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 لضيّــــو

 

ٔيبؾ ثٗ اؼائٗ  ضعِبت پؿنىي ظؼ خٕجٗ ٘بي ِطتٍف پيهگيؽي ، ظؼِبْ ٚ تٛاْ ثطهي 

تبِيٓ ِغٍٛة ايٓ ضعِبت اِؽٚؾٖ ثٗ نىً گكتؽظٖ اي . گكتؽٖ ٚقيقي يبفتٗ اقت 

تطًًي نعٖ ٚ ظؼ زيغٗ فٍَٛ پؿنىي اؼايٗ أٛاؿ ؼٚل ٘بي ضبو تهطيًي 

ايٓ ؼٚٔع . تطًًيٓ لؽاؼ گؽفتٗ اقت ِٚعاضٍٗ اي ثؽ فٙعٖ گؽٚ ٘ٙبي ِطتٍفي اؾ َ

تطًًي نعْ اِىبْ اؼائٗ ضعِبت ثب ويفيت ثٙتؽ ٚ ثب ظلت ٚ قؽفت ثيهتؽي ؼا فؽاُ٘ 

اؼائٗ ضعِبت فيؿيٛتؽاپي ٔيؿ اؾ ايٓ لبفعٖ ِكتثٕي ٔيكت ٚ الؾَ اقت اِؽ . ّٔٛظٖ اقت 

ٖ ثؽؼقي  ٔيبؾ ٘بي ِٛخٛظ ثب ظؼ ٔؾؽ گؽفتٓ عؽذ ٘بي ثٙيٕٗ  قبؾي آٔي ِٛؼظ تٛج

اِب لعَ اٚي ظؼ ايٓ ؼاٖ ِهطى ّٔٛظْ اقتبٔعاؼظ٘بي ِٛؼظ . ظقت أعؼوبؼاْ لؽاؼ گيؽظ 

.  لجٌٛي اقت وٗ ثٗ فٕٛاْ زعالً ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ثتٛاْ ٚضقيت ِٛخٛظ ؼا ثب آٔٙب قٕديع 

٘عف ايٍي تقييٓ نبضى ٘بي وّي ٚ ويفي اقتبٔعاؼظ قبؾي اؼائٗ ضعِبت فيؿيٛتؽاپي 

اؼايٗ ضعِبت ثيّبؼقتبٔي اقت تب ثتٛاْ ثؽ اقبـ آْ  ٚ ثؽ اقبـ قغٛذ تقؽيف نعٖ 

پف اؾ تقييٓ زعالً ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ٚضقيت ِٛخٛظ ؼا ثؽؼقي ّٔٛظٖ ٚ وبقتي ٘بي 

 .ازتّبٌي ؼا ثب ثؽٔبِٗ ؼيؿي ظليك ؼفـ ّٔٛظ
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 :ططخ گَٕبگٌٕ تعزيف گزصيضِ اَض  5صيبت فيشيٕتزاپي صر ـــر

 

يّبؼقتبٔي قغر ةقغر ضعِبت فيؿيٛتؽاپي 

ثيّبؼقتبْ نٙؽقتبْ  2قغر 

ثيّبؼقتبْ ٔبزيٗ  3قغر 

ثيّبؼقتبْ ِٕغمٗ اي  4قغر 

ثيّبؼقتبْ لغجي يب وهٛؼي  5ٚ6قغر 

ثيّبؼقتبْ تطًًي قغر تطًًي 

 

جبًَبيی ثشغ فيشيٕتزاپی ثيًبرطتبٌ طٕاَخ ٔ طٕستگی گُبِٔ 
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:  2ح ــطــيشيٕتزاپي صــــركش فــــو

ثٗ ِؽوؿ فيؿيٛتؽاپي اتالق ِي نٛظ وٗ ظؼ ثيّبؼقتبْ نٙؽقتبْ ِكتمؽ ِي : تقؽيف 

انع ثٕبثؽ ايٓ ضعِبت فيؿيٛتؽاپي ظؼ ثيّبؼقتبْ قٛا ٔر ٚ قٛضتگي گٕبٖٚ ثؽ اقبـ ة

 .ِي ثبنع  2خعٚي فٛق  قغر 

 

