٚض ضا
  

 لطل لبٖسٌي ذٛضزٖ دٙدٓ ضٚظ اظ ثبض اِٚيٗ زٞس ثطاي ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 2

  .وٙس قطٚٔ ضا  LD  ٚ HD ٞبي
  

   .قٛز ٔي حؿبة اَٚ ضٚظ لبٖسٌي ٚظض اِٚيٗ زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 3

 ثٟشط ٚ ثرٛضز لطل ٖسز يه ٔٗيٗ ؾبٖز زض قت ٞط زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 4

 .٘ىٙس ايدبز ٌٛاضقي ٖٛاضو سب قٛز ذٛضزٜ قبْ اظ دؽ اؾز
  

 ٞفز وٝ قٛز ٔي سٕبْ ٞب لطل ضٚظ 21 اظ دؽ وٝ زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 5

 .وٙس آغبظ ضا ثٗسي ي ثؿشٝ ٞكشٓ ضٚظ اظ ٚ ٘كٛز ذٛضزٜ لطل وبُٔ ضٚظ
  

 ٔي قطٚٔ ذٛ٘طيعي لطل لُٕ اظ دؽ ضٚظ 5 اِي 3 ٖطو زض ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 6

 .قٛز
  

 ضخ لبٖسٌي ضٚظ 7 َي زض اَٚ ي ثؿشٝ اسٕبْ اظ دؽ اٌط ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 7

 ضا ثٗسي ي ثؿشٝ ٞكشٓ ضٚظ اظ زؾشٛض َجك ٚ ٘ساضز اقىبِي ثبض اِٚيٗ ثطاي ٘سٞس

 ٔهطف ٘كس ايدبز لبٖسٌي ٘يع زْٚ ي ثؿشٝ اسٕبْ اظ دؽ اٌط ِٚي .وٙس ٔي آغبظ

 ا٘دبْ حبٍّٔي سؿز ٚ وٙس اؾشفبزٜ زيٍطي ضٚـ اظ ٚ قٛز لُٕ ثبيس لطل

 .زٞس

  

 قت وطز فطأٛـ ضا لطل ذٛضزٖ قت يه اٌط وٝ زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 8

 ضا لطل ذٛضزٖ ٔشٛاِي َٛض ثٝ قت زٚ اٌط وٙس، ٔهطف لطل ٖسز 2 ثٗس

 ضٚـ يه اظ ٚ وٙس ٔهطف لطل 2 قت ٞط قت 2 ٔسر ثٝ وطز، فطأٛـ

 ضا لطل ذٛضزٖ قت 3 وٝ نٛضسي زض ٚ وٙس اؾشفبزٜ ٘يع وب٘سْٚ ٔثُ ٔىب٘يىي

 .وٙس اؾشفبزٜ زيٍط ضٚـ يه اظ ٚ وطزٜ لُٕ ضا لطل ٔهطف وطز، فطأٛـ

 

  

 فاسیک تزی ٍ الیٌستزًٍَل ّای لزص

   .وٙس ٔي سٛنيٝ ضا آٖ ٔهطف زٞس ٔي قيط زذٛ وٛزن ثٝ وٝ قيطزٜ ٔبزض ثٝ 1

 6 دبيبٖ سب) قٛز ٔي سغصيٝ ٔبزض قيط اظ نطفبً ٘ٛظاز وٝ ظٔب٘ي ٔي ٌٛيس ٔبزض ثٝ 2

 .وٙس اؾشفبزٜ لطل ايٗ اظ سٛا٘س ٔي( ٔبٍٞي
  

 لبٖسٌي اٌط .وٙس آغبظ سِٛس اظ ثٗس ٞفشٝ 6 ضا لطل ٔهطف ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 3

 قطٚٔ ٔبٞيب٘ٝ ٖبزر اَٚ ضٚظ اظ ضا لطل هطفٔ قٛز قطٚٔ ٞفشٝ 6 اظ ظٚزسط

 زض ٚ زٞس ا٘دبْ حبٍّٔي آظٔبيف اثشسا لبٖسٌي قطٚٔ ٖسْ نٛضر زض ٚ وٙس

 .وٙس آغبظ ضا لطل ٔهطف سٛا٘س ٔي آظٔبيف ي ٘شيدٝ ثٛزٖ ٔٙفي نٛضر

  

 زض ثبيس ٔٛفميز ثطاي ٞب لطل ايٗ اثط ثٛزٖ يٗيف زِيُ ثٝ ٌٛيس ٔي ٔبزض ثٝ 4

 ثالفبنّٝ ٚ وٙس ٔيُ ٖسزي 28 ي ثؿشٝ آذط سب ٚ ٛزق ٔهطف ٔكرم ؾبٖز

 خسيس ي ثؿشٝ اظ لطل اِٚيٗ ٔهطف ثبقس قسٜ قطٚٔ دطيٛز اٌط حشي ثٗس ضٚظ

 .وٙس آغبظ ضا

  

 فطأٛـ ٔٗيٗ ظٔبٖ اظ ثٗس ؾبٖز 3 اظ وٕشط اٌط لطل زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 5

 ٕٞبٖ زض ضا ثٗسي لطل ٚ ثرٛضز ضا قسٜ فطأٛـ لطل ِحٓٝ ٕٞبٖ زض قٛز

  



 اظ ؾبٖز ؾٝ اظ ثيف ٔسر ثطاي ضا لطل ٔهطف اٌط ٚ وٙس ٔيُ ٕٞيكٍي ٖٔٛس

 فطأٛـ لطل آٚضزٖ ذبَط ثٝ ظٔبٖ ٕٞبٖ زض وٙس فطأٛـ ٕٞيكٍي ٖٔٛس

 ثطاي يب ٚ ٘ىٙس ٘عزيىي ضٚظ 2 ٔسر ثٝ ثبيس آٖ ثط ٖالٜٚ ٚ وٙس ٔيُ قسٜ

 .وٙس اؾشفبزٜ وب٘سْٚ اظ ضٚظ 2 ٔسر ثٝ إَيٙبٖ

   وٙس ٔي ثجز ضا آٔٛظقي ٔٛاضز ٚ ٞب يبفشٝ 6

 

 

 

 

 

 



 ٍسایل هکاًیکی جلَگیزی اس بارداری )کاًدٍم( -31پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 ُٕٔئٗ وب٘سْٚ ٘جٛزٖ ؾٛضاخ اظ ٘عزيىي اظ لجُ ثبيس زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 1

 .قٛز
  

 زض آِز ِ٘ٗٛ ٍٙبْٞ زض ٚ ٘عزيىي اظ لجُ ضا وب٘سْٚ زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 2

 .ثذٛقب٘س لبٖسٜ سب آِز ََٛ سٕبْ

  

 زض وٛچىي ذبِي فًبي ثبيس وب٘سْٚ ٌصاقشٗ ٍٞٙبْ زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 3

 ضا ذبِي فًبي ٞٛاي ثبيس ٚ قٛز خٕٕ آٖ زض ٔٙي ٔبيٕ سب ثٕب٘س ثبلي آٖ ا٘شٟبي

 .وٙس ذبضج

  

 ايٗ غيط زض قٛز ٔشٛلف ٔمبضثز ا٘عاَ اظ ثٗس ثالفبنّٝ زٞس ٔي آٔٛظـ ثيٕبض ثٝ 4

 .زاضز ٚخٛز حبٍّٔي ٚ ٚاغٖ زاذُ ثٝ ٔبيٕ ٘كز احشٕبَ نٛضر

  

   .وٙس اؾشفبزٜ وب٘سْٚ يه اظ ٘عزيىي ثبض ٞط زض 5

   .وٙس ٔي ثجز ضا آٔٛظقي ٔٛاضز ٚ ٞب يبفشٝ 6

 



 IUDآهَسش دربارُ استفادُ اس  -31پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ثيٕبض ثٝ ضا IUD ُٖٕ ٔىب٘يؿٓ 1

2 IUD اظ اؾشفبزٜ ٔعايبي ٚٚ  زٞس ٔي ٘كبٖ ثيٕبض ثٝ ضا IUD سٛييح ثيٕبض ثٝ ضا 

 .زٞس ٔي
  

 2-5زض ضٚظٞبي IUD ٌصاقشٗ وبض ثطاي ظٔبٖ ثٟشطيٗ ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ زض 3

 . اؾز لبٖسٌي
  

 يطٚضي حبٍّٔي سؿز يه ٌطفشٗ IUD ٌصاقشٗ وبض ٍٞٙبْ ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 4

