
  کودکانپزوسیجزهای 

 پایش رشد و تکامل کودکان -1پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

 آٖ ٔمبيؿٝ ٚ وٛزن ٕ٘ٛزاضٞبي ضقس اظ اؾشفبزٜ ثب وٛزن ضقس ٚظؼيز ثطضؾي ٔٙظٛض ثٝ 1

  . وٙس ٔي الساْ ؾٗ اٚ ثٝ ٔطثٛغ ؼجيؼي ضقس ٔحسٚزٜ ثب
  

 ٔبٞيب٘ٝ ضقس خٟز وٙشطَ ٔؽت يب ضٔبٍ٘بٜز ثٝ ٔٙظٓ ٔطاخؼٝ ديطأٖٛ وٛزن ٚاِسيٗ ثٝ 2

 .وٙس ٔي يبزآٚضي
  

 ٌيطي ا٘ساظٜ ضا اٚ ٚ ٚظٖ ؾط ٔحيػ ؾبٍِي 2 سب سِٛس اظ دؿطاٖ ٚ زذشطاٖ ضقس دبيف ثطاي 3

 .وٙس ٔي

  

   .وٙس ٔي ٌيطي ا٘ساظٜ اٚ ضا ٚظٖ ٚ لس ؾبٍِي 11 سب 2 اظ دؿطاٖ ٚ زذشطاٖ ضقس دبيف ثطاي 4

 وٙس. ٔحيػ ٔي ػٕٛزي ضؾٓ فطظي ذػ يه ٚ وطزٜ ديسا ٕ٘ٛزاض دبييٗ زض ضا وٛزن ؾٗ 5

 ٔي ضؾٓ افمي فطظي ذػ يه ٚ وطزٜ ٕ٘ٛزاض ديسا چخ ؾٕز زض ٘يع ضا ٚظٖ يب لس ؾط،

 ٔحُ صحز اظ اؼٕيٙبٖ اظ دؽ ٚ ٔساز ثب اثشسا ضا افمي ٚ ذػ ػٕٛزي زٚ ساللي ٔحُ وٙس.

 .وٙس ٔي ضؾٓ ذٛزوبض آٖ ثب

  

 ضؾٓ ٞبي ٘مؽٝ وٙس وٝ ٔي ضؾٓ ذؽي ٚ زازٜ ا٘دبْ ٔٙظٓ صُ فٛا زض ضا ٞب ٌيطي ا٘ساظٜ 6

  اؾز. وٛزن ٔٙحٙي ضقس ٕٞبٖ ذػ ايٗ وٙس. ٚصُ ٞٓ ثٝ ضا قسٜ
  

   .زٞس ٔي لطاض ٔمبيؿٝ ٔٛضز اٚ ؾٗ ٞٓ وٛزوبٖ ٔيبٍ٘يٗ ثب ضا ٕ٘ٛزاضٞب 7

 اٚاؾػ اظ ضا ٔشط وٙس، اؾشفبزٜ ٔي دالؾشيىي ٔشط ػسز يه اظ ؾط ٔحيػ ٌيطي ا٘ساظٜ ثطاي 8

 آيس زؾز ثٝ ؾط ٔحيػ حساوثط سب ٌصضا٘س اٚ ٔي ؾط دكز ثطآٔسٌي ٘يع ٚ ديكب٘ي

  

 وشبة يه وٝ زض حبِي ثبيؿشس. زيٛاض وٙبض ثطٞٙٝ دبي ثبيس وٛزن لس ٌيطي ا٘ساظٜ ثطاي 9

 ٔي ػالٔز ضا زيٛاض ثب وشبة لؿٕز سحشب٘ي ساللي ٔحُ ٔساز ثب زٞس ٔي لطاض اٚ ؾط ضٚي

 .وٙس ٔي ٌيطي ا٘ساظٜ زلز ثٝ ٔشط يه ثب ػالٔز ضا سب اسبق وف فبصّٝ ٌصاضز.

  

 ٔبزض قيط ثب ا٘حصبضي ٔبٞٝ اَٚ ثٝ ؼٛض 4-6 زض  ضا ذٛز وٛزن وٝ وٙس ٔي سٛصيٝ ٔبزض ثٝ 11

 وٙس.  ٔي سكطيح ضا ٔبزض قيط ثب ٔعايبي سغصيٝ ٔٙظٛض ايٗ ثطاي وٙس. سغصيٝ
  

 قيطذكه زازٖ سغصيٝ وٙس، ذٛز قيط بث ضا ذٛز وٛزن سٛا٘س ٕ٘ي ٔبزضي وٝ صٛضسي زض 11

  .ثبقس ٔي لجِٛي لبثُ حُ خبيٍعيٗ ضاٜ ثؽطي اظ اؾشفبزٜ ثب دعقه ٘ظط ؼجك

  

 سغصيٝ ثط ػالٜٚ قف ٔبٍٞي دبيبٖ اظ دؽ وٛزوبٖ سىٕيّي: سغصيٝ ديطأٖٛ ٔبزضاٖ آٔٛظـ 12

 ٚ غصاٞب ؾبيط زازٖ  زاض٘س. ٘يبظ اي سغصيٝ سبٔيٗ ٘يبظٞبي ثطاي غصاٞب ؾبيط ثٝ ٔبزض قيط ثب

 قف سب قٛز )اظ ٔي ٔحؿٛة سىٕيّي سغصيٝ ػٙٛاٖ ثٝ وٛزوبٖ ثٝ ثط قيط ػالٜٚ ٔبيؼبر

  ٔبٍٞي(.  زٚاظزٜ

  

 ؾٙيٗ زض وٛزوكبٖ ٚ اخشٕبػي شٞٙي ، خؿٕي ضقس ديطأٖٛ آٔٛظقي خعٚار ٔبزض ثٝ 13

 .زٞس ٔي اضائٝ ٔرشّف

  

 سغصيٝ، ضقس، ػاليٓ اذشالَ ٞطٌٛ٘ٝ ٔكبٞسٜ صٛضر زض وٝ وٙس، ٔي سٛصيٝ ٔبزض ثٝ 14

 .وٙٙس ٔطاخؼٝ اؼفبَ ثٝ دعقه وٛزن زض يبزٌيطي ٚ ذّمي ذصٛصيبر

  



 جمع آوری ومووه ادرار تصادفی در کودکان -2پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا دعقه زؾشٛض 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

 ليچي ثب آٖ زفغ دؽ اظ ازضاض ؾطيغ قسٖ ٕ٘بيبٖ ٚ ويؿٝ فكطزٌي اظ خٌّٛيطي ٔٙظٛض ثٝ 3

 ٔي ايدبز آٖ وٛسبٜ ِجٝ ؼطف ثٝ دٛقهاظ ٔطوع  ايٙچ( 2يب  ٔشط ؾب٘شي 1/5) ؼَٛ ثٝ ثطقي

 .وٙس

  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 4

   .دٛقس ٔي ٔصطف يىجبض زؾشىف 5

   .زٞس ٔي لطاض ٘ظط ٔٛضز دبضچٝ ضٚي ضا وٛزن 6

 فبصّٝ يىسيٍط اظ دبٞب وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ زٞس ٔي لطاض ذٛاثيسٜ دكز ثٝ ٚظؼيز زض ضا ٛزنو 7

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ ٚاِسيٗ ٕٞىبضي اظ ِعْٚ صٛضر زض ثبقس. ذٓ ظا٘ٛٞب ٚ زاقشٝ
  

   .وٙس ٔي ذكه حِٛٝ ثب ٚ قؿشٝ صبثٖٛ ٚ آة ثب ضا دطيٙٝ ٘بحيٝ 8

   .زاضز ثطٔي ضا ازضاض ويؿٝ ثطچؿت 9

   .وٙس ٔي خسا يىسيٍط اظ ضا ٞب ِت ٔٛ٘ث زوبٖوٛ زض 11

 ثعضي ٞبي ِت ضٚي وٝ ؼٛضي ثٝ چؿجب٘س ٔي ثبال ؾٕز ثٝ دبييٗ لؿٕز اظ ضا ازضاض ويؿٝ 11

 .ٌيطز لطاض
  

 زض ثيعٝ ويؿٝ ٚ سٙبؾّي آِز وٝ چؿجب٘س ٔي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ضا ازضاض ويؿٝ ٔصوط وٛزوبٖ زض 12

 .وٙس ٔي ٔشصُ وٛزن دٛؾز ثٝ ضا چؿت ٚ ٌيطز لطاض ويؿٝ زاذُ
  

   .آٚضز ٔي ثيطٖٚ دٛقه زض قسٜ ايدبز ثطـ ٔيبٖ اظ آٞؿشٍي ثٝ ضا ازضاض ويؿٝ 13

   .ضيعز ٔي ازضاض آٚضي خٕغ ظطف زض ضا آٖ ازضاض، ٕ٘ٛ٘ٝ وؿت اظ دؽ 14

   .وٙس ٔي ثجز ضا ازضاض ٔيعاٖ ِعْٚ صٛضر زض 15

   .چؿجب٘س ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ظطف ضٚي ضا ثيٕبض وس ٚ ٘بْ حبٚي ثطچؿجي 16

   .وٙس ٔي وبٔذيٛسط ٚاضز ضا آظٔبيف زضذٛاؾز 17

   .فطؾشس ٔي آظٔبيكٍبٜ ثٝ سط ؾطيغ چٝ ٞط ضا ٕ٘ٛ٘ٝ 18

   .آٚضز زضٔي ضا ٞب زؾشىف 19

   .وٙس ٔي حبصُ اؼٕيٙبٖ ٚي ضاحشي اظ ٚ ٌصاضز ٔي وٛزن ثطاي سٕيع دٛقه يه 21



 خٕغ ازضاض ٔيعاٖ ضٚـ، ٘بْ ٕٞچٙيٗ س.وٙ ٔي ثجز ضا آٚضي خٕغ ضٚـ ٚ ظٔبٖ سبضيد، 21

 اظ اؾشفبزٜ وٙس. ٔي ثجز ضا آظٔبيكٍبٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شمبَ ظٔبٖ ٚ (ِعْٚ صٛضر زض) قسٜ آٚضي