: رطُم يٕرص َيبس ــــپ

ٔفؽ فيؿيٛتؽاپيكت   1:  صريبَي

(  ٔفؽ 1) ضعِبت فِّٛي  ( –ٔفؽ  1) ِٕهي ثطم :  غيز صريبَي

قبي قبثمٗ وبؼ   5ثب فيؿيٛتؽاپيكت ثب زعالً ِعؼن وبؼنٕبقي :  يظئٕل فُي

ظؼ ثيّبؼقتبْ قٛضتگي ثٗ فٍت ضبو ثٛظْ ٔٛؿ ثيّبؼاْ ٚ وُ ثٛظْ تقعاظ آٔٙب ِكئٌٛيت 

.  ِٕهي ثطم ثؽ فٙعٖ ضٛظ فيؿيٛتؽاپيكت ِي ثبنع 

ثٗ ظٚ يٛؼت ثكتؽي ثؽاي ثيّبؼاْ ثطم ٘بي ايٍي ٚ قؽ :  َٕع سضيبت ارائّ ػضِ

...( ؼتؽٚؾ٘ب ،فٍدي ٘ب ،ظؼظ٘ب ٚ نىكتگي ٘ب ،ٔبؼازتي ٘بي ِفًٍي ،آ) پبيي فِّٛي 

 .اؼائٗ ِيگؽظظ

 

: يظبدت ثشغ فيشيٕتزاپي صر ثيًبرطتبٌ طٕاَخ ٔ طٕستگي صر يمبيظّ ثب اطتبَضارص  

 
فيشيٕتزاپي يٕجٕص  2اطتبَضارص صر ططخ  

فضبي سضيبت ٔ پؼتيجبَي 

 

( يتز )16( يتز ) 43

- ( يتز )8پذيزع 

(  يتز)10( يتز )10اتبق اطتزادت كبركُبٌ 

( يتز )8( يتز )8اتبق اَتظبر ثيًبراٌ 

( يتز )8( يتز )8اَجبر 

( يتز )60( يتز )15طبنٍ انكتزٔتزاپي 

( يتز )20( يتز )20طبنٍ تًزيٍ صريبَي 

( يتز )30( يتز )30راْزْٔب 

- ( يتز )12ْيضرٔتزاپي 

تب  4تب  3تعضاص كبثيٍ ْب 

( يتز )9( يتز )9طزٔيض ثٓضاػتي 

( يتز )145( يتز )150يجي سيز ثُبي تمز
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صيبت فيشيٕتزاپي  ــــر

فّعٖ ٘عف ظؼ ظؼِبْ ايٓ ثيّبؼاْ وب٘م ظؼظ ،افؿايم : فيؿيٛتؽاپي ثيّبؼاْ قؽپبيي 

ظإِٗ زؽوتي ،تمٛيت فضالت ،ثٙجٛظ تقبظي ٚ ٔٙبيتب افؿايم ٚ ثٙجٛظ فٍّىؽظ ثيّبؼاْ 

.  ِي ثبنع 

 :فيشيٕتزاپي ثيًبراٌ ثظتزي 

فيؿيٛتؽاپي نبًِ فيؿيٛتؽاپي تٕفكي ٚ ٚؼؾل . ِبؼ أدبَ ِي نٛظ ظؼِبْ ثؽ ثبٌيٓ ثي 

أعاَ ٘ب ِي ثبنع ٚ ٘عف خٍٛگيؽي اؾ ففٛٔت ؼيٗ ٘ب  ، افؿايم ؽؽفيت ٚ ثٙجٛظ 

. فٍّىؽظ تٕفكي ، خٍٛگيؽي اؾ ضهه نعْ ِفبيً ٚ ثٙجٛظ ظإِٗ زؽوتي ِفبيً اقت 

پذيزع ثيًبراٌ 

  پذيزع ثيًبراٌ طزپبيي : انف : 