 .اؾز
  

 دبيبٖ ذٛ٘طيعي اظ دؽ اَٚ ٔبٜ ثبيس IUD ٌصاقشٗ اظ دؽ ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 5

 .قٛز وٙشطَ IUD ٘د ٔبٜ قف ٞط ثٗس ٚ ثٗس ٔبٜ ؾٝ ؾذؽ لبٖسٌي

 

  

 اؾز ٕٔىIUDٗ ٌصاقشٗ اظ دؽ اَٚ ٔبٜ 2-3 ٖطو زض ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 6

 ٚ ثيٙي ِىٝ لبٖسٌي، بٖظٔ ظيبز ذٛ٘طيعي ظيبز، سطقح ٔثُ ٔكىالسي زچبض

 .قٛز ثطَطف ٔبٜ ؾٝ ٌصقز اظ دؽ وٝ قٛز وٕطزضز

  

 افعايف لبٖسٌي زضز ٚ ذٛ٘طيعي ٔيعاٖ ، IUD ٌصاقشٗ ثب ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 7

 .يبثس ٔي
  

  زفٕ ٘ٓط اظ ضا ذٛز دس لبٖسٌي ٍٞٙبْ ذهٛل ثٝ اَٚ ٔبٜ زض ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 8

IUD وٙس ثطضؾي. 
  

 يه زض لبٖسٌي ٖسْ ٚ ذٛ٘طيعي ٍِٗ، زضز ست، نٛضر زض يسٌٛ ٔي ثيٕبض ثٝ 9

 .وٙس ٔطاخٗٝ دعقه ثٝ ٘ٛثز
  

   .وٙس ٔي ثجز ضا آٔٛظقي ٔٛاضز ٚ ٞب يبفشٝ 11

 

 



 هزالبت ّای پس اس تَبکتَهی -32پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 غصايي ضغيٓ قطٚٔ وطزٖ، حطوز ثٝ لبزض خطاحي ُٖٕ اظ دؽ ؾبٖز 8 ثيٕبض 1

 .ثٛز ذٛاٞس ذٛز اظ ٔطالجز ٚ ِٕٔٗٛي،
  

   .وٙس دطٞيع آٖ ذبضا٘سٖ ٚ ُٖٕ ٔحُ ظذٓ زؾشىبضي اظ ثيٕبض 2

 ُٖٕ اظ ثٗس ٞفشٝ يه سب ُٖٕ ٔحُ اظ دؽ زضز ٚ ا٘سن سٛضْ ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 3

 .قٛز ٔي ضفٕ سسضيح ثٝ ٚ اؾز َجيٗي ٕٔٗٛالً

  

 اظ ثٗس ضٚظ ؾٝ سٛا٘س ٔي ثيٕبض ٚ ٛزق ٔي وكيسٜ ُٖٕ اظ ثٗس ٞفشٝ يه ٞب ثريٝ 4

 .وٙس اؾشحٕبْ ُٖٕ
  

 َٛض ثٝ ظذٓ ٔحُ وٝ ٌيطز نٛضر سٛا٘س ٔي ظٔب٘ي ٘عزيىي ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 5

 .وٙس ضاحشي احؿبؼ ثيٕبض ٚ يبثس ثٟجٛز وبُٔ

  

   .٘يؿز وطزٖ دب٘ؿٕبٖ ثٝ ٘يبظي ُٖٕ اظ ثٗس 6

 َجيٗي غيط سطقح ِطظ، ،ٖفٛ٘ز ست، زچبض وٝ نٛضسي زض ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 7

 .وٙس ٔطاخٗٝ دعقه ثٝ قس ُٖٕ اظ ثٗس ذٛ٘طيعي يب ٚ ضحٕي

  

   .وٙس ٔي ثجز ضا آٔٛظقي ٔٛاضز ٚ السأبر ٞب، يبفشٝ 8

 

 



 آهَسش پس اس ٍاسکتَهی -33پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 ثيٕبض ثٝ ٚ زٞس ٔي سٛييح ضا آٖ ٔىب٘يؿٓ ٚ قسٜ ا٘دبْ ُٖٕ ضٚـ ثيٕبض ثٝ 1

 وٝ اؾز زايٕي ٚ ذُط ثي ٚ ؾطيٕ ُٕٔئٗ، ضاٜ يه ايٗ وٝ زٞس ٔي إَيٙبٖ

 .٘ساضز سأثيطي خٙؿي لسضر ٚ ٔيُ ثط

  

 ٞبي ِِٛٝ زض ٔسسي سب ٚاظوشٛٔي ُٖٕ اظ دؽ ٔبٜ 2 سب 1 ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 2

 ٔسر ثطاي ضٚـ ايٗ ا٘دبْ اظ دؽ زاَّٚجيٗ .زاضز ٚخٛز اؾذطْ ٔٙي ي ويؿٝ

 اؾشفبزٜ ٌيطي ديف ثطاي زيٍطي ٞبي ضٚـ اظ ثبيس ٘عزيىي ثبض 20 سب ٚ ٔبٜ 2

 .وٙٙس

  

 خٟز آظٔبيكٍبٞي ٞبي سؿز ا٘دبْ ٚ ٚاظوشٛٔي ا٘دبْ اظ ثٗس ديٍيطي ثطاي 3

 .ثبقٙس زاقشٝ ٔطاخٗٝ ثٗس ٔبٜ قف ٚ ٔبٜ چٟبض ٔبٜ، زٚ اؾذطْ قٕبضـ

  

 وٝ وٙس شفبزٜاؾ وٕذطؼ ثطاي يد ي ويؿٝ اظ ُٖٕ اظ ثٗس ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 4

 .وٙس ٔي وٕه ثؿيبض ذٛ٘طيعي ٚ ٚضْ قسٖ وٓ ثٝ ُٖٕ ايٗ

  

   .وٙس ذٛززاضي ؾٍٙيٗ ٞبي فٗبِيز اظ ٞفشٝ يه سب ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 5

 اؾشفبزٜ زاض وف ٚ سًٙ ظيط ِجبؼ اظ ٞفشٝ يه سب اؾز ثٟشط ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 6

 .٘ىٙس

  

 دب٘ؿٕبٖ خطاحي اظ دؽ ؾبٖز 48 ٚ ثبقس ذكه ٚ سٕيع ثبيس خطاحي ٔحُ 7

 .وٙس حٕبْ ثيٕبض ٚ ثطزاقشٝ
  

 ٞط اٌط ِٚي اؾز َجيٗي ُٖٕ ٔٛيٕ وجٛزي ٚ زضز ٔرشهط ٌٛيس ٔي ثيٕبض ثٝ 8

 ُٖٕ ٔٛيٕ حس اظ ثيف سٛضْ ٚ زضز ُٖٕ، ٔحُ ذٛ٘طيعي ست، ٔٛاضز اظ يه

 .وٙس ٔطاخٗٝ دعقه ثٝ ثبقس زاقشٝ ٚخٛز

  

   .وٙس ٔي ثجز ضا آٔٛظقي ٔٛاضز ٚ السأبر ٚ ٔكبٞسار 9

 

 



 پذیزش بیوار در لیبز -34پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .ٌيطز ٔي زليك حبَ قطح ثيٕبض اظ 1

   .زٞس ٔي ا٘دبْ فيعيىي ٔٗبيٙٝ 2

   .زٞس ٔي ا٘دبْ ٚاغيٙبَ سٛقٝ ٚ ٍِٗ ٔٗبيٙٝ 3

   .زٞس ٔي ا٘دبْ ضا ِئٛدِٛس ٔب٘ٛض 4

   ضا ا٘ساظٜ ٔي ٌيطز. F. H.R  ضا زليمٝ 1 ٔسر ثٝ 5

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا ثيٕبض حيبسي ٖاليٓ 6

   .وٙس ٔي ثؿشطي ضا ثيٕبض 7

   .زٞس ٔي اَالٔ دعقه ثٝ َجيٗي غيط ٔٛاضز زض 8

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا آٔيٙٛسيه ٔبيٕ ذطٚج 9

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا ذٛ٘طيعي ٔيعاٖ 11

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا ا٘مجبيبر ٔيعاٖ 11

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا خٙيٗ حطوبر ٔيعاٖ 12

 ثٝ ٔطثٌٛ اَالٖبر ٚ حبَ ٚ ٌصقشٝ زض خطاحي ٚ ثيٕبضي ؾبثمٝ ٞطٌٛ٘ٝ ٚخٛز اظ 13

 .يبثس ٔي آٌبٞي لجّي ٞبي ظايٕبٖ ٚ حبٍّٔي

  