 .وٙس ٔي يبززاقز ضا ثيٕبض سحُٕ ٚ ػبضظٝ ٘ٛع ٞط ثطٚظ وٙٙسٜ، ٔحسٚز ٚؾبيُ ٘ٛع ٞط

 .وٙس ٔي شوط آٔٛظـ ثٝ ضا ٚي ذب٘ٛازٜ ٚ ثيٕبض ٚاوٙف

  

  



 ساعته در کودکان 24جمع آوری ومووه ادرار  -3 پزوسیجز

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا دعقه زؾشٛض 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

 ثب آٖ زفغ دؽ اظ ازضاض ؾطيغ قسٖ ٕ٘بيبٖ ٚ ويؿٝ فكطزٌي اظ خٌّٛيطي ٔٙظٛض ثٝ 3

 آٖ وٛسبٜ ِجٝ ؼطف ثٝ دٛقهاظ ٔطوع  ايٙچ( 2يب  ٔشط ؾب٘شي 1/5) ؼَٛ ثٝ ثطقي ليچي

 .وٙس ٔي ايدبز

  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 4

   .دٛقس ٔي ٔصطف يىجبض زؾشىف 5

   .زٞس ٔي لطاض ٘ظط ٔٛضز دبضچٝ ضٚي ضا وٛزن 6

 يىسيٍط اظ وٝ دبٞب اي ٌٛ٘ٝ ثٝ زٞس ٔي لطاض ذٛاثيسٜ دكز ثٝ ظؼيز ٚ زض ضا وٛزن 7

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ ٚاِسيٗ ٕٞىبضي ِعْٚ اظ صٛضر زض .ثبقس ذٓ بظا٘ٛٞ ٚ زاقشٝ فبصّٝ
  

   .وٙس ٔي ذكه حِٛٝ ثب ٚ قؿشٝ صبثٖٛ ٚ آة ثب ضا دطيٙٝ ٘بحيٝ 8

 سٙشٛض ٔبزٜ اظ سدٛيع دعقه صٛضر زض چؿجس ٕ٘ي ذٛثي ثٝ ازضاض ويؿٝ وٝ صٛضسي زض 9

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ دطيٙٝ ٘بحيٝ زض ثٙعٚئيٗ
  

   .قٛز ذكه شٛضثٙعٚئيٗسٙ زٞس ٔي اخبظٜ 11

   .زاضز ثطٔي ضا ازضاض ويؿٝ ثطچؿت 11

   .وٙس ٔي خسا يىسيٍط اظ ضا ٞب ِت ٔٛ٘ث وٛزوبٖ زض 12

 ٞبي ِت وٝ ضٚي ؼٛضي ثٝ چؿجب٘س ٔي ثبال ؾٕز ثٝ دبييٗ ؾٕز اظ ضا ازضاض ويؿٝ 13

 .ٌيطز لطاض ثعضي
  

 ثيعٝ ويؿٝ ٚ آِز سٙبؾّي وٝ سچؿجب٘ ٔي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ضا ازضاض ويؿٝ ٔصوط وٛزوبٖ زض 14

 .وٙس ٔي ٔشصُ دٛؾز وٛزن ثٝ ضا چؿت ٚ ٌيطز لطاض ويؿٝ زاذُ
  

 .آٚضز ثيطٖٚ ٔي دٛقه قىبف اظ آٞؿشٍي ثٝ ضا سرّيٝ ِِٛٝ ٚ ويؿٝ ا٘شٟبي 15

 .ثٙسز ٔي زٚثبضٜ ضا دٛقه
  

   .آٚضز ٔي زض ضا ذٛز ٞبي زؾشىف 16

   .وٙس ٔي وٙشطَ زليمٝ 30 ٞط ضا سرّيٝ ِِٛٝ ٚ ازضاض وٙٙسٜ خٕغ ويؿٝ 17

   .دٛقس ٔي ضا زؾشىكٟب ويؿٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ قسٖ ضٚيز ٔحط ثٝ 18

 ثب ضا آٖ زفؼبر ٚ ثٝ ٌصاضز ٔي ٘ٛظاز ثً يٛضيٗ زاذُ ضا ثبضيه ذيّي ٘السٖٛ ػسز يه 19

 .ضيعز ٔي آٚضي ٔرصٛل خٕغ ظطف زض ٚ وٙس ٔي سرّيٝ ؾطً٘
  

   .ضيعز ٔي زٚض ضا آٔسٜ زؾز ثٝ ازضاض ٕ٘ٛ٘ٝ 21



   .وٙس ٔي ثجز ضا ازضاض آٚضي خٕغ قطٚع ظٔبٖ 21

   .وٙس ٔي آٚضي اظبفٝ خٕغ ظطف ثٝ ضا ٔحبفظ ٔبزٜ ازضاض آٚضي خٕغ قطٚع ثب 22

 سرّيٝ ضا ازضاض ٔطست ويؿٝ ؼٛض ثٝ آٚضي خٕغ ويؿٝ قسٖ وٙسٜ اظ ديكٍيطي ٔٙظٛض ثٝ 23

 .وٙس ٔي
  

   .وٙس ٔي اظبفٝ لجّي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ضا قسٜ اذص ٕ٘ٛ٘ٝ 24

   .وٙس ٔي زاضي ٍ٘ٝ يد وٙبض زض يب يرچبَ زض ضا ازضاض آٚضي خٕغ ظطف 25

   .فطؾشس ٔي آظٔبيكٍبٜ ثٝ ضا ظطف ازضاض آٚضي خٕغ زٚضٜ اسٕبْ ثب 26

   .قٛيس صبثٖٛ ٔي ٚ آة ثب ضا دطيٙٝ ٘بحيٝ ثٙعٚئيٗ، وطزٖ دبن ثطاي 27

   .وٙس حبصُ ٔي اؼٕيٙبٖ ٚي ضاحشي اظ ٚ ٌصاقشٝ وٛزن ثطاي دٛقه يه 28

 آٚضي خٕغ ازضاض ضٚـ، ٔيعاٖ ٕٞچٙيٗ .وٙس ٔي ثجز ضا آٚضي خٕغ ضٚـ ٚ ظٔبٖ سبضيد، 29

 .وٙس ٔي ثجز ضا آظٔبيكٍبٜ ثٝ ا٘شمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ظٔبٖ ٚ (ِعْٚ ر صٛض زض) قسٜ

 يبززاقز ضا ثيٕبض ٚ سحُٕ ػبضظٝ ٘ٛع ٞط ثطٚظ وٙٙسٜ، ٔحسٚز ٚؾبيُ ٘ٛع ٞط اظ اؾشفبزٜ

 .وٙس ٔي شوط ضا ثٝ آٔٛظـ ٚي ذب٘ٛازٜ ٚ ثيٕبض ٚاوٙف. ٙسو ٔي

  

 

 



 جمع آوری ومووه ادرار جهت کشت در کودکان -4پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا دعقه زؾشٛض 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

 ثب آٖ زفغ دؽ اظ ازضاض ؾطيغ قسٖ ٕ٘بيبٖ ٚ ويؿٝ فكطزٌي اظ خٌّٛيطي ٔٙظٛض ثٝ 3

 آٖ وٛسبٜ ِجٝ ؼطف ثٝ دٛقهاظ ٔطوع  ايٙچ( 2يب  ٔشط ؾب٘شي 1/5) ؼَٛ ثٝ ثطقي ليچي

 .وٙس ٔي ايدبز

  

   .٘ساضز حؿبؾيز يس ٘ظيط ٔٛازي ثٝ وٛزن وٝ يبثس ٔي اؼٕيٙبٖ 4

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 5

   .زٞس ٔي لطاض ٘ظط ٔٛضز دبضچٝ ضٚي ضا وٛزن 6

 يىسيٍط اظ وٝ دبٞب اي ٌٛ٘ٝ ثٝ زٞس ٔي لطاض ذٛاثيسٜ دكز ثٝ ٚظؼيز زض ضا وٛزن 7

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ ٚاِسيٗ اظ ٕٞىبضي ِعْٚ زضصٛضر ثبقس. ذٓ ظا٘ٛٞب ٚ زاقشٝ فبصّٝ
  

   .وٙس ٔي ثبظ ضا اؾشطيُ ده 8

   .دٛقس ٔي اؾشطيُ زؾشىف 9

   .قٛيس ٔي ظسػفٛ٘ي ٔحَّٛ ٚ اؾشطيُ ٌبظ ثب ضا دطيٙٝ ٘بحيٝ 11

   .زاضز ثطٔي ضا ازضاض ويؿٝ ثطچؿت 11

   .وٙس ٔي خسا يىسيٍط اظ ضا ٞب ِت ٔٛ٘ث وٛزوبٖ زض 12

 ٞبي ِت ضٚي ؼٛضي وٝ ثٝ چؿجب٘س ٔي ثبال ؾٕز ثٝ دبييٗ ؾٕز اظ ضا ازضاض ويؿٝ 13

 .ٌيطز لطاض ثعضي
  

 ثيعٝ ويؿٝ ٚ ٙبؾّيآِز س وٝ چؿجب٘س ٔي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ضا ازضاض ويؿٝ ٔصوط وٛزوبٖ زض 14

 .وٙس ٔي ٔشصُ دٛؾز وٛزن ثٝ ضا چؿت ٚ ٌيطز لطاض ويؿٝ زاذُ
  

   .آٚضز ٔي دٛقه ثيطٖٚ زض قسٜ ايدبز ثطـ ٔيبٖ اظ آٞؿشٍي ثٝ ضا ازضاض ويؿٝ 15

 ثسٖ ثٝ وٝ ضا اي ٚ ٘بحيٝ ٕ٘ٛزٜ خسا اسصبَ ٔحُ اظ ضا ويؿٝ ازضاض، ٕ٘ٛ٘ٝ وؿت اظ دؽ 16

 .وٙس ٔي سٕيع اِىّي دسٞبي ثب ثٛزٜ ٔشصُ
  

   .وكس ٔي ؾطً٘ زاذُ ثٝ ويؿٝ اظ ضا ازضاض ؾطً٘، ٚؾيّٝ ثٝ 17

   .ضيعز ٔي ازضاض آٚضي خٕغ اؾشطيُ ظطف زاذُ ثٝ ضا ازضاض 18

   .چؿجب٘س ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚي ضا ثيٕبض وس ٚ ٘بْ حبٚي ثطچؿت 19