   .وٙس ٔي سٗييٗ ضا ثيٕبض ؾالٔشي ؾُح 14

   .وٙس ٔي سٗييٗ ضا ظايٕبٖ قطٚٔ ظايٕب٘ي ٖاليٓ ثٝ سٛخٝ ثب 15

   .وٙس ٔي ٔكرم ضا خٙيٗ دٛظيكٗ ٚ َجيٗي غيط ٔٛاضز 16

   .وٙس ٔي اضظيبثي ضا خٙيٗ ؾالٔز 17

 ضا َجيٗي ظايٕبٖ ا٘دبْ ٔبزض ٍِٗ ثب آٖ سٙبؾت ٚ خٙيٗ ٚظٖ سرٕيٗ ثٝ سٛخٝ ثب 18

 .وٙس ٔي ثيٙي ديف
  

 ؾطيٕ ٚ ٘يبظ ٔٛضز زضٔب٘ي السأبر ٚ زٞس ٔي سكريم ضا ذٛ٘طيعي ايدبز ّٖز 19

 .وٙس ٔي خطاا ضا
  

   .وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز السأبر ٚ ٞب يبفشٝ 21



 تغذیِ ًَساد با شیشِ -35پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .وٙس ٔي وٙشطَ دعقه زؾشٛض ٚ وبضر ثب ضا ٘ٛظاز ٞٛيز 1

 ٔي سٛييح آٟ٘ب ثٝ ضا آٖ يطٚضر ٚ وبض ا٘دبْ ضٚـ ٚاِسيٗ، حًٛض نٛضر زض 2

 .زٞس
  

 إَيٙبٖ آٟ٘ب ثٛزٖ ثٟساقشي ٚ ؾالٔز اظ ٚ وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ؾبيُٚ 3

 .وٙس ٔي حبنُ
  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 4

 ذٛز زؾز ٔچ ضٚي ضا قيط اظ وٕي ٚ زٞس ٔي سىبٖ ضا قسٜ آٔبزٜ قيط قيكٝ 5

 .قٛز ٔي ُٕٔئٗ ؾطقيكٝ ؾٛضاخ ثٛزٖ ثبظ اظ سب ضيعز ٔي
  

 ضا اٚ دكز ٚ ؾط وٝ حبِي زض ضا ٘ٛظاز ٚ ٌيطز ٔي لطاض وبُٔ ٘كؿشٝ ٚيٗيز زض 6

 اظ ثبالسط وٕي ٞبيف قب٘ٝ ٚ ؾط وٝ َٛضي ٌيطز، ٔي آغٛـ زض اؾز زاقشٝ ٍ٘ٝ

 .لطاضثٍيط٘س ثسٖ ؾُح

  

 ضا ٞبيف قب٘ٝ ؾطٚ ٚ ٘كيٙس ٔي اٚ وٙبض ٌيطز آغٛـ زض ضا ٘ٛظاز سٛا٘س ٕ٘ي اٌط 7

 .زاضز ٔي ٍ٘ٝ ثسٖ اظ ثبالسط وٕي
  

 سب ثطز ٕ٘ي فطٚ ٖٕيك ذيّي ِٚي ٌصاضز ٔي ٘ٛظاز زٞبٖ زاذُ ضا يكٝق ؾط 8

 .وٙس ٔىيسٖ ثٝ قطٚٔ ثبيس وٛزن. ٘ىٙس سحطيه ضا اٚ سٟٛٔ ضفّىؽ
  

 ٔي يطثٝ ٘ٛظاز ٞبي ٌٛ٘ٝ ٚ چب٘ٝ ثط آٞؿشٍي ثٝ ٔىس ٕ٘ي ضا قيكٝ وٛزن اٌط 9

 .وٙس ٔي ِٕؽ ضا اٚ ٞبي ِت ؾطقيكٝ ٘ٛن ثب ظ٘س
  

   .زاضز ٔي ٍ٘ٝ ثبال ضا قيكٝ سغصيٝ دبيبٖ سب ٚ ذٛضز ٔي طقي وٛزن ٚلشي سب 11

 يه ثب ضا ؾيٙٝ ٚ ؾط وٝ حبِي زض خّٛ ثٝ ذٓ وٕي ؾطدب، حبِز ثٝ ضا َفُ 11

 .زاضز ٔي ٍ٘ٝ وٙس، ٔي ٔحبفٓز زؾز
  

 ٔي ثغُ ؾطدب حبِز ثٝ ضا وٛزن ٚ ٌصاضز ٔي ذٛز قب٘ٝ ضٚي سٕيع زؾشٕبَ يه 12

 دّٟٛي ثٝ ضا اٚ ؾذؽ ٚ ثع٘س آضٚ٘ سب زٞس ٔي ِفٔب ضا اٚ دكز آضأي ثٝ ٚ وٙس

 .ذٛاثب٘س ٔي دكز ثٝ يب ضاؾز

  

   .وٙس ٔي سٕيع وبٔال ضا ٚؾبيُ وّيٝ ٚ ضيعز ٔي زٚض ضا ثبليٕب٘سٜ قيط 13

   .قٛيس ٔي ضا ٞبيف زؾز 14

 قيطذٛضزٜ ٔمساض) وٙس ٔي ثجز َفُ دطٚ٘سٜ زض ضا ذٛز ٔكبٞسار ٚ السأبر 15

 (. قٛز جزث ثبيس حشٕبً قسٜ
  



 تغذیِ ًَساد بَسیلِ گاٍاص -36پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .وٙس ٔي وٙشطَ دعقه زؾشٛض ثب ضا ٘ٛظاز ٞٛيز 1

 ضا ضٚـ ايٗ ثٝ سغصيٝ ٘ٛظاز يطٚضر ٚ وبض ا٘دبْ ضٚـ ٚاِسيٗ حًٛض نٛضر زض 2

 .زٞس ٔي سٛييح
  

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 3

   .وٙس ٔي ٌطْ اسبق زٔبي سب ضا ٔبزض قيط يب قسٜ آٔبزٜ قيط 4

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 5

   .وٙس ٔي ثبظ ضا اؾشطيُ ٔمُط آة 6

   .وٙس ٔي ذبضج آٖ دٛقف اظ ضا ؾطً٘ 7

 الِٝ سب اظ ثيٙي ضا سغصيٝ ِِٛٝ ٘يبظ ٔٛضز ََٛ ٘ٛاضي ٔشط ؾب٘شي اظ اؾشفبزٜ ثب 8

 .ٌيطز ٔي ؾيٙٝ ا٘ساظٜ خٙب٘ ا٘شٟبي سب دبييٗ ؾٕز ثٝ ؾذؽ ٚ ٌٛـ
  

   .ظ٘س ٖالٔز ٔي چؿت سىٝ يه اظ اؾشفبزٜ ثب ضا ُّٔٛة ا٘ساظٜ ِِٛٝ ضٚي 9

 ٔي ثبال وٕي اٚ ضا ؾط ظيط ٚ زٞس ٔي لطاض دكز ثٝ ذٛاثيسٜ ٚيٗيز زض ضا ٘ٛظاز 11

 وٕي ٘ٛظاز ؾيٙٝ ٚ ؾط وٝ زض حبِي ضاؾز ؾٕز ثٝ چطذيسٜ ٚيٗيز زض يب آٚضز

 .زٞس ٔي لطاض ثبقس طثبالس

  

   .دٛقس ٔي زؾشىف 11

 اؾشطيُ آة ٔمُط ثٝ ضا سغصيٝ ِِٛٝ ٚ زاقشٝ ٍ٘ٝ حطوز ثي زؾز ثب ضا ٘ٛظاز ؾط 12

 زيٍط( زؾز )ثب وٙس ٔي آغكشٝ
  

 نٛضر زض .وٙس ٔي ٚاضز دبييٗ ٚ خّٛ ؾٕز ثٝ ثيٙي ؾٛضاخ اظ آضأي ثٝ ضا ِِٛٝ 13

 الساْ ثيٙي ؾٛضاخ زيٍط اظ ٚ ذبضج ضا ِِٝٛ ٚضٚز، ضاٜ ؾط ٔمبٚٔز ٞطٌٛ٘ٝ ٚخٛز

 .وٙس ٔي

  

   .وٙس ٔي ٚ ثبثز ٔحىٓ ٘ٛظاز ٌٛ٘ٝ ضٚي چؿت ٘ٛاض سىٝ يه اظ اؾشفبزٜ ثب ضا ِِٛٝ 14

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا آٖ  PHٚ  وكس ٔي ؾطً٘ ثب ضا ٔٗسٜ ٔحشٛيبر اظ وٕي 15

 ضا ٞٛا ٖجٛض نساي ٌٛقي ثب ٚ فطؾشس ٔي ِِٛٝ زاذُ ثٝ ٞٛا ؾي ؾي 1 سب 5/0 16

 .زٞس ٔي ٌٛـ ؾيٙٝ لفؿٝ َطفيٗ ٚ ٔٗسٜ زض
  

 خٟز ضا زٞبٖ ٘ٛظاز آثؿالً٘ ٚ لٜٛ چطا٘ اظ اؾشفبزٜ ثب ِِٛٝ وطزٖ ٚاضز اظ دؽ 17

 .وٙس ثطضؾي ٔي زٞبٖ زض ِِٛٝ قسٖ خٕٕ اظ خٌّٛيطي
  



   .ٌطزا٘س ٔٗسٜ ثطٔي ثٝ زٚثبضٜ ٚ وٙس ٔي يبززاقز ضا قسٜ وكيسٜ ٔٛاز حدٓ 18

 ٔشط چٙس ؾب٘شي ٘يؿز ُٕٔئٗ ِِٛٝ ٌطفشٗ لطاض نحيح ٔحُ ثٝ ٘ؿجز طاٌ 19

 .وٙس ٔي أشحبٖ زٚثبضٜ ٚ ثطز ٔي فطٚ ضا ِِٛٝ ثيكشط
  

 ٔبزض يب قيط آٔبزٜ ذكه قيط اظ ضا ؾطً٘ ٚ وٙس ٔي ذبضج ضا ؾطً٘ ديؿشٖٛ 21

 زليمٝ 20 سب 15 زض ٖطو آٞؿشٍي ثٝ ضا غصا ٚ وٙس ٔي دط دعقه زؾشٛض َجك

 ٔٗسٜ زاذُ ثٝ قيط زاقشٗ ؾطً٘ ٍ٘ٝ ثبال ثب) فطؾشس ٔي ٗسٜٔ زاذُ ثٝ

 (. قٛز ٔي فطؾشبزٜ

  

   .٘كٛز ٘ٛظاز ٔٗسٜ زاذُ ٞٛا سب ثٙسز ٔي ضا ِِٛٝ سغصيٝ، دبيبٖ اظ دؽ 21

   .زٞس ٔي قٛ ٚ قؿز ضا ِِٛٝ زاذُ اؾشطيُ آة لُطٜ چٙس ثب 22

 حبِز ٘كؿشٝ زض يب الثب ثٝ ضٚ ايؿشبزٜ (زٞس ٔي لطاض نحيح ٚيٗيز زض ضا َفُ 23

  )وبُٔ
  

 ضا اٚ دكز ثٝ آضأي زيٍط زؾز ثب ٚ زاضز ٔي ٍ٘ٝ ضا اٚ ؾيٙٝ ٚ ؾط زؾز يه ثب 24

 .ثع٘س آضٚ٘ سب زٞس ٔي ٔبِف
  

   اظ سغصيٝ( دؽ ؾبٖز يه )سب ٔي ذٛاثب٘س ضاؾز ؾٕز يب قىٓ ضٚي ضا َفُ 25

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 26

 



 یِ ًَساد با شیز هادرآهَسش تغذ -37پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 ٔبزض ثٝ قيطزازٖ ضا فٛايس ٚ زٞس ٔي سٛييح ٚاِسيٗ ثطاي، ضا وبض ا٘دبْ ضٚـ 1

 .وٙس ٔي ٌٛقعز
  

 ٔي ضا دبضاٚاٖ يب دطزٜ (وٙس ٔي فطاٞٓ ٔبزض ثطاي ذهٛني ٚ أٗ ٔحيٍ يه 2

 .)ثٙسز ٔي ضا اسبق زض ، وكس
  

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ضوب قطايٍ ٚ ٚؾبيُ 3

 ِجبؼ ، سٗٛيى دٛقه) ضا ذٛز وٛزن اِٚيٝ ٘يبظٞبي وٝ وٙس ٔي سكٛيك ضا ٔبزض 4

 .وٙس ٔي وٕه اٚ ثٝ ايٗ وبض زض ِعْٚ نٛضر زض ٕ٘ٛزٜ ثطآٚضزٜ...(  ٚ ذيؽ
  

   .قٛيس ٔي ضا ٞبيف زؾز ٘يع ٔبزض ٚ قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 5

 ثٍيطز قيطزازٖ لطاض ثطاي ذٛز ٚيٗيز ضاحششطيٗ زض وٙس ٔي وٕه ٔبزض ثٝ 6

 ثبِف يه ٚ ؾط ثبِف دكز ٖسز زٚ يب يه ٌصاقشٗ اظ يشٛا٘س ْ وبض ايٗ ثطاي(

 . )وٙس اؾشفبزٜ ٔبزض زؾز ظيط

  

 سٕيع ٚ ضا ثكٛيس آٖ ٚ ثيبٚضز ثيطٖٚ ضا ذٛز دؿشبٖ يه وٙس ٔي وٕه ٔبزض ثٝ 7

 . )ِٚطْ آة ثب ( وٙس
  

 آض٘ح زض چيٗ ٘ٛظاز ؾط وٝ وٙس ثغُ َٛضي ضا ٘ٛظاز زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 8

 ؾبٖس ٚ قٛز ٔبزض ٞسايز وٕط ثٝ اؾز ؾٕز ايٗ ثٝ وٝ ٘ٛظاز زؾز ثبقس، ٔبزض

 .ثبقس ٘ٛظاز ثبؾٗ ٚ دكز أشساز زض ٔبزض

  

   .ٔي زٞس آٔٛظـ ضا دؿشبٖ ٘ٛن ٞبِٝ ٌطفشٗ زؾز زض نحيح ٘حٜٛ ٔبزض ثٝ 9

 ذٛز ٘ٛظاز ثٝ ٌٛ٘ٝ آٞؿشٝ يطثٝ چٙس دؿشبٖ ٘ٛن ثب سب زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 11

 .ثٍيطز زٞبٖ ثٝ ضا دؿشبٖ وٛزن سب ثع٘س
  

   .زٞس ٔي ٘ٛظاز آٔٛظـ سٛؾٍ ضا ٌطفشٗ زٞبٖ ثٝ دؿشبٖ نحيح ضٚـ ٔبزض ثٝ 11

 ٍ٘ٝ ضا َٛضي دؿشبٖ زؾز قؿز ثب قيطزازٖ حيٗ زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 12

 ٘ٛظاز سٙفؽ ٚ ٔبٕ٘ ب٘س٘ذٛق ضا ٘ٛظاز ثيٙي ٞبي ؾٛضاخ ؾيٙٝ ثبفز وٝ زاضز

 .٘كٛز

  

 وبُٔ ثٝ َٛض ذٛز ؾيٙٝ يه اظ زازٖ قيط ثبض ٞط زض وٙس ٔي سٛنيٝ ٔبزض ثٝ 13

 .ثسٞس قيط زليمٝ 15 حسالُ
  

 ضا ذٛز يه اٍ٘كز زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ دؿشبٖ يه اظ قيطزازٖ لُٕ ثطاي 14

 .ثىكس ثيطٖٚ ٛظاز٘ زٞبٖ اظ دؿشبٖ ضا آٞؿشٝ ٚ ثٍصاضز ٘ٛظاز زٞبٖ وٙبض آضأي ثٝ
  

 آٔٛظـ ضا اظ آٖ اؾشفبزٜ ٘حٜٛ ٔبزض ثٝ قيط دٕخ اظ اؾشفبزٜ ثٝ ٘يبظ نٛضر زض 15

 .زٞس ٔي
  

 ثٝ قيط خطيبٖ ثٟشط ٚ زضز سؿىيٗ خٟز قيطزٞي سساْٚ ٚ ؾيٙٝ زضز ٔٛضز زض 16

 .زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض
  

 زؾز يه ٚ ثب زاضز ٍ٘ٝ نحيح ٚيٗيز زض ضا ٘ٛظاز زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 17

 ٔٗسٜ اظ قسٜ ٞٛاي ثّٗيسٜ سب وٙس سالـ ٚ زٞس ٔبِف آٞؿشٍي ثٝ ضا اٚ دكز

 .ثيبيس ثيطٖٚ ٘ٛظاز

  



 زض ضا ٘ٛن دؿشبٖ زليمٝ 15 قيطزٞي دبيبٖ اظ دؽ زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ثٝ 18