   .وٙس ٔي وبٔذيٛسط ٚاضز ضا آظٔبيف زضذٛاؾز 21



   .فطؾشس ٔي آظٔبيكٍبٜ ثٝ سط يغؾط چٝ ٞط ضا ٕ٘ٛ٘ٝ 21

   .آٚضز زضٔي ضا ٞب زؾشىف 22

   .وٙس ٔي اؼٕيٙبٖ حبصُ ٚي ضاحشي اظ ٚ ٌصاضز ٔي وٛزن ثطاي سٕيع دٛقه يه 23

 خٕغ ازضاض ضٚـ، ٔيعاٖ ٘بْ ٕٞچٙيٗ .وٙس ٔي ثجز ضا آٚضي خٕغ ضٚـ ٚ ظٔبٖ سبضيد، 24

 اؾشفبزٜ .وٙس ٔي ثجز ضا آظٔبيكٍبٜ ٝث ا٘شمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ظٔبٖ ٚ( ِعْٚ صٛضر زض) قسٜ آٚضي

 .قٛز يبززاقز ثيٕبض سحُٕ ٚ ػبضظٝ ٘ٛع ٞط ثطٚظ وٙٙسٜ، ٚؾبيُ ٔحسٚز ٘ٛع ٞط اظ

 .قٛز شوط آٔٛظـ ثٝ ٚي ذب٘ٛازٜ ٚ ثيٕبض ٚاوٙف

  

 

 



 ادرار سیز پارافیه PH -5پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا دعقه زؾشٛض 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز بيُٚؾ 2

 ثب آٖ زفغ دؽ اظ ازضاض ؾطيغ قسٖ ٕ٘بيبٖ ٚ ويؿٝ فكطزٌي اظ خٌّٛيطي ٔٙظٛض ثٝ 3

 آٖ وٛسبٜ ِجٝ ؼطف ثٝ دٛقهاظ ٔطوع  ايٙچ( 2يب  ٔشط ؾب٘شي 1/5) ؼَٛ ثٝ ثطقي ليچي

 .وٙس ٔي ايدبز

  

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 4

   .دٛقس ٔي ٔصطف يىجبض زؾشىف 5

   .زٞس ٔي لطاض ٘ظط ٔٛضز دبضچٝ ضٚي ضا وٛزن 6

 يىسيٍط اظ وٝ دبٞب اي ٌٛ٘ٝ ثٝ زٞس ٔي لطاض ٚاثيسٜ خ دكز ثٝ ٚظؼيز زض ضا وٛزن 7

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ ٚاِسيٗ ٕٞىبضي ِعْٚ اظ صٛضر زض ثبقس. ذٓ ظا٘ٛٞب ٚ زاقشٝ فبصّٝ
  

   .زاضز ثطٔي ضا ازضاض ويؿٝ ثطچؿت 8

   .وٙس ٔي خسا يىسيٍط اظ ضا ٞب ِت ثٔٛ٘ وٛزوبٖ زض 9

 لطاض ثعضي ٞبي ضٚي ِت وٝ ؼٛضي ثٝ چؿجب٘س ٔي الثب ثٝ دبييٗ ؾٕز اظ ضا ازضاض ويؿٝ 11

 .ٌيطز
  

 ثيعٝ ويؿٝ ٚ آِز سٙبؾّي وٝ چؿجب٘س ٔي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ضا ازضاض ويؿٝ ٔصوط وٛزوبٖ زض 11

 .سوٙ ٔي ٔشصُ دٛؾز وٛزن ثٝ ضا چؿت ٚ ٌيطز لطاض ويؿٝ زاذُ
  

   .آٚضز ٔي دٛقه ثيطٖٚ زض قسٜ ايدبز ثطـ ٔيبٖ اظ آٞؿشٍي ثٝ ضا ازضاض ويؿٝ 12

   .زاضز ثطٔي ضا ٕ٘ٛ٘ٝ ازضاض ويؿٝ زاذُ اظ ؾي ؾي 3 ؾطً٘ ثب ازضاض ٕ٘ٛ٘ٝ وؿت اظ دؽ 13

   .ضيعز ٔي آظٔبيف ِِٛٝ زاذُ ثٝ ضا ازضاض 14

   .ضيعز ٔي آظٔبيف ِِٝٛ زض ٔٛخٛز ازضاض ضٚي دبضافيٗ ٔمساضي ثالفبصّٝ 15

   .چؿجب٘س ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ضٚي ثيٕبض وس ٚ ٘بْ حبٚي ثطچؿجي 16

   .وٙس ٔي وبٔذيٛسط ٚاضز ضا آظٔبيف زضذٛاؾز 17

   .فطؾشس ٔي آظٔبيكٍبٜ ثٝ ظٚزسط چٝ ٞط ضا ٕ٘ٛ٘ٝ 18

   .آٚضز زضٔي ضا ٞب زؾشىف 19

   .وٙس ٔي ٖ حبصُاؼٕيٙب ٚي ضاحشي اظ ٚ ٌصاضز ٔي وٛزن ثطاي سٕيع دٛقه يه 21



 خٕغ ازضاض ضٚـ، ٔيعاٖ ٘بْ ٕٞچٙيٗ .وٙس ٔي ثجز ضا آٚضي خٕغ ضٚـ ٚ ظٔبٖ سبضيد، 21

 اؾشفبزٜ .وٙس ٔي ثجز ضا آظٔبيكٍبٜ ثٝ ا٘شمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ظٔبٖ ٚ( ِعْٚ صٛضر زض) قسٜ آٚضي

 .قٛز يبززاقز ثيٕبض سحُٕ ٚ ػبضظٝ ٘ٛع ٞط ثطٚظ وٙٙسٜ، ٚؾبيُ ٔحسٚز ٘ٛع ٞط اظ

 .قٛز شوط آٔٛظـ ثٝ ٚي ذب٘ٛازٜ ٚ ٕبضثي ٚاوٙف

  

 

 



 گذاشته کاتتز ادراری تزای کودکان -6پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛظيح ٚاِسيٗ ثطاي ضا وبض ضٚـ 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ٚ وٙشطَ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

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

   .زٞس ٔي لطاض ثبظ ؼبق ٚظؼيز زض اض وٛزن 4

   .وٙس ٔي ثبظ ٚ ٔحسٚز وٕه، ثب يب صحيح ضٚـ ثٝ ضا وٛزن دبٞبي 5

   زضخٝ ؾب٘شي ٌطاز(.  24-21) وٙس ٔي ٌطْ ضا وٛزن ٔحيػ 6

   .دٛقس ٔي اؾشطيُ زؾشىف  7

   .وٙس ٔي سٕيع ثشبزيٗ ثب دبييٗ ثٝ ثبال اظ ضا سٙبؾّي ٘بحيٝ 8

   .وٙس ٔي سٕيع ؾبِيٗ ٘طٔبَ ثب دبييٗ ثٝ ثبال اظ ضا سٙبؾّي ٘بحيٝ ٔدسزاً 9

   .وٙس ٔي ذكه اؾشطيُ ٌبظ ثب ضا ٔصوٛض ٘بحيٝ ؾذؽ 11

   .وٙس ٔي ثبظ ضا وٛزن ٚظٖ ٚ ؾٗ ثب ٔشٙبؾت ؾٛ٘س 11

   .ضيعز ٔي غَ ٔمساضي ؾٛ٘س ضٚي 12

   .وٙس ٔي ٔدطا ٚاضز آضأي ثٝ ضا ازضاضي ؾٛ٘س 13

   .وٙس ٔي ٚصُ ازضاضي ويؿٝ ثٝ ضا ؾٛ٘س ازضاض، ذطٚج ٔحط ثٝ 14

 ٔي ثبزوٙىي قبذٝ ٚاضز وبسشط ضٚي زؾشٛض ؼجك ضا ٔمؽط آة ؾٛ٘س، ثٛزٖ ثبثز خٟز 15

 .وٙس
  

   .وٙس ٔي ذبضج ضا ؾٛ٘س ٔمساضي ؾٛ٘س، ثٛزٖ ثبثز اظ اؼٕيٙبٖ خٟز 16

 دبضٌي ثبػث ٘سؾٛ وكيسٌي وٝ چطا وٙس ٔي ثبثز وٛزن دبي وٙبض ثٝ چؿت ثب ضا ؾٛ٘س 17

 .قٛز ٔي وٛزن ازضاض ٔدطاي
  

 زيٛاضٜ ثٝ ثبقس، ثيٕبض ثسٖ ؾؽح اظ سط دبييٗ ٚ ظٔيٗ اظ ثبالسط وٝ ؼٛضي ضا ازضاضي ويؿٝ 18

 .وٙس ٔي ثبثز سرز
  

   .وٙس ٔي ثجز دطٚ٘سٜ ٚ وبضزوؽ زض ضا ٌصاضي ؾٛ٘س ؾبػز ٚ سبضيد 19

 ثٝ ضا ازضاضي زفغ يب ؾٛ٘سٌصاضي ثب ضاثؽٝ زض اي ٔؿئّٝ يب ٔكىُ ٞطٌٛ٘ٝ ثيٕبض دطٚ٘سٜ زض 21

 .وٙس ٔي ثجز زليك ٚ وبُٔ ؼٛض
  

 



 دادن داروهای خوراکی تزای شیزخواران -7پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .وٙس ٔي وٙشطَ آٖ ٔصطف ضٚـ ٚ ٔيعاٖ زاضٚ، ٘ٛع ٘ظط اظ ضا دعقه زؾشٛض 1