 زض ٚ وٙس ذكه سٕيع دبضچٝ وبٔال يب اؾشطيُ ٌبظ يه ثب يب آظاز ٞٛاي ٔدبٚضر

 .زٞس ٔي آٔٛظـ ٔبزض ٘يع ثٝ ِجبؼ ٛيىسٗ ٚ ضٚظا٘ٝ حٕبْ ٔٛضز

  

 زض ثشٛا٘س زٞس سب ٔي لطاض ٔبزض اذشيبض زض ضا قسٜ آٔبزٜ لجُ اظ آٔٛظقي ثؿشٝ 19

 .وٙس ُٔبِٗٝ ضا آٖ آظاز فٛانُ
  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 21

   .وٙس ٔي ثجز وٛزن ٚ ٔبزض دطٚ٘سٜ زض ضا ذٛز ٔكبٞسار ٚ السأبر 21

 

 

 

 



 هزالبت اس ًاف -38پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ٚاِسيٗ ثٝ ضا وبض ا٘دبْ ضٚـ 1

   وٙس ٔي آٔبزٜ ٚ وٙشطَ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 3

   .زٞس ٔي لطاض دكز ثٝ ذٛاثيسٜ ٚيٗيز زض ضا وٛزن 4

   .وٙس ٔي اضظيبثي ذٛ٘طيعي ٚ ٖفٛ٘ز احشٕبَ ٘ٓط اظ ضا ٘بف ي ٘بحيٝ 5

   .وٙس ٔي ذكه ٚ زازٜ قٛ ٚ قؿز ؾبِيٗ ٘طٔبَ ثب ضا ٘بف ي ٘بحيٝ 6

 سٟٙب) ٔي وٙس سثجيز ضا آٖ ٌيطٜ ٚ ٘بف ثٙس زٚض ثٝ اؾشطيُ ظ يه ديچب٘سٖ ثب ٌب 7

 ) سِٛس اَٚ ؾبٖز 24

  

   .ثٙسز ٔي ٘بف ثٙس اظ سط دبييٗ ضا ٘ٛظاز دٛقه ٚ وٟٙٝ 8

   .زٞس ٔي لطاض ضاحشي ٚ ٔٙبؾت يٗيزٚ زض ضا وٛزن 9

 ثؿشٗ دٛقه ٘حٜٛ ٚ آٖ ي ٚ ٌيطٜ ٘بف زؾشىبضي ٖسْ ٔٛضز زض ٚاِسيٗ ثٝ 11

 .زٞس ٔي آٔٛظـ

  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 11

 زض ٘بف ذكه قسٖ ٚ ثٟجٛزي ؾيط ٚ ٘بف ٚيٗيز اظ زليمي ٚ وبُٔ ٌعاضـ 12

 .وٙس ٔي ثجز دطٚ٘سٜ

  

 

 



 ٍضعیت ًَساد تغییز -39پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ٚاِسيٗ ثطاي ضا وبض ا٘دبْ ضٚـ 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ٚ وٙشطَ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز وبض، ا٘دبْ اظ لجُ 3

   .وٙس ٔي ٔٗبيٙٝ ٚ اضظيبثي ٔٛخٛز ٚيٗيز زض ضا وٛزن 4

   .وٙس ٔي ٔكرم ضا ٘ٛظاز زض فكبض سحز ٘مبٌ 5

   .٘ٛيؿس ٔي ضا ٚيٗيز سغييط ي ثط٘بٔٝ فكبض سحز ٘مبٌ اؾبؼ ثط 6

   . زٞس ٔي ٚيٗيز سغييط يىجبض ؾبٖز 3-7 ٞط ضا ٘ٛظاز 7

 آضأي ثٝ ضا سحز فكبض ٞبي ٔحُ ٚ زازٜ ا٘دبْ آضأي ثٝ ضا ٘ٛظاز ٚيٗيز سغييط 8

 .وٙس ٔي ٘ٛاظـ يب زازٜ ٔبؾبغ

  

   .وٙس ثجز ٔي ٚ ثطضؾي ضا ثس٘ي ٚيٗيز اظ ٘بقي دٛؾشي ضيٖٝب ٌٛ٘ٝ ٞط 9

 ثطضؾي ٚ چٍٍٛ٘ي( ٘ٛاظـ ٚ آضأف ثب) ٘ٛظاز ٚيٗيز سغييط ٘حٜٛ ٚاِسيٗ ثٝ 11

 .زٞس ٔي آٔٛظـ ضا فكبض سحز ٘ٛاحي

  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 11

 ثٝ ضا ايٗ السأبر ثٝ وٛزن ٞبي ٚاوٙف ٚ ٚيٗيز سغييط ثيٕبض٘حٜٛ دطٚ٘سٜ زض 12

 .وٙس ٔي ثجز زليك َٛض

  

 

 



 ٍاکسیٌاسیَى -41پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ٚاِسيٗ ٚ وٛزن ثٝ ضا وبض ضٚـ 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ٚ وٙشطَ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 3

 زضخٝ ؾب٘شي 24 ضرحطا زضخٝ) وٙس ٔي وٙشطَ ضا ٔحيٍ حطاضر ي زضخٝ 4

 (. ٌطاز

  

   .وكس ؾطً٘ ٔي زاذُ زؾشٛض َجك ٚ وطزٜ آٔبزٜ ضا ٘ٓط ٔٛضز ٚاوؿٗ 5

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ٚ ا٘شربة ضا سعضيك ٔحُ 6

   .زٞس ٔي لطاض ثبثز ٚيٗيز يه زض ضا وٛزن 7

 ٔي ضا ا٘دبْ( خّسي زاذُ ٚ ًٖال٘ي ظيطخّسي،) سعضيك نحيح ضٚـ َجك 8

 .زٞس

  

   .وٙس ٔي ٘ٛاظـ ٚ وطزٜ ثغُ ضا وٛزن 9

 ٚ السأبر احشٕبِي ٞبي ٚاوٙف ٚاوؿٗ، ٔحُ اظ ٔطالجز زضٔٛضز ٚاِسيٗ ثٝ 11

 .زٞس ٔي آٔٛظـ ... ٚ ست نٛضر زض ٘يبظ ٔٛضز

  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 11

 ضا ثٗسي ٚ ٘ٛثز سبضيد -آٖ ٔمساض -ٚاوؿٗ ٘ٛٔ وٛزن ٚاوؿيٙبؾيٖٛ وبضر زض 12

 .وٙس ٔي ثجز

  

 ضا ... ٚ سعضيك، سبضيد ٔحُ ٚاوؿٗ، ٘ٛٔ ثيٕبض، ٔكرهبر ٔرهٛل زفشط زض 13

 .وٙس ٔي ثجز

  

 

 



 فتَتزاپی -41پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ٚاِسيٗ ثطاي ضا وبض ضٚـ 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ٚ وٙشطَ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

   .قٛيس ٔي وبض اظا٘دبْ لجُ ضا ذٛز ٞبي زؾز 3

   (. ٌطاز زضخٝ ؾب٘شي 24)  وٙس ٔي وٙشطَ حطاضر زضخٝ ٘ٓط اظ ضا ٔحيٍ 4

   .آٚضز ٔي زض ضا ٘ٛظاز ٞبي ِجبؼ سٕبْ 5

   .دٛقب٘س ٔي( وشب٘ي ثٙس چكٓ) ٔٙبؾت ٚؾيّٝ ثب ضا ٘ٛظاز ٞبي چكٓ 6

 زض چٝ ٌٙبزٞب دٛقب٘يسٖ ٞسف) دٛقب٘س ٔي وٛچىي وٟٙٝ ثب ضا غ٘يشبَ ٘بحيٝ 7

 (. ثبقس ٔي زذشط ٘ٛظاز زض چٝ ٚ دؿط ٘ٛظاز
  

   .وٙس وٙشطَ ٔي وبضوطز ؾبٖز ٚ ٖٕط ٘ٓط اظ ضا فشٛسطادي الٔخ ٞبي چطا٘ 8

   .زٞس ٔي لطاض دكز ثٝ ذٛاثيسٜ ٚيٗيز زض ٘ٛظاز 9

 ٞيذطثيّي ٔٛاضز زض ٚ ٔشط ؾب٘شي 20-25  فشٛسطادي الٔخ اظ ضا وٛزن ي فبنّٝ 11

 .زٞس ٔي لطاض ٔشط ؾب٘شي 15 قسيس ضٚثيٕٙي
  

   .زٞس ٚيٗيز ٔي سغييط يىجبض ؾبٖز 2 ٞط فشٛسطادي حيٗ زض ضا ٘ٛظاز 11

 يىجبض ؾبٖز 24 ٞط حسالُ ضا ذٖٛ ؾطْ ضٚثيٗ ثيّي ٔيعاٖ فشٛسطادي حيٗ زض 12

 .وٙس ٔي وٙشطَ دعقه زؾشٛض َجك
  

 حيٗ فشٛسطادي زض قيطزٞي چٍٍٛ٘ي ٚ فشٛسطادي ٘حٜٛ ٔٛضز زض ٚاِسيٗ ثٝ 13

 .زٞس ٔي آٔٛظـ
  

 ؾبٖز، 2 ثغُ ٞط ظيط حطاضر زضخٝ ٚيػٜ ثٝ حيبسي ٖاليٓ ضً٘، ٘ٓط اظ ضا ٘ٛظاز 14

 ٘ٓط اظ ٘ٛظاز آة ثسٖ ٚيٗيز وٙشطَ زليك، زفٕ ٚ خصة دٛؾز، سٕبٔيز

 ضيعـ اقه ٚ چكٕي سطقح وٙشطَ– فشٛسطادي خب٘جي ٖٛاضو – دٛؾشي سٛضٌٛض

 – اي سغصيٝ ضفشبضٞبي –(سٛ٘يٞيذٛ) فٗبِيز ٘ٛظاز – قىٓ ٚ ٔسفٛٔ لٛاْ –

 ٔي وٙشطَ ثيساضي ٚ ذٛاة ٚيٗيز – ضفشبضي ٞبي دبؾد– اَطاف ثٝ ٚاوٙف

 .وٙس

  

 ثجز زض دطٚ٘سٜ فشٛسطادي ثٝ ٘ؿجز ثيٕبض ٞبي ٚاوٙف اظ زليمي ٚ وبُٔ ٌعاضـ 15

 .وٙس ٔي
  

 



 اًداسُ گیزی لد، ٍسى، دٍرسز -42پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ٚاِسيٗ ثطاي ضا وبض ٚـض 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ٚ وٙشطَ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

   .وٙس ٔي سٙٓيٓ ٌطاز ؾب٘شي زضخٝ 24 ضا اسبق زٔبي 3

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز وبض ا٘دبْ اظ لجُ 4

   .زٞس ٔي لطاض ٔٙبؾت ٚ ضاحز ٚيٗيز يه زض ضا وٛزن 5

 سب ؾط لؿٕز دكز سطيٗ ثطخؿشٝ اظ) ٘ٛظاز ؾط زٚض ضا قسٜ سٕيع ٔشط ؾب٘شي 6

  (. ؾط لُط ثعضٌشطيٗ) زٞس ٔي لطاض( ديكب٘ي
  

 ٔمبيؿٝ لجُ ثب ضٚظٞبي ٚ ٕ٘ٛزٜ ثجز ٔطثَٛٝ ثطٌٝ زض ضا قسٜ ٌيطي ا٘ساظٜ ٔيعاٖ 7

 .وٙس ٔي

  

   .ٔي زٞس لطاض( قسٜ نبف دبٞبي) وكيسٜ وبٔالً ٚيٗيز يه زض ضا ٘ٛظاز 8

   .زٞس ٔي لطاض دب دبقٙٝ وف سب ؾط لؿٕز ثبالسطيٗ اظ اض ٔشط ؾب٘شي 9

   .وٙس ٔي ثجز ٔرهٛل ثطٌٝ زض ضا قسٜ ٌيطي ا٘ساظٜ لس ٔيعاٖ 11

 ٔي اٚ زض ثسٖ اظ ضا ايبفي ٞبي ِجبؼ ي وّيٝ ٘ٛظاز ٚظٖ ٌيطي ا٘ساظٜ ثطاي 11

 .آٚضز

  

   .زٞس ٔي لطاض قسٜ سٙٓيٓ ٚظ٘ٝ ضٚي اي ّٔحفٝ 12

   .ٌصاضز ٔي ٚظ٘ٝ ضٚي ضا ٘ٛظاز 13

   (.ّٔحفٝ احشؿبة ٚظٖ ثب) وٙس ٔي ثجز ٔطثَٛٝ ٞي ثطي زض ضا ٘ٛظاز ٚظٖ ٔيعاٖ 14

 ٞب ؾيٙٝ ٘ٛن ثيٗ فطيي ذٍ ضٚي سب ٚ ٌصاضز ٔي ٘ٛظاز دكز ضا ٔشط ؾب٘شي 15

 .ٌيطز ٔي ا٘ساظٜ ضا اٚ ؾيٙٝ زٚض ٚ زازٜ أشساز
  

   .وٙس ثجز ٔي رهٛلٔ ثطٌٝ زض ضا قسٜ ٌيطي ا٘ساظٜ ؾيٙٝ زٚض ٔيعاٖ 16

   .زٞس ٔي لطاض ضاحشي ٚيٗيز زض ٚ دٛقب٘سٜ ِجبؼ ضا ٘ٛظاز 17

   .وٙس ٔي ٔمبيؿٝ لجُ ضٚظٞبي ثب ضا ٘ٛظاز ٚظٖ 18



   .زٞس ٔي ؾط آٔٛظـ زٚض ٚ ٚظٖ لس، ٍٞيطي ا٘ساظ چٍٍٛ٘ي زضٔٛضز ٚاِسيٗ ثٝ 19

 ثجز زض دطٚ٘سٜ ضا بآٟ٘ سغييطار ٚ ٍٞيطي ا٘ساظ ٔمبزيط اظ زليمي ٚ وبُٔ ٌعاضـ 21

 .وٙس ٔي

  

   .وٙس يسٖفٛ٘ي ٔي ٚ سٕيع ضا(  ٔشط ؾب٘شي ٚ ٚظ٘ٝ) اؾشفبزٜ ٔٛضز ٚؾبيُ 21

   .ٌطزز ثجز دطٚ٘سٜ اٚ زض ثبيس اؾز ٚنُ ذبني ٚؾيّٝ يب سدٟيعار ٘ٛظاز ثٝ اٌط 22

 

 



 کوک در تعَیض خَى -43پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   . وٙس ٔي NPO ذٖٛ سٗٛيى اظ لجُ ؾبٖز 3-4 ضا ٘ٛظاز 1

 :وٙس ٔي آٔبزٜ ذٖٛ سٗٛيى خٟز ٔٙبؾت ٔىبٖ 2

 .ثبقس ٘ٛظاز فطاٞٓ احيبء أىبٖ وٝ قٛز ا٘دبْ ٔىب٘ي زض ذٖٛ سٗٛيى – اِف

 (.  ٌطْ ٚاضٔط) ثبقس ٔٙبؾت حطاضر زضخٝ زاضاي ذٖٛ سٗٛيى ٔىبٖ ٚ اسبق -ة

 .ثبقس آٔبزٜ ؾبوكٗ زؾشٍبٜ ٚ اوؿيػٖ -ح

 .ثبقس آٔبزٜ ٔشطي اوؿي دبِؽ زؾشٍبٜ – ر

  

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 3

 ٔي چه آٖ ضا ٚي ٚ قٛز ٔي اذص دعقه سٛؾٍ ٚاِسيٗ اظ وشجي ٘بٔٝ ضيبيز 4

 .وٙس

  

   .زٞس ٔي سٛييح ٚاِسيٗ ثٝ ضا آٖ ا٘دبْ ِعْٚ ٚ وبض ضٚـ 5

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا ضٚثيٗ ثيّي آظٔبيف خٛاة 6

 .وٙس ٔي اضؾبَ سٗٛيى ا٘دبْ اظ لجُ ضا (دىؿُٚ  FFP) ذٖٛ ٛاؾزذ زض 7

 

  

   وٙس ٔي ديٍيطي ضا ٘ٛظاز ٚ ٔبزض RH ٚ ذٖٛ ٌطٜٚ 8

   ضا وٙشطَ ٔي وٙس. RH  ٚ ذٖٛ ٌطٜٚ ، ذٖٛ اٞساء سبضيد 9

 زضخٝ 37آة  يب ٌطْ ا٘ىٛثبسٛض) وٙس ٔي ٌطْ آضأي ثٝ سدٛيع اظ لجُ ضا ذٖٛ 11

 (ٌطاز ؾب٘شي

  