   .وٙس ٔي ٔمبيؿٝ دعقه زؾشٛض ثب ضا زاضٚ ٘بْ 2

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا زاضٚ ٔصطف سبضيد 3

   .وٙس ٔي ثطضؾي آِطغي ؾبثمٝ ٚخٛز ٘ظط اظ ضا قيطذٛاض 4

 ٔي وٙشطَ ضا لجُ زاضٚٞبي اظ ٘بقي زاضٚئي ٚاوٙف ػاليٓ زيٍط يب ؾطفٝ ضاـ، ٚخٛز 5

 .وٙس
  

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 6

   .وٙس ٔي ٔرّٛغ قطثز يب آة ثب ٚ وطزٜ ذطز ضا لطل اؾز ٔدبظ چٙب٘چٝ 7

   .وكس ٔي چىبٖ لؽطٜ يب ؾطً٘ زاذُ ثٝ ضا ٘ظط ٔٛضز ٔرّٛغ 8

   .وٙس ٔي خسا آٖ اظ ضا ؾٛظٖ ؾط ؾطً٘ اظ اؾشفبزٜ صٛضر زض 9

   .وٙس ٔي ٔمبيؿٝ اٚ ثٙس ٔچ ثب ضا وٛزن ٘بْ 11

   .زٞس ٔي سٛظيح ٚاِسيٗ ثطاي ضا ٘ظط ٔٛضز وبض 11

 ؾط يب وٙس ٔي ثّٙس ضا قيطذٛاض ٞبي قب٘ٝ ٚ ؾط آؾذيطاؾيٖٛ، اظ يكٍيطيد ٔٙظٛض ثٝ 12

 .وٙس ٔي ذٓ ؾٕز يه ثٝ ضا قيطذٛاض
  

   .زاضز ٔي ٍ٘ٝ ذٛز ثٝ ٘عزيه ضا اٚ وٛزن حفظ ٔٙظٛض ثٝ 13

   .وٙس ٔي ثبظ ضا ٚي زٞبٖ ٚ زازٜ دبييٗ ثٝ ضا قيطذٛاض چب٘ٝ زؾز، قؿز اٍ٘كز ثب 14

   .وٙس ٔي ذٛاض قيط زٞبٖ ٚاضز ظثبٖ وٙبض اظ ضا چىبٖ لؽطٜ يب ؾطً٘ 15

   .زٞس ٔي قيطذٛاض ثٝ ثّؼيسٖ فطصز ٚ وٙس ٔي ٚاضز آٞؿشٍي ثٝ ضا زاضٚ 16

   .ثٕىس ضا چىبٖ لؽطٜ يب ؾطً٘ زٞس ٔي اخبظٜ قيطذٛاض ثٝ أىبٖ صٛضر زض 17

   .زٞس ٔي ٔيٜٛ آة قيطذٛاض ثٝ زاضٚ زازٖ اظ دؽ أىبٖ صٛضر زض 18

   .زٞس ٔي لطاض دّٟٛ ثٝ ضا سحطن ثي ٚ وٛچه ٛاضاٖقيطذ 19

   .زٞس ٔي لطاض زِرٛاٜ ٚظؼيز زض ضا ٞٛقيبض قيطذٛاضاٖ 21

 



 دادن داروهای خوراکی در ووپایان -8پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .وٙس ٔي وٙشطَ آٖ ٔصطف ضٚـ ٚ ٔيعاٖ زاضٚ، ٘ٛع ٘ظط اظ ضا دعقه زؾشٛض 1

   .وٙس ٔي ٔمبيؿٝ دعقه زؾشٛض ثب ضا ٚزاض ٘بْ 2

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا زاضٚ ٔصطف سبضيد 3

   .وٙس ٔي ثطضؾي آِطغي ؾبثمٝ ٚخٛز ٘ظط اظ ضا ٘ٛدب 4

 ٔي وٙشطَ ضا لجُ زاضٚٞبي اظ ٘بقي زاضٚيي ٚاوٙف ػاليٓ زيٍط يب ؾطفٝ ضاـ، ٚخٛز 5

 .وٙس
  

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 6

   .وٙس ٔي ٔرّٛغ قطثز يب آة ثب ٚ وطزٜ ذطز ضا لطل اؾز ٔدبظ چٙب٘چٝ 7

   .وكس ٔي چىبٖ لؽطٜ يب ؾطً٘ زاذُ ثٝ ضا ٘ظط ٔٛضز ٔرّٛغ 8

   .ضيعز ٔي زاضٚيي وبح زاذُ ثٝ ضا زاضٚ 9

   .زٞس ٔي سٛظيح ٚي ٚاِسيٗ ٚ ٘ٛدب ثطاي ضا وبض ضٚـ 11

   .دطؾس ٔي ٚي اظ ضا ٘ٛدب وٛزن ٘بْ 11

   .وٙس ٔي ثّٙس ضا ٘ٛدب وٛزن ٞبي قب٘ٝ ٚ ؾط آؾذيطاؾيٖٛ، اظ ديكٍيطي ظٛضٔٙ ثٝ 12

   .وٙس ٔي ٘عزيه ٘ٛدب ٞبي ِت ثٝ ضا زاضٚيي وبح 13

   .اؾز ذٛضزٜ ضا زاضٚ سٕبْ ٘ٛدب وٛزن يبثسوٝ ٔي اؼٕيٙبٖ 14

 

 



 دادن داروهای خوراکی در کودکان -9پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .وٙس ٔي وٙشطَ آٖ ٔصطف ضٚـ ٚ ٔيعاٖ زاضٚ، ٘ٛع ٘ظط اظ ضا دعقه ٛضزؾش 1

   .وٙس ٔي ٔمبيؿٝ دعقه زؾشٛض ثب ضا زاضٚ ٘بْ 2

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا زاضٚ ٔصطف سبضيد 3

   .وٙس ٔي ثطضؾي آِطغي ؾبثمٝ ٚخٛز ٘ظط اظ ضا وٛزن 4

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا لجُ ٞبيزاضٚ اظ ٘بقي زاضٚيي ٚاوٙف ػاليٓ زيٍط يب ؾطفٝ ضاـ، ٚخٛز 5

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 6

   .وٙس ٔي ٔرّٛغ قطثز يب آة ثب ٚ وطزٜ ذطز ضا لطل اؾز ٔدبظ چٙب٘چٝ 7

 يب قٛز ٔرّٛغ چيعي چٝ ثب زاضٚ وٝ وٙس ا٘شربة وٛزن زٞس ٔي اخبظٜ أىبٖ صٛضر زض 8

 .ثرٛضز ٘ٛقيس٘ي چٝ زاضٚ صطف اظ دؽ
  

   .وٙس ا٘شربة ذٛز وٛزن، ضا زاضٚ ٔصطف ٚظؼيز ٚ ٔىبٖ زٞس ٔي اخبظٜ أىبٖ صٛضر زض 9

 ٔمساض ثب ٚ ٌصاقشٝ ظثبٖ ا٘شٟبي زض ضا وذؿَٛ يب لطل ٌٛيس ٔي ؾبَ 6 سب 4 وٛزوبٖ ثٝ 11

 .ثجّؼٙس ضا آٖ ٔبيغ ظيبزي
  

   .وٙس ٔي حبصُ اؼٕيٙبٖ زاضٚ قسٖ ذٛضزٜ اظ 11

 

 



 زطوباستفاده اس چادر م -11پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 1

   .زٞس ٔي لطاض سرز ثبالي ضا آٖ چبضچٛة ٚ دالؾشيىي چبزض 2

 لطاضٔي سكه ظيط ضا ازأٝ آٖ ٚ دٛقب٘س ٔي ٔحبفظ دسٞبي يب دالؾشيىي ّٔحفٝ ثب ضا سكه 3

 .زٞس
  

   .زٞس لطاضٔي آٟ٘ب ضٚي ضا ظسآة دشٛي 4

   .وٙس ٔي دط اؾشطيُ ٔمؽط آة اظ ضا ٘جٛاليعض ٔحفظٝ 5

   .ثبقس سٕيع ٞٛا ٚضٚزي فيّشط وٝ قٛز ٔي ٔؽٕئٗ 6

 وٝ قٛز ٔي ٔؽٕئٗ زضيبفز وٙس، اوؿيػٖ چبزض ؼطيك اظ ذٛاٞس ٔي ثيٕبض وٝ صٛضسي زض 7

 .ٔشصُ ثبقس چبزض ثٝ اوؿيػٖ ؾٙح خطيبٖ
  

   .وٙس ٔي سٙظيٓ ٘يبظ ٔٛضز ٔيعاٖ ثطاؾبؼ ضا ؾٙح خطيبٖ 8

   .يبثس ٔي اؼٕيٙبٖ ثيٕبض زضيبفشي اوؿيػٖ زضصس اظ آ٘بِيعٚض ثٝ سٛخٝ ثب 9

   .وٙس ٔي سبُٔ زليمٝ 2 چبزض ظيط زض ثيٕبض ٌصاقشٗ اظ لجُ 11

 آٟ٘ب وبٞف اظؽطاة سب زٞس ٔي سٛظيح ٚاِسيٗ ٚ ثيٕبض ثطاي ضا چبزض اظ اؾشفبزٜ اٞساف 11

 .وٙس ٔي خّت ضا آٟ٘ب ٚ ٕٞىبضي يبثس
  

   .ٌيطز لطاض ضاحشي ٚظؼيز زض ثيٕبض سب آٚضز ٔي ثبال ضا ؾطسرز 12

   .زٞس قيطذٛاض لطاضٔي ٔرصٛل خبيٍبٜ زض ضا اٚ اؾز قيطذٛاض ثيٕبض اٌط 13

 قسٜ، ضليك آؾذيطاؾيٖٛ سطقحبر اظ طييخٌّٛ ٔٙظٛض ثٝ سٟٙبؾز اسبق زض وٛزن اٌط 14

 .ذٛاثب٘س ٔي دّٟٛ ثٝ ضا وٛزن
  

 دشٛي يب دٛقب٘ٙسٜ اظ ٚؾبيُ چبزض زاذُ ضؼٛثز اظ ٘بقي ؾطٔبي اظ يٕبضث حفظ ٔٙظٛض ثٝ 15

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ ظسآة
  

   .وٙس ٔي ػٛض ضا ٞب آٖ ٞب، ِجبؼ ٚ ٞب ّٔحفٝ قسٖ ٔطؼٛة ٔحط ثٝ 16

 .وٙس ٔي ٔطست وٙشطَ ؼٛض ثٝ ضا وٛزن زٔبي ٞيذٛسطٔي، اظ خٌّٛيطي ٔٙظٛض ثٝ 17

 
  