   .قٛيس ٔي ضا ٞب زؾز 11

   .ثبقس ُٕٔئٗ ٚ ثبظ ضي يه زاضاي ثبيس ٘ٛظاز 12

   .زٞس ٔي لطاض ٌطْ ٚاضٔط ضٚي ِجبؼ ثسٖٚ ضا ٘ٛظاز 13

 ٔي ضا آٔبزٜ ٘ٛظاز زاٖ وز ٚؾبيُ ثبقس ٘ساقشٝ ٘بف ثٙس ٘ٛظاز وٝ نٛضسي زض 14

 .وٙس

  

 – آضيشٕي) سوٙ ٔي وٙشطَ ذٖٛ سٗٛيى ا٘دبْ حيٗ ضا ٘ٛظاز حيبسي ٖاليٓ 15

 ) … زٔب سغييط ٚ ٞيذٛسب٘ؿيٖٛ

  

   .اؾز اِعأي دطٚؾٝ ا٘دبْ حيٗ زض آؾذشيه ٘ىبر ضٖبيز 16



 اظ ضؾٛة سب قٛز زازٜ سىبٖ ذٖٛ ويؿٝ ثبيس ذٖٛ سٗٛيى فطآيٙس ََٛ زض 17

 .قٛز خٌّٛيطي لطٔع ٞبي ٌّجَٛ

  

-200 ٞط اظاء ثٝ ٚ  ml/kg 5 ٔيعاٖ ثٝ ثبيس ؾيىُ ٞط زض ذٖٛ سٗٛيى ثبقس 18

100cc ٖٛا٘فٛظيٖٛزضنس  10 وّؿيٓ ٌّٛوٛ٘بر ؾي ؾي 1 قسٜ سٗٛيى ذ 

 .قٛز

  

   .وٙس ٔي وٙشطَ وّؿيٓ سعضيك ظٔبٖ زض ضا لّت يطثبٖ 19

   .وٙس ٔي چبضر ٚ وٙشطَ ضا ذٖٛ سٗٛيى اسٕبْ ٚ قطٚٔ ظٔبٖ 21

   .وٙس ٔي چبضر ضا قسٜ ٔهطف ذٖٛ ٔمساض 21

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا أًبء ٚ ٟٔط دعقه، ٘بْ 22

   .وٙس ٔي ذٖٛ قطٚٔ سٗٛيى اظ دؽ ثؿشٝ غ٘يشبَ ٚ چكٓ ثب ضا ٘ٛظاز فيعيٛسطادي 23

   .وٙس ٔي ٚ ثجز وٙشطَ ضا ) … ٚ زيؿشب٘ؿيٖٛ – ذٛ٘طيعي) احشٕبِي ٖٛاضو 24

 سغصيٝ ذٖٛ سٗٛيى اظ دؽؾبٖز  3-4 حيبسي ٖاليٓ ثٛزٖ َجيٗي نٛضر زض 25

 .وٙس ٔي قطٚٔ ضا ٘ٛظاز

  

   .وٙس ٔي ا٘ساظٜ ٌيطي ذٖٛ سٗٛيى اسٕبْ اظ دؽ ؾبٖز 4 ضا ٘ٛظاز ضٚثيٗ ثيّي 26

   .وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز ٔكبٞسار ٚ ٞب يبفشٝ 27

 

 



 کوک در اًجام ختٌِ -44پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 وطزٜ ضا زضن وبض ا٘دبْ ضٚـ ٚاِسيٗ وٝ يبثس ٔي إَيٙبٖ ضٚـ قطٚٔ اظ لجُ 1

 .ا٘س
  

   (. دعقه سٛؾٍ ( ٌيطز ٔي ٚاِسيٗ اظ ٘بٔٝ ضيبيز يه 2

 1-2 آؾذيطاؾيٖٛ، ذُط ٚ اؾشفطا٘ اظ ٌيطي ديف ثطاي وٝ زٞس ٔي سصوط 3

  . ٘كٛز زازٜ قيط ٘ٛظاز ثٝ ذشٙٝ اظ لجُ ؾبٖز
  

   .زٞس ٔي لطاض ٔٙبؾت ٚيٗيز زض وٙٙسٜ ٔحسٚز ٚؾبيُ ثب ضا ٘ٛظاز 4

   .دٛقس ٔي اؾشطيُ زؾشىف 5

   .دٛقس ٔي اؾشطيُ زؾشىف دعقه 6

   .وٙس ٔي سٕيع ثشبزيٗ ثب ضا اؾىطٚسْٛ ٚ دٙيؽ ٘بحيٝ 7

   . زٞس ٔي لطاض دطدٛؼ ضٚي ضا yellen  والٔخ دعقه 8

   .وٙس ٔي اؾشفبزٜ دٙيؽ ٍٟ٘ساضي ثطاي وٛچه ٔرطٌٚ يه اظ 9

 يٗٚاظِ ثب ٌبظ ضا ظذٓ ٔحُ ضيعي ذٖٛ وٙشطَ ٚ ٖفٛ٘ز اظ ٌيطي ديف ثطاي 11

 .وٙس ٔي دب٘ؿٕبٖ اؾشطيُ

  

   .زٞس ٔي لطاض دٙيؽ ٚ دطدٛؼ ثيٗ ضا دالؾشيىي ٚؾيّٝ دعقه 11

   .قٛز ٔي ظزٜ دطدٛؼ اَطاف وٛچه ثريٝ يه 12

 ٚ قسٜ ٚ آسطٚفي ايؿىٕي زچبض دطدٛؼ ٔب٘سٜ ثبلي لؿٕز ثريٝ، ظزٖ اظ دؽ 13

 .قٛز ٔي خسا ضٚظ 8 سب 5 اظ دؽ

  

   .وٙس ٔي ذبضج وٙٙسٜ ٔحسٚز ٚؾبيُ اظ ضا ٘ٛظاز وبض اسٕبْ اظ دؽ 14

 ٔي دكز ضا ثٝ ٘ٛظاز ذٛ٘طيعي، وٙشطَ ٚ ٘ٓط ٔٛضز ٘بحيٝ ثٝ فكبض وبٞف ثطاي 15

 .ذٛاثب٘س

  

   .إَيٙبٖ يبثٙس اٚ ؾالٔز اظ سب ثبقٙس ٘ٛظاز وٙبض زض ذٛاٞس ٔي ٚاِسيٗ اظ 16

 ؾبٖز 24 ٔسر ثٝ ؾبٖز يه ٞط ؾذؽ ٚ ؾبٖز يه ٔسر ثٝ زليمٝ 15 ٞط 17

 .وٙس ٔي ثطضؾي ذٛ٘طيعي ٚخٛز ٘ٓط اظ ضا ٘ٛظاز

  



   .ٔي وٙس نجط اٚ قسٖ ٔطذم ثطاي ٘ٛظاز وطزٖ ازضاض سب 18

 وطزٖ ٚ ازضاض حس اظ ثيف ذٛ٘طيعي ٚاِسيٗ، ثٝ آٔٛظـ ذشٙٝ، سبضيد ٚ ظٔبٖ 19

 .وٙس ٔي ثجز سطذيم اظ ديف ضا ٘ٛظاز

  

 



 بزرسی ضزباى للب جٌیي -45پزٍسیجز  

 خیز بلی احل اًجام کارهز ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ثيٕبض ثطاي ضا وبض ضٚـ 1