   .وٙس ٔي وٙشطَ قطايػ زض سغييط ط٘ظ اظ ٔطست ؼٛض ثٝ ضا وٛزن 18

   .وٙس ٔكىُ ضا ٔكبٞسٜ اؾز ٕٔىٗ ثربض ٚخٛز وٝ زاضز سٛخٝ 19

   .وٙس ٔي سكٛيك وٛزن وٙبض زض ٔب٘سٖ ثٝ ضا ٚاِسيٗ 21



 چبزض ظيط اظ ضا وٙس ٚي ٕ٘ي ٕٞىبضي ٚ دصيطاؾز سحطيه ثؿيبض وٛزن وٝ صٛضسي زض 21

 افعايف ٔٛخت دصيطي سحطيه چٖٛ آضاْ وٙٙس ضا اٚ ٚاِسيٗ زٞس ٔي اخبظٜ ٚ وطزٜ ذبضج

 .ٔي قٛز اوؿيػٖ ٔصطف

  

   .ٌطزا٘س ٔي ثبظ چبزض ظيط ثٝ ضا ٚي وٛزن قسٖ آضاْ اظ دؽ 22

 آٖ صبثٖٛ ٚ آة وٙٙسٜ ٘ظيط دبن ٔٛاز ثب ثذٛقب٘س ا ض چبزض زاذُ سطقحبر وٝ صٛضسي زض 23

 .وٙس ٔي دبن ضا
  

   .قٛيس اؾشطيُ ٔي آة ثب ضا ٔحفظٝ ب،ٞ ي ثبوشط ضقس اظ ديكٍيطي ٔٙظٛض ثٝ 24

 سٙفؿي ٚظؼيز . وٙس ٔي ثجز ضا قٛز ٔي زازٜ لطاض چبزض زض ثيٕبض وٝ ظٔب٘ي ٚ سبضيد 25

 ػاليٓ . زٞس ٔي سٛظيح ضا ٚ دطفيٛغٖ ذّػ يس سَٛ ، سٙفؿي صساٞبي خّٕٝ اظ ضا ثيٕبض

 .وٙس ٔي جزث ضا چبزض اظ ثيٕبض ذطٚج ظٔبٖ سبضيد ٚ . وٙس ٔي ثجز ضا وٛزن حيبسي

 ٔي يبززاقز ضا اوؿيػ٘ي اقجبع ٚ آ٘بِيعٚضٞب سٕبْ ظٔبٖ ٚ زضيبفشي، سبضيد اوؿيػٖ زضصس

 .وٙس

  

 

 

 



 احیای قلثی ریوی در شیزخواران -11پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

 ٔي لطاض اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ؾبػس ذٛز ضٚي ضا ٚي قيطذٛاض، ٞٛائي ضاٜ ا٘ؿساز وطزٖ ثبظ ثطاي 1

 .ٌيطز لطاض ؾيٙٝ لفؿٝ اظ دبييٗ سط ؾط ثبقس ٚ ظٔيٗ ؾٕز ثٝ ٚي صٛضر وٝ سزٞ
  

   .زٞس ٔي لطاض ذٛز دبي ضٚي ضا ذٛز ؾبػس 2

   .وٙس ٚاضز ٔي قيطذٛاض ٞبي قب٘ٝ ٔيبٖ ثٝ ظطثٝ 5 ذٛز آظاز زؾز وف ثب 3

 اضلط ذٛز زؾز وف ؾبػس ٚ ثيٗ ضا قيطذٛاض زاضز، ٚخٛز ٕٞچٙبٖ ا٘ؿساز وٝ صٛضسي زض 4

 .ظ٘س ٔي ٚي دكز ثٝ ظطثٝ چٙس ٚ زٞس ٔي
  

 ٚ ٔيب٘ي اٍ٘كز اظ ثب اؾشفبزٜ فمػ .زٞس ٔي لطاض ؾيٙٝ لفؿٝ اظ سط دبييٗ ضا قيطذٛاض ؾط 5

 ثطاي ؾيٙٝ لفؿٝ زضٖٚ قسٜ ايدبز فكبض. وٙس ٚاضز ٔي ؾيٙٝ لفؿٝ ثٝ فكبض دٙح حّمٝ

 اظ ٔٙظٛض ديكٍيطي ثٝ ثبقس. ؾطفٝ يه ٘يطٚي ا٘ساظٜ ثٝ ثبيس ذبضخي ضا٘سٖ خؿٓ ثيطٖٚ

 .زاضز ٔي ٍ٘ٝ ذٛثي ثٝ ضا ؾطوٛزن صسٔٝ،

  

   .زٞس ٔي قيطذٛاض ازأٝ ٞٛقيبضي زازٖ زؾز اظ يب ذبضخي خؿٓ ذطٚج سب ضا ضٚ٘س ايٗ 6

-blind اٍ٘كز ثب وطزٖ خبضٚ ضٚـ اظ  قيطذٛاضاٖ ذبضخي زض ذبضج وطزٖ خؿٓ ثطاي 7

finger sweep)ٜذبضخي خؿٓ ضا٘سٖ ٝ ديفث ٔٛخت چٖٛ وٙس، ٕ٘ي ( اؾشفبز ٚ 

 ضٚيز لبثُ وٝ اخؿبٔي وطزٖ ذبضج ثطاي اٍ٘كز ذٛز اظ فمػ .قٛز ٔي ثيكشط ا٘ؿساز

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ ٞؿشٙس

  

   .زٞس ٔي ٔٙبؾت اٚ ٚظؼيز ثٝ ٞٛائي ضاٜ وطزٖ ثبظ ثطاي ٞٛقيبضي، فمساٖ صٛضر زض 8

   .زٞس ٔي ٔٛثط سٙفؽ زٚ 9

 ، ؾيٙٝ لفؿٝ قٕب، ثب سٙفؽ صٛضر ايٗ زض) اؾز ٔؿسٚز ٞٙٛظ ٞٛايي ضاٜ وٝ صٛضسي زض 11

 (. وٙس ٕ٘ي حطوز ثبال ؾٕز ثٝ
  

   .وٙس سىطاض ٔي ٞٛايي ضاٜ وطزٖ ثبظ زض ضا لجُ ٔطاحُ ٔٛفميز ػسْ صٛضر زض 11

   .وٙس ٔي ثطضؾي ضا ٘جط ٚ سٙفؽ ٞٛايي ضاٜ قسٖ ثبظ صٛضر زض 12

   .زٞس ٔي ازأٝ ضا احيبء ثطاي سالـ ٘يبظ صٛضر زض 13

 ٔي ٔحىٓ ؼٛض ضا ثٝ قيطذٛاض ثيٙي ٚ زٞبٖ ذٛز، زٞبٖ ثب ٚ وكس ٔي ػٕيك ٘فؽ يه 14

 .دٛقب٘س
  

 ضيٝ حدٓ وٙس چٖٛ ٔي قيطذٛاض ٞبي ضيٝ ٚاضز آٞؿشٍي ثٝ ضا وٕي ٞٛاي ٔيعاٖ 15

 .اؾز ثبِغ فطز يه اظ وٛچىشط قيطذٛاض
  

   .اؾز ٔٙبؾت زازٜ قسٜ ايٞٛ حدٓ ثطٚز دبييٗ ٚ ثبال ذٛاض قيط ضيٝ وٝ صٛضسي زض 16

 20) زٞس ٔي يه سٙفؽ ثب٘يٝ 3 ٞط زليمٝ زض ظطثٝ 60 اظ ثيف ٘جط ٚخٛز زضصٛضر 17

 زليمٝ(. زض سٙفؽ
  

 ثطضؾي قب٘ٝ ٚ ثيٗ ؾبػس آض٘ح ثبالي لؿٕز زض ثطاويبَ ٘جط ِٕؽ ثب ضا قيطذٛاض ٘جط 18

 .وٙس ٔي
  



 ٔي آغبظ ضا لّجي زليمٝ ٔبؾبغ زض ظطثٝ 60 اظ وٕشط ٘جط يب ٘جط ٚخٛز ػسْ صٛضر زض 19

 .وٙس
  

   .وٙس ٔي سصٛض ذٛاض قيط ؾيٙٝ ٘ٛن زٚ ثيٗ فطظي ذػ يه 21

   .زٞس ٔي لطاض فطظي ذػ ايٗ ظيط ٔؿشميٕب ضا ذٛز اٍ٘كز ؾط 21

   .ثبلي ثٕب٘س حّمٝ ٚ ٔيب٘ي اٍ٘كز فمػ ٚ ٌيطز ٔي ثبال ضا اقبضٜ اٍ٘كز ؾذؽ 22

   .زٞس ( ٔئشط ؾب٘شي 3/2سب  5/1ايٙچ ) 5/1  سب 1 ٜ ا٘ساظ ثٝ ضا اؾشطْ٘ٛ 23

   .وٙس ٔي ٚاضز زليمٝ زض فكبض 100 حسالُ 24

 اٍ٘كشبٖ وٝ اي ثٝ ٌٛ٘ٝ وٙس ٔي حّمٝ ؾيٙٝ لفؿٝ زٚض ضا ذٛز زؾز زٚ زيٍط ضٚـ زض 25

 .زٞس ٔي ٔبؾبغ ٚ ٌيط٘س لطاض وٙبض يىسيٍط زض اؾشطْ٘ٛ دبييٗ لؿٕز زض قؿز
  

   .زٞس ٔي سٙفؽ هي ٔبؾبغ 5 ٞط اظ دؽ 26

 زض سٙفؽ 20 ٚ زض زليمٝ ظطثٝ 100 سطسيت ثٝ قيطذٛاضاٖ زض سٙفؽ ٚ لّجي ٔبؾبغ ٔيعاٖ 27

 .ثبقس ٔي زليمٝ
  

   .وٙس ٔي اؾشفبزٜ  bag حبٚي ٔبؾه اظ أىبٖ صٛضر زض 28

   . وٙس ثجز ٔي ا ض زاقشٙس حعٛض وٝ افطازي ٘بْ خّٕٝ اظ ء احيب ٍٞٙبْ ٚلبيغ سٕبْ 29

  CPR وٝ وٙس يبززاقز ٔي .وٙس ٔي ثجز ضا آٖ لّجي ٚ سٙفؿي ٚلفٝ ٚخٛز صٛضر زض 31

 چٝ ٚ وكيس ؼَٛ احيبء ا٘دبْ ٔسر ظٔب٘ي چٝ چٝ افشبز، اسفبق ايٗ ٔحّي چٝ زض قس، آغبظ

 . ثطزاقز زض ٘شيدٝ اي

  