   .قٛز سِٛيس نسا ٔٛخت زؾشٍبٜ ايٗ اؾز ٕٔىٗ وٝ زٞس ٔي سٛييح ٚي ثٝ 2

   .ٔي زٞس لطاض ضٚا٘ي حٕبيز ٔٛضز ضا ٚي ٔبزض ايُطاة وبٞف ثطاي 3

   .ٌيطز ٔي ثيٕبض اظ آٌبٞب٘ٝ ٘بٔٝ ضيبيز يه 4

   .وٙس ٔي ٔشهُ زؾشٍبٜ ثٝ ضا قىٕي سطا٘ؿسيٛؾط وبثُ 5

   .وٙس ٔي زؾشٍبٜ ٚنُ ضٚي ثط ذٛز ٔرهٛل ٔحُ ثٝ ضا اِٚشطاؾٌٛ٘ٛطافي وبثُ 6

 دطيٙز زؾشٍبٜ وبغص ضٚي ثط ضا ثيٕبض ٚيٗيز ٚ حيبسي ٖاليٓ سبضيد، ٘بْ، 7

 .وٙس ٔي يبززاقز
  

   .قٛيس ٔي ضا ٞب زؾز 8

   .زٞس ٔي لطاض چخ ّٟٛيد ثٝ يب ٘كؿشٝ ٘يٕٝ ٚيٗيز زض ضا ثيٕبض 9

   .زاضز ثطٔي ضا ثيٕبض قىٓ ٞبي دٛقف 11

   .وٙس ٔي ِٕؽ ضا قىٓ ضحٓ، فٛ٘سٚؼ وطزٖ ٔكرم ثطاي 11

   .زٞس لطاض ٔي ضحٓ فٛ٘سٚؼ ضٚي ثٙس ٚؾيّٝ ثٝ ضا قىٕي سطا٘ؿسيٛؾط 12

   .وٙس ٔي سٙٓيٓ خيٜٛ ٔشط ٔيّي 15 سب 5 ضٚي ضا أٛاج وٙٙسٜ ثجز ٔيّٝ 13

   .ٔبِس ٔي غَ قىٓ ضٚي ثط نٛسي، أٛاج ثٟشط ٖجٛض ايثط 14

   .وٙس ٔي اؾشفبزٜ ِئٛدِٛس ٔب٘ٛض اظ خٙيٗ دكز وطزٖ ٔكرم ثطاي 15

 ٚخٝ ثٟشطيٗ ثٝ لّجي نساي وٝ ٔحّي ضٚي ثط ضا اِٚشطاؾٛ٘س ؾط سطا٘ؿسيٛؾط 16

 .زٞس ٔي لطاض قٛز ٔي قٙيسٜ
  

   .وٙس ٔي ضٚقٗ ضا دطيٙز زؾشٍبٜ 17

 سدٛيع سغييط ٚيٗيز، ؾطفٝ، لجيُ اظ اي ٔؿأِٝ ٞط ٚخٛز دطيٙز وبغص يضٚ ثط 18

 ٔٛثط خٙيٗ ٚيٗيز سفؿيط سٛا٘س زض ٔي وٝ ضا ذٖٛ فكبض ٚ ٚاغيٙبَ ٔٗبيٙٝ زاضٚ،

 .وٙس ٔي شوط ثبقس

  

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا ضحٕي ا٘مجبو زفٗبر ٚ ٔسر 19



   .وٙس ٔي ِٕؽ ضا قىٓ ا٘مجبيبر قسر سٗييٗ ثطاي 21

   .وٙس ٔمبيؿٝ ٔي ضحٕي ا٘مجبيبر ثب ضا خٙيٗ لّت يطثبٖ اي زٚضٜ َٛض ثٝ 21

   .وٙس ٔي ثجز ضا ضحٕي ا٘مجبو قطٚٔ ٚ FHR قطٚٔ وبٞف ظٔبٖ ثيٗ اضسجبٌ 22

 ٔي ثجز ضا ضحٕي ا٘مجبو حساوثط ٚ FHR حس سطيٗ دبييٗ ثيٗ ظٔبٖ اضسجبٌ 23

 .وٙس

 

  

   .وٙس ٔي ؾيثطض ضا سطا٘ؿسٚيٛؾط زٚ ٞط اَالٖبر ؾبٖز ٞط 24

   .وٙس ٔي ثطضؾي ضا سطا٘ؿسيٛؾطٞب ظيط ٘بحيٝ دٛؾز ٚيٗيز 25

 ٔي ٔطَٛة دبن دبضچٝ ثب ضا ٘ٓط ٔٛضز ٘بحيٝ سطا٘ؿسيٛؾطٞب، ثطزاقشٗ اظ دؽ 26

 .وٙس
  

 ٔي زؾشٍبٜ شوط دطيٙز ٞبي ثطٌٝ اظ ييى ضٚي ثط ضا ثيٕبض قرهي اَالٖبر 27

 .وٙس
  

 ٔبزض حطوز زاضٚ ٚ سدٛيع ٞب، دطزٜ دبضٌي ٚاغيٙبَ، ٔٗبيٙٝ ٘ٛٔ ٞط ا٘دبْ ٚ ظٔبٖ 28

 .وٙس ٔي ثجز ضا خٙيٗ ٚ
  

   .وٙس ٔي ٔكرم ضا سطا٘ؿسيٛؾطٞب خبيي خبثٝ ظٔبٖ 29

   .وٙس ٔي ثجز ضا ذٛز السأبر ٚ ٞب يبفشٝ 31

 

 



 تشریك آهپَل رگام -46پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

 اظ ثيٕبض نٛضر أشٙبٔ زض زٞس ٔي سٛييح ثيٕبض ثطاي ضا ضٌبْ آٔذَٛ سعضيك ِعْٚ 1

 .زٞس ٔي اَالٔ دعقه ثٝ سعضيك،
  

 ٔي ضا وٙشطَ آظٔبيكٍبٜ ٘ؿرٝ ؾٝ فطْ ٚ ضٌبْ ٚيبَ ٔكرهبر ثبيس دطؾشبض زٚ 2

 .وٙس

  

   .وٙس ٔي دط ضا ٔطثَٛٝ فطْ 3

   .وٙس ٔي حفّ ضا ثيٕبض ذّٛر 4

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 5

   .دٛقس ٔي زؾشىف 6

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ضٌبْ آٔذَٛ 7

   .زٞس ٔي ا٘دبْ ٌّٛسئبَ ٘بحيٝ زض نحيح انَٛ ثب ضا سعضيك 8

   .فطؾشس آظٔبيكٍبٜ ٔي ثٝ ضا ضٌبْ ذبِي ٚيبَ ٚ آظٔبيكٍبٜ فطْ اظ ٘ؿرٝ زٚ 9

 اظ أشٙبٔ ثيٕبض نٛضر زض وٙس ٔي ثجز ضا ضٌبْ سعضيك ٔحُ ٚ ظٔبٖ سبضيد، 11

 .وٙس ٔي ثجز ضٌبْ ضا ٔٛضز زض آٔٛظـ ٘ٛٔ ٞط .وٙس ٔي شوط اض آٖ سعضيك

  

 



 تعَیض پَشک -47پزٍسیجز  

 خیز بلی هزاحل اًجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛييح ٚاِسيٗ ثٝ ضا وبض ا٘دبْ ضٚـ 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ٚ وٙشطَ ضا ٚؾبيُ 2

   (. ٌطاز ؾب٘شي زضخٝ 24) وٙس ٔي وٙشطَ ضا اسبق حطاضر زضخٝ 3

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 4

   .دٛقس ٔي زؾشىف 5

   .زٞس ٔي لطاض ظثبِٝ ويؿٝ زض ضا آٖ ٚ وطزٜ ثبظ ضا وٛزن دٛقه 6

   .وٙس ٔي ذٖٛ اضظيبثي ٚخٛز ٚ زفٗي ويفيز ٘ٓط اظ ضا دٛقه ضٚي ٔحشٛيبر 7

   .قٛيس ٔي ِٚطْ آة ثب نحيح ضٚـ ثٝ ضا غ٘يشبَ ٚ ثبسىؽ ي ٘بحيٝ 8

 ٔي وُ ثطضؾي َٛض ثٝ ثثٛضار ثطٚظ ٘ٓط اظ ضا ضاٖ وكبِٝ ٚ غ٘يشبَ ٚ سىؽثب ي ٘بحيٝ 9

 .وٙس

  

 ٔي وُ ذكه َٛض ثٝ ضا دبٞب غ٘يشبَ، ٚ ثبسىؽ ٞبي ٔحُ اضظيبثي ٚ قؿشٗ اظ ثٗس 11

 .وٙس

  

   .ٌصاضز ٔي آظاز ٚ ديچب٘سٜ ؾبزٜ وٟٙٝ زض ضا وٛزن زليمٝ 5 ٔسر ثٝ 11

   .وٙس ٔي اؾشفبزٜ وٙٙسٜ ٔحبفٓز ِٛؾيٖٛ يب وطْ اظ ِعْٚ نٛضر زض 12

   .ثٙسز ٔي آضأي ثٝ فكبضي ٞيچٍٛ٘ٝ ثسٖٚ ضا وٛزن دٛقه ٔدسزاً 13

   .زٞس ٔي لطاض ضاحشي ٚيٗيز زض ٘ٛاظـ اظ دؽ ضا وٛزن 14

   .وٙس ٔي ذبضج ضا ذٛز زؾشىف 15

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 16

 ثٝ ضا ... ٚ ضٚي دٛؾز ثثٛضار زٚخٛ زفٗي، ويفيز ثب اضسجبٌ زض ٔكىّي ٌٛ٘ٝ ٞط 17

 .وٙس ثجز ٔي دطٚ٘سٜ زض ٚ زازٜ ٌعاضـ ٔؿئَٛ دطؾشبض

  

 