 زيسٌي ظطة قىؿشٍي ز٘سٜ، ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ .وٙس ٔي ثجز ضا اي ػبضظٝ ٘ٛع ٞط ثطٚظ 31

 ٔي ثجز ضا اؾز قسٜ ا٘دبْ ػٛاضض ثٟجٛز ايٗ ثطاي وٝ آ٘چٝ ٕٞچٙيٗ قىٓ، ٘فد يب زٞبٖ

 .وٙس

  

 



 سال( 8تا  1احیای قلثی ریوی در کودکان ) -12پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .وٙس ٔي صسا ضا اٚ ٚ زازٜ سىبٖ ضا وٛزن ٞبي قب٘ٝ 1

 ٔٙبؾت ٚظؼيز زض اٚ ضا وكس ٔي فؽ٘ ؾرشي ثٝ أب اؾز ٞٛقيبض وٛزن وٝ صٛضسي زض 2

 ٔي ثبال ضا چب٘ٝ ٚ ثطزٜ ػمت ثٝ وٕي ضا ؾط)  وٙس ٔي ثبظ ضا ايي ٞٛ ضاٜ ٚ زٞس ٔي لطاض

 (. آٚضز

  

 ٞٛايي ضاٜ زض خؿٓ ذبضخي ٚخٛز ثٝ زاضز ازأٝ ٕٞچٙبٖ سٙفؽ ٔكىُ وٝ صٛضسي زض 3

 .قٛز ٔي ٔكىٛن
  

   .زٞس ٔي ا٘دبْ ضا ٞبيّٕيد ٔب٘ٛض ٔصسْٚ ثطاي 4

   .وٙس ٔي ثبظ ٞٛايي ضا ضاٜ اؾز ثيٟٛـ ٚ زٞس ٕ٘ي دبؾري وٛزن وٝ صٛضسي زض 5

 زٞبٖ وطزٖ ثبظ ثطاي thrust Jawٔب٘ٛض  اظ اؾز ٔكىٛن ٌطزٖ صسٔٝ ثٝ وٝ صٛضسي زض 6

  .وٙس ٔي اؾشفبزٜ
  

   .ظ٘س ٔي ظا٘ٛ وٛزن ٞبي قب٘ٝ وٙبض زض ٔب٘ٛض ايٗ ا٘دبْ ثطاي 7

   .زٞس ٔي ضلطا ظٔيٗ ضٚي ضا آض٘ح 8

   .زٞس ٔي لطاض وٛزن زٞبٖ وٙبض زض ضا قؿز اٍ٘كز 9

   .ٌصاضز ٔي فه دبييٗ ضا زيٍط اٍ٘كز ؾٝ يب زٚ 11

   .وكس ٔي ثبال ؾٕز ثٝ ضا چب٘ٝ ٌطزٖ ثٝ صسٔٝ ثسٖٚ 11

 ضا CPRزليمٝ السأبر  1 ٔسر ثٝ وكس ٕ٘ي ٘فؽ وٛزن ٚ اؾز سٟٙب وٝ صٛضسي زض 12

  .زٞس ٔي ا٘دبْ
  

   .ذٛاٞس ٔي وٕه زيٍطاٖ اظ 13

 يب ٔحىٓ ٚ صبف ضٚي ؾؽح دكز اظ ضا وٛزن ؾيٙٝ، لفؿٝ ثط ٚاضز فكبض ثٛزٖ ٔٛثط ثطاي 14

 . ذٛاثب٘س ٔي احيب ٔرصٛل سرشٝ
  

 ثطاي ثٝ ٌطزٖ صسٔٝ اظ خٌّٛيطي خٟز زض زاضز لطاض زٔط ٚظؼيز زض وٛزن چٙب٘چٝ 15

 . ٌطزا٘س ٔيثط ٕٞبًٞٙ ؼٛض ثٝ ضا قب٘ٝ ٚ ؾط اٚ ٚظؼيز سغييط
  

   .ٌيطز ٔي لطاض وٛزن قب٘ٝ ٞبي وٙبض زض 16

 ثٝ ضا چب٘ٝ وٛزن زيٍط زؾز ثب ٔاليٕز ثٝ ٚ زازٜ ض لطا وٛزن ديكب٘ي ضٚي ضا زؾز 17

 . وكس ٔي ثبال ؾٕز
  

   . زٞس ٔي ٚي لطاض زٞبٖ ٘عزيه ضا ذٛز ٌٛـ وٛزن سٙفؽ ٚظؼيز ثطضؾي ٔٙظٛض ثٝ 18

   وٙس. ٔي ٍ٘بٜ ضا وٛزن ؾيٙٝ لفؿٝ حطوز ظٔبٖ ٕٞيٗ زض 19

   .وٙس ٔي ٌٛـ ضا وٛزن سٙفؽ صساي 21



   . وٙس ٔي احؿبؼ ذٛز ٞبي ٌٛ٘ٝ ضٚي ضا وٛزن ثبظزْ 21

   . زاضز ٔي ٍ٘ٝ ثبظ ضا ٞٛايي ضاٜ زاضز، ٘فؽ وٛزن وٝ صٛضسي زض 22

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا وٛزن سٙفؽ ٚظؼيز 23

   . وٙس ثبظٔي ضا ٞٛايي ضاٜ وكس ٕ٘ي ٘فؽ وٛزن وٝ صٛضسي زض 24

   . ٌيطز ٔي زؾز ثب ضا ثيٙي ؾٛضاخ 25

   . دٛقب٘س ٔي ذٛز زٞبٖ ثب ضا وٛزن زٞبٖ 26

   . زاضز وٛسبٜ سٛلفي آٟ٘ب ثيٗ ٚ زٞس ٔي آٞؿشٝ سٙفؽ زٚ 27

 ٔي ٚظؼيز ضا ؾط وٛزن ٔدسزا ثٛز، ٘أٔٛثط سٟٛيٝ ثطلطاضي ثطاي ٚي سالـ وٝ صٛضسي زض 28

 . زٞس
  

   .وٙس ٔي سالـ زٚثبضٜ ٚ وٙس ثبظٔي ضا سٙفؿي ٜضا 29

 blind) ثب اٍ٘كز وطزٖ خبضٚ ٔب٘ٛض اظ .اؾز ٔؿسٚز وٛزن سٙفؿي ضاٜ وٝ صٛضسي زض 31

finger sweep) وٛزن خثٝ ثٝ ٞب سىٙيه اضائٝ زض ٚ وٙس ٕ٘ي اؾشفبزٜ وٛزوبٖ زض 

 . وٙس ٔي سٛخٝ

  

   .وٙس ٔي زلز ٘جط ٚ سٙفؽ ثٝ ا٘ؿساز وطزٖ ثبظ اظ دؽ 31

   .ٔي وٙس ثطضؾي اٍ٘كز ؾٝ يب زٚ ثب وبضٚسيس قطيبٖ ِٕؽ ثب ضا ٘جط ٚخٛز 32

 ٞٛايي ضاٜ ٍ٘ٝ زاقشٗ ثبظ ثطاي ضا ؾط ٚظؼيز زيٍط زؾز ثب وبضٚسيس قطيبٖ ِٕؽ زضٍٞٙبْ 33

 . وٙس ٔي حفظ
  

   .وٙس ٔي ِٕؽ ضا قطيبٖ ثب٘يٝ 10 سب 5 34

   .زض زليمٝ( سٙفؽ 20) وٙس ٔي سىطاض يٝثب٘ 3 ٞط ضا سٙفؽ ٘جط، ٚخٛز صٛضر زض 35

 اؾز زض زليمٝ ظطثٝ 60 اظ وٕشط ٘جط يب وٙس ٕ٘ي حؽ ضا ٘جط ٚخٛز وٝ صٛضسي زض 36

 .وٙس ٔي آغبظ ضا لّجي ٔبؾبغ
  

   .ٌيطز ٔي لطاض ثيٕبض ؾيٙٝ لفؿٝ وٙبض 37

 ٔي ديسا ضا ٞب ثٝ ز٘سٜ اؾشطْ٘ٛ اسصبَ ٔحُ ٚ وٙس ٔي اؾشفبزٜ ٔيب٘ي ٚ اقبضٜ اٍ٘كز اظ 38

 . وٙس
  

   . لطاضٔي زٞس يىسيٍط وٙبض زض اؾشطْ٘ٛ ا٘شٟبي ضٚي ضا اقبضٜ ٚ ٔيب٘ي اٍ٘كز 39

   زٞس ٔي لطاض ثٛز٘س اٍ٘كشبٖ وٝ زضخبيي زضؾز ضا زؾز وف 41

   زٞس ٔي لطاض اؾشطْ٘ٛ ؼِٛي ٔحٛض ضاؾشبي زض ضا زؾز وف 41



   . وٙس ٔي اؾشفبزٜ ٔبؾبغ ثطاي زؾز يه وف اظ فمػ 42

 ؾٕز ثٝ ٔشط ؾب٘شي 5/2-5/3 ا٘ساظٜ ثٝ ؾيٙٝ لفؿٝ وٝ وٙس ٔي ٚاضز فكبض اي ٌٛ٘ٝ ثٝ 43

 .ثطٚز دبييٗ
  

   .زليمٝ( زض ٔبؾبغ 100) وٙس ٔي سىطاض ضا ٔبؾبغ ػُٕ ثبض دٙح 44

   زٞس ٔي وٛزن ثٝ سٙفؽ يه ٔبؾبغ 5 ٞط اظ دؽ 45

 يه ٚ ٔبؾبغ لّجي 5 قبُٔ ييٞب زٚضٜ زٞس ٔي يبضي ضا ٚي زيٍطي فطز وٝ صٛضسي زض 46

 .زٞس ٔي سٙفؽ
  

   .وٙس ِٕؽ ٔي ثب٘يٝ 5 ثطاي ضا ٘جط ،زليمٝ( يه( CPRزٚضٜ  20 ا٘دبْ اظ دؽ 47

   . زٞس ٔي ازأٝ ضا ضيٛي لّجي ء احيب ٘ىطز حؽ ضا ٘جط وٝ صٛضسي زض 48

   . وٙس ٔي ثطضؾي ضا سٙفؽ ٚخٛز زاقز ٚخٛز ٘جط وٝ صٛضسي زض 49

   زليمٝ(. سٙفؽ زض 20) زٞس ٔي سٙفؽ ثب٘يٝ 3 ٞط ٘ساقز ٚخٛز سٙفؽ وٝ صٛضسي زض 51

   . زٞس ٔي ازأٝ ضا ٘جط ثطضؾي 51

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا سٙفؽ ٚ ٘جط سساْٚ قس، ثطلطاض سٙفؽ وٝ ٍٞٙبٔي 52

   .ٔي وٙس ثجز ضا زاقشٙس حعٛض وٝ افطازي ٘بْ خّٕٝ اظ ء احيب ٍٞٙبْ ٚلبيغ سٕبْ 53

   .وٙس ٔي ثجز ضا آٖ لّجي ٚ سٙفؿي ٚلفٝ خٛزٚ صٛضر زض 54

 ٔسر چٝ آغبظ قس، CPR ظٔب٘ي  چٝ افشبز، اسفبق ايٗ ٔحّي چٝ زض وٝ وٙس ٔي يبززاقز 55

 .ثطزاقز زض ٘شيدٝ اي چٝ ٚ وكيس ؼَٛ ء احيب ا٘دبْ
  

 زيسٌي ز٘سٜ، ظطة قىؿشٍي ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ. وٙس ٔي ثجز ضا اي ػبضظٝ ٘ٛع ٞط ثطٚظ 56

 .اؾز قسٜ ا٘دبْ ايٗ ػٛاضض ثٟجٛز ثطاي وٝ آ٘چٝ ٕٞچٙيٗ ٚ قىٓ ٘فد يب زٞبٖ
  

 چٝ وٝ وٙس وٙس، ثجز ٔي ٔي زضيبفز ديكطفشٝ ضيٛي لّجي احيبي وٛزن وٝ صٛضسي زض 57

 سدٟيعاسي چٝ ٚ ٌطفز ظٔب٘ي صٛضر چٝ زاز، ا٘دبْ ضا آٟ٘ب وؿي چٝ قس، ا٘دبْ ٔساذالسي

 .ٌطفز لطاض اؾشفبزٜ ٔٛضز

  

 



 وارانخگزفته ووار قلة ووسادان و شیز -12پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   .زٞس ٔي سٛظيح ثيٕبض ٚاِسيٗ ثطاي ضا وبض ضٚـ 1

   .وٙس ٔي آٔبزٜ ضا ٘يبظ ٔٛضز ٚؾبيُ 2

   .قٛيس ٔي ضا ذٛز ٞبي زؾز 3

   .وٙس ٔي سٙظيٓ (ٌطاز ؾب٘شي زضخٝ 24 -21) ٔٙبؾت زٔبي زض ضا ٔحيػ حطاضر زضخٝ 4

   .زٞس ٔي لطاض ضاحز ٚظؼيز يه زض سرز ضٚي ضا ٘ٛظاز 5

   .ظ٘س ٔي غَ ٞب زؾز ثب وطزٖ ٌطْ اظ دؽ ضا زؾشٍبٜ ثٙسٞبي زؾز 6

   .وٙس ٔي ٚصُ دبٞب ٚ ٞب زؾز زٚض ثٝ ضا قسٜ آٔبزٜ ثٙسٞبي زؾز فكبضي ٞيچٍٛ٘ٝ ثسٖٚ 7

   ، ضا ٔي ٌيطز. avF ٚ avl ، avR ٚ  3، 2، 1 ِيسٞبي ٚ وٙس ٔي ضٚقٗ ضا زؾشٍبٜ 8

   .ظ٘س ٔي دطيىبضزيبَ ٔرشّف ٞبي لؿٕز زض ضا غَ ٚ وٙس ٔي ثبظ ضا ٘ٛظاز ؾيٙٝ ضٚي 9

   .ٌيطز ٔي ضاv 6 سب  V 1 ِيسٞبي دطيىبضزيبَ، لؿٕز زض ِيسٞب چؿجب٘سٖ اظ دؽ  11

   .ٙسو ٔي سٕيع وبغصي زؾشٕبَ ثب ضا آٟ٘ب ٔحُ دطيىبضزيبَ ِيسٞبي ٌطفشٗ اظ ثؼس ثالفبصّٝ 11

   .وٙس ٔي ثبظ ضا ثٙسٞب زؾز ٚ ٌطفشٝ ؼٛال٘ي 2 ِيس يه ؾذؽ 12

   .وٙس ٔي دبن وبغصي زؾشٕبَ ثب ضا ثٙسٞب زؾز ٔحُ 13

   .زٞس ٔي لطاض ذٛز ٔؽّٛة ٚظؼيز زض ضا وٛزن 14

   .وٙس ٔي ثجز ضا ِيسٞب ٔرشّف ٞبيلؿٕز  ٚ اضظيبثي ضا لّت ٘ٛاض 15

   .وٙس ٔي ثجز ضا ٘ٛاض ٌطفشٗ سبضيد ٚ ٛزنو يب ٘ٛظاز ٔكرصبر ٘ٛاض ضٚي 16

   .زٞس ٔي اضايٝ دعقه ثٝ اضظيبثي ٚ ٌعاضـ ثطاي ضا ثيٕبض لّت ٘ٛاض 17

   .وٙس ٔي ثجز ثيٕبض دطٚ٘سٜ زض ضا دعقه زؾشٛضار ٚ لّت ٘ٛاض ٌطفشٗ 18

 



 کشش تزایان -13پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

 ٚ وبض ا٘دبْ اظ ٚ ذب٘ٛازٜ، ٞسف ثيٕبض اظؽطاة وبٞف ٚ يبزٌيطي افعايف ٔٙظٛض ثٝ 1

 .زٞس ٔي سٛظيح ضا سطاوكٗ ػّٕىطز
  

   .قٛز ٔي ضا خٛيب اي دبضچٝ يب دالؾشيىي ٞبي چؿت ثٝ حؿبؾيز ٚخٛز ٚاِسيٗ اظ 2

 ثٟشط اسصبَ خٟز اؾز زض قسٜ دٛقيسٜ ظيبزي ٔٛٞبي اظ ثيٕبض دبٞبي وٝ صٛضسي زض 3

 .سطاقس ٔي ٔحبفظ ِجٝ زاضاي سيغ يه ثٝ ٚؾيّٝ ضا آٖ دٛؾز ؾؽح ثٝ سطاوكٗ سؿٕٝ
  

   .قٛيس ٌطْ ٔي آة ٚ صبثٖٛ ثب ضا آٖ دٛؾز قىٙٙسٌي اظ خٌّٛيطي ٔٙظٛض ثٝ 4

   .وٙس ٔي ثٙعٚييٗ اؾشفبزٜ سٙشٛض اظ دٛؾز حفظ ثطاي دعقه سدٛيع صٛضر زض 5

 سؿٕٝ اسصبَ ٚ اؾفٙدي دالؾشيىي دسٞبي خبيٍصاضي زض اضسٛدسي سىٙؿيٗ يب دعقه ثٝ 6

 .وٙس ٔي وٕه ثيٕبض دبي ثٝ سطاوكٗ
  

   .وٙس ٔي ٔحىٓ ضاٖ سب دب ٘ٛن اظ االؾشيه ثب٘ساغ اظ اؾشفبزٜ ثب ضا ٞب سؿٕٝ 7

 سطاوكٗ سؿٕٝ ٚ اظ چؿت اؾشفبزٜ اظ لجُ زاضز حؿبؾيز چؿت ثٝ ثيٕبض وٝ صٛضسي زض 8

 .دٛقب٘س ٔي دٙجٝ ثب ضا ثيٕبض دبٞبي
  

   .وٙس ٔي وٙٙسٜ اؾشفبزٜ ٔحسٚز خّيمٝ اظ ٔٙبؾت ؼيزٚظ زض وٛزن حفظ ثطاي 9

 زليمٝ 30 ٚ 15 ٞط ضا وٛزن دبي ذٖٛ خطيبٖ ٚظؼيز سطاوكٗ اِٚيٝ ٌصاضي خبي اظ دؽ 11

 .وٙس ٔي وٙشطَ ثبض يه
  

   .وٙس ٔي وٙشطَ ضا ثيٕبض دبي ذٖٛ خطيبٖ ؾبػز 4 ٞط ؾذؽ 11

 ثٝ ٚ ٕ٘ٛزٜ قُ ضا بي االؾشيىيٞ ثب٘ساغ ذٖٛ ٌطزـ خطيبٖ زض ٔكىّي ٚخٛز صٛضر زض 12

 .زٞس ٔي اؼالع دعقه
  

   .وٙس ٔي سٛخٝ صحيح ٚظؼيشي زض االؾشيه ثب٘ساغٞبي لطاضٌيطي ثٝ 13

 ٚ ٕ٘ٛزٜ ثبظ ثيٕبض دبي ؾبِٓ اظ ضا ثب٘ساغ اي زٚضٜ ؼٛض ثٝ دعقىي، ٔٙغ ٘جٛز صٛضر زض 14

 .وٙس ٔي ثطضؾي ضا آٖ ذٖٛ خطيبٖ
  

 زيٍطي فطز ٞبي سطاوكٗ، سؿٕٝ خبيي خبثٝ اظ خٌّٛيطي ٔٙظٛض ثٝ وبض ايٗ ا٘دبْ ٍٞٙبْ 15

 .زاضز ٍ٘ٝ ذٛز خبي زض ضا سؿٕٝ ٞب
  

   .وٙس ٔي ٔطست وٙشطَ ؼٛض ثٝ وكف حساوثط زاقشٗ خٟز اظ ضا ثيٕبض ٚظؼيز 16

   .زاضز فبصّٝ سكه اظ وٛزن ثبؾٗ وٝ يبثس ٔي اؼٕيٙبٖ 17

 ضٚي وٛزن ٞبي قب٘ٝ ٘بحيٝ زض ،صحيح ؼٛض ثٝ ثيٕبض ٌطفشٗ لطاض اظ اؼٕيٙبٖ ٔٙظٛض ثٝ 18

 .يبثس اؼالع وٛزن خبيي خبثٝ اظ سب ظ٘س ٔي  × ػالٔز ّٔحفٝ
  

 ؾبػز 4 ٞط ضا آض٘ح ٚ ثبؾٗ دكز، ٘ٛاحي دٛؾز دٛؾشي، ٔكىالر وبٞف ٔٙظٛض ثٝ 19

 .وٙس ٔي ٔطالجز
  

 ٛؾزد خٙؽ اظ دسٞبيي يب اؾفٙدي ٞبي سكىچٝ اظ دٛؾشي قىٙٙسٌي ٔؿشؼس ٘ٛاحي زض 21

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ ٌٛؾفٙس
  

 يىجبض ؾبػز 2 ٞط حسالُ ا ض سطاوكٗ ، ٔٙبؾت ٞبي ٚظ٘ٝ اظ اؼٕيٙبٖ حصَٛ ٔٙظٛض ثٝ 21

 .وٙس ٔي ثبظثيٙي
  



   .ا٘س ٌطفشٝ لطاض آظازا٘ٝ ٞب ٚظ٘ٝ وٝ يبثس ٔي اؼٕيٙبٖ 22

   .چطذٙس ٔي ضاحشي ثٝ ٞب لطلطٜ 23

   .وٙس ٔي حبصُ اؼٕيٙبٖ ٞب ؼٙبة ؾبييسٌي ػسْ اظ 24

   .قٛز ٔي ٔؽٕئٗ ٞب ٌطٜ ٔٙبؾت ٚظؼيز اظ 25

 ؾبػز 2 ٞط ٞيذٛؾشبسيه دٙٛٔٛ٘ي ثطٚظ ذؽط وبٞف خٟز زض وٙس ٔي سكٛيك ضا ثيٕبض 26

 .ثىكس ػٕيك ٘فؽ
  

 ضغيٓ زض وٝ يبثس ٔي اؼٕيٙبٖ ازضاض خطيبٖ سٛلف ٚ يجٛؾز ثطٚظ اظ ديكٍيطي خٟز زض 27

 .قٛز ٔي ٔصطف ٔبيؼبر ٚ فيجط وبفي ا٘ساظٜ ثٝ ثيٕبض غصائي
  

 ضا سرز وٙبض ٞبي ٘طزٜ وٛزن ايٕٙي حفظ ثطاي ٘ساضز حعٛض سرز وٙبض زض وٝ ٍٞٙبٔي 28

 .وكس ٔي ثبال
  

 ذٖٛ، خطيبٖ ٚظؼيز قسٜ، ثطزٜ وبض ثٝ ٞبي ٚظ٘ٝ ٔيعاٖ سطاوكٗ، قطٚع سبضيد ٚ ظٔبٖ 29

 زض آظازا٘ٝ ٞب ٚظ٘ٝ وٝ وٙس ٔي سٛخٝ .وٙس ٔي يبززاقز ضا ثيٕبض ٚظؼيز ٚ دٛؾز قطايػ

 ثٝ ضا ذب٘ٛازٜ ٚ ثيٕبض ٚاوٙف ٚ وٙس ٔي ثجز ضا ثيٕبض ٚظؼيز زض سغييط ثبقٙس. حطوز

 آٔٛظـ ٘ٛع ٞط ثٝ ضا وٛزن ٚ ذب٘ٛازٜ ٚاوٙف ٕٞچٙيٗ .زٞس ٔي سٛظيح سطاوكٗ

 .وٙس ٔي يبززاقز

  

 



 مزاقثت اس گچ هیپ اسپایکا -14پزوسیجز 

 خیز تلی مزاحل اوجام کار ردیف

   . زٞس ٔي سٛظيح ٚاِسيٗ ٚ ثيٕبض ثطاي ضا وبض ا٘دبْ احُٔط 1

 ٚ سٙٝ زٚض ثٝ وٝ ػطٚؾه يه اظ يب وٙس ٔي اؾشفبزٜ اقىبَ اظ ؾبَ 12 سب 3 وٛزوبٖ ثطاي 2

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ اؾز قسٜ ثب٘ساغ ثسٖ ء اػعب
  

   .وٙس ٔي حفظ ضا ثيٕبض حطيٓ 3

 .دٛقب٘س ٔي ٘بظوي دٛقف ؾػسٛ ضا دطيٙٝ ٘بحيٝ دعقه سٛؾػ ٌچ ٌطفشٗ اظ دؽ 4

 .زٞس ٔي ٚظؼيز سغييط ضا ثيٕبض ؾبػز 2 سب 1 ٞط ٌچ قسٖ ذكه زض سؿٟيُ ثطاي
  

 ٔي اؾشفبزٜ زؾز وف اظ فمػ زازٖ ٚظؼيز سغييط ثطاي ٌچ، ثسقىّي اظ خٌّٛيطي ثطاي 5

 .وٙس
  

 سٛا٘س ٔي وٝ ٘بٔٙبؾت ٞبي ثطيسٌي ٚخٛز ٘ظط اظ ضا ٌچ ٞبي ِجٝ ٌچ قسٖ ذكه اظ دؽ 6

 .وٙس ٔي وٙشطَ وٙس سحطيه ضا دٛؾز
  

 اؾشفبزٜ ٌچ آظاز ٞبي ِجٝ ضٚي ٚ ثطيسٜ ضا ٚيجطيُ اظ ٞبيي لؿٕز ،دٛؾز ٔحبفظز ثطاي 7

 .وٙس ٔي
  

   . وٙس ٔي اؾشفبزٜ آة ظس ٞبي چؿت اظ دطيٙٝ اؼطاف زض 8

 زٜاؾشفب اؾفٙح حٕبْ اظ ثيٕبض دٛؾز ضٚي ٌچ اظ ٘بقي اذشالَ ايدبز اظ خٌّٛيطي ثطاي 9

 .وٙس ٔي
  

 اٍ٘كز حطوز ٘جط، لسضر ِىٝ، ٚخٛز يب ؾيب٘ٛظ سٛضْ، ؾطزي، ٘ظط اظ ضا ثيٕبض دبٞبي 11

 .وٙس ٔي وٙشطَ ٔٛيطٌي دطقسٌي ٚ ؾٛظـ احؿبؼ حؿي، ثي قؿز،

 ٍٞٙبْ زض ٚ ؾبػز 2 سب 1 ٞط ضا ذٖٛ خطيبٖ وفبيز اؾز ٔطؼٛة ٌچ ٞٙٛظ وٝ ٍٞٙبٔي

 .ٙسو ٔي وٙشطَ ؾبػز 4 سب 2 ٞط ٌچ ثٛزٖ ذكه

  

 ٚخٛز ٘ظط اظ ضا ثيٕبض حيبسي ػاليٓ اؾز، قسٜ اؾشفبزٜ خطاحي اظ دؽ ٌچ وٝ صٛضسي زض 11

 .وٙس ٔي وٙشطَ ذٛ٘طيعي
  

   .وٙس ٔي وٙشطَ لطٔعي ٚ حؿبؾيز ٘ظط اظ ضا ثسٖ ثبظ ٘ٛاحي 12

 فكبضي ظذٓ زٞٙسٜ ٘كبٖ سٛا٘س ٔي وٝ ٌچ اظ اي زض ٔٙؽمٝ ٘بٔؽجٛع ثٛي ٚخٛز ثٝ ٘ؿجز 13

 .اؾز آٌبٜ ثبقس زػفٛ٘ ٚ
  

 ثٝ ٞٛا زٔيسٖ ثطاي ذٙه زضخٝ ثب ثطلي وٗ ذكه ٔٛ اظ ذبضـ، احؿبؼ وبٞف ثطاي 14

 .وٙس ٔي اؾشفبزٜ ٌچ ظيط
  

   .وٙٙس قطوز وٛزن اظ ٔطالجز زض وٝ وٙس ٔي سكٛيك ضا ثيٕبض ذب٘ٛازٜ 15

 ضا يٕبضث دبٞبي زض ذٖٛ ٌطزـ ٚظؼيز .وٙس ٔي شوط ضا ٌچ اظ ٔطالجز سبضيد ٚ ظٔبٖ 16

 دٛؾز ٚ ٌچ قطايػ .وٙس ٔي ثجز ضا سطقح يب ذٛ٘طيعي ٘ٛع ٞط ثطضؾي ٚ زٞس ٔي سٛظيح

 ٞبي يبفشٝ. وٙس ٔي شوط ضا قسٜ اضائٝ دٛؾز ٞبي ٔطالجز سٕبْ . وٙس ٔي يبززاقز ضا

 ٔي شوط ضا ٌچ ثٝ ٘ؿجز ذب٘ٛازٜ ٚ ثيٕبض سحُٕ وٙس. ٔي ثجز ضا ضٚزٜ ٚ ٔثب٘ٝ اظ ٔٛخٛز

 .وٙس ٔي ثجز ضا ذب٘ٛازٜ ٚ ثيٕبض ثٝ آٔٛظقي ٔٛاضز .وٙس

  

 