ٚ ثب (  ظؼ يٛؼتيىٗ ثيّبؼ ثيّٗ ثبنع ) ٚؼي ثب اؼائٗ ظفتؽچٗ ثيّٗ ثٗ يٛؼت زض

ٔكطٗ فيؿيٛتؽاپي . اؼائٗ ٔكطٗ فيؿيٛتؽاپي اؾ يه پؿنه ِتطًى أدبَ ِي گيؽظ 

ثيّبؼاْ ثيّٗ نعٖ ٔيبؾ ثٗ ِٙؽ تبييع ثيّٗ ظاؼظ وٗ ثب ؼإّ٘بيي ِكئٛي فيؿيٛتؽاپي ظؼ 

ثقع اؾ تبييع ٔكطٗ . أدبَ ِي نٛظ (ؿ)ظفتؽ ثيّٗ ِكتمؽ ظؼ ثيّبؼقتبْ اِيؽ إٌِّٛيٓ 

ظؼ ؼٚؾ اٚي ِؽاخقٗ فيؿيٛتؽاپ .ثيّبؼ ثؽاي نيفت يجر پػيؽل ظاظٖ ِي نٛظ 

 ت ٔيبؾ ٔكطٗ ثيّبؼ ايالذ ِي نٛظ ِقبيٕٗ وٍي اؾ ثيّبؼ ثقًّ ِي آٚؼظ ٚ ظؼ يٛؼ

وٗ قبفت ِؽاخقٗ ظؼ آْ ظؼج نعٖ (  2فؽَ نّبؼٖ )قپف ِكئٛي ثطم يه وبؼت 

ٖ ثطم فيؿيٛتؽاپي ِؽاخقٗ ي ظ٘ع وٗ ايهبْ ثب ّ٘بْ وبؼت ؼٚؾأٗ ةاقت ثٗ ثيّبؼ َ

. ِي وٕع 

                                                        
 

                   يزکش طٕاَخ ٔ طٕستگی ػٓزطتبٌ گُبِٔ

 ثشغ فيشيٕتزاپی

 :ٔبَ ٚ ٔبَ ضبٔٛاظگی

 :نّبؼٖ پؽٚٔعٖ

 :تهطيى

 :نؽٚؿ ظؼِبْ

                               ................ؼٚؾ..................تقعاظ خٍكبت

 (صٔ جهظّ اس اصايّ صريبٌ يعذٔريى صرؿٕرت غيجت ثيغ اس)

 5  1 

 6  2 

 7  3 

 8  4 
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( 3)فزو ػًبرِ
 ثيًبرطتبٌ طٕاَخ ٔ طٕستگی گُبِٔ

 َٕيظی فيشيٕتزاپیثزگ گشارع 

 

Attending physician پشػک

 :يعبنج

Ward  ثشغ: 

Room  اتبق: 

Bed تشت: 

Name َبو: Family name  َبو

 :سبَٕاصگی

Date of Admission تبريز

 پذيزع

Time     طبعت: 

 Father:  َبو پضر Date of Birth :تبريز تٕنض

Name 

Kind  of disorder     تؼشيؾ   :َٕع يعهٕنيت:                            : Diagnosis 

Sing of physiotherapist Physiotherapist گشارع فيشيٕتزاپيظت Date  تبريز: 

   

   

   

   

   

   

   

   

physiotherapist Name  & Signature: 

 :فيؿيٛتؽاپيكتٔبَ ٚ اِضبء 
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( 4)فزو ػًبرِ

 کبرت فيشيٕتزاپی ثيًبراٌ ثظتزی

 

:            نّبؼٖ پؽٚٔعٖ      :        تبؼيص ثكتؽی          :        ٔبَ ٚ ٔبَ ضبٔٛاظگی
 :ثطم

 فيؿيٛتؽاپی لفكٗ يعؼی     فيؿيٛتؽاپی أعاِٙب     :              ظؼيع قٛضتگی

 :پؿنک ِقبٌح

 تبؼيص نيفت اِضبء ِالزضبت

    

    

    

    

    

    

    

 

 :تٕجّ
 .ايٓ ثؽگٗ ِطًٛو ثكتؽی ظؼ ثيّبؼقتبْ ِی ثبنع-1

 .ْ خؿيی اؾ قبثمٗ ثيّبؼ ِسكٛة ِی نٛظ پف الؾَ اقت ظؼ ٔگٙعاؼی ٚ ٔؾبفت آْ کٛنب ثبنيعايٓ ثؽگٗ ثٗ فٕٛا-2

 .ٕ٘گبَ ٚؼٚظ ثٗ ثطم فيؿيٛتؽاپی زتًّب ثؽگٗ ؼا تسٛيً ِكئٛي ثطم فيؿيٛتؽاپی ظ٘يع -3

 .ٕ٘گبَ ثؽگهت ثٗ ثطم ثكتؽی،کبؼت ضٛظ ؼا تسٛيً ِكئٛي ثطم ظ٘يع-4

 .ؾيٛتؽاپی اِضبءنٛظکبؼت زتًّب ثبيع تٛقظ ِكئٛي ثطم فی-5
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  صرپذيزع  ثيًبراٌ طزپبيي :

ثجت اقبِي ثيّبؼاْ  -1

ثجت تقعاظ خٍكبت ظؼِبٔي   –2

ثجت ِعاٌيتيٙبي ظؼِبٔي  ٚ تقعاظ أعاِٙبي فيؿيٛتؽاپي نعٖ   –3

پيگيؽي ظؼِبْ فيؿيٛتؽاپي ثيّبؼاْ قٛضتٗ اؾ ٌسبػ ثٙجٛظ فٍّىؽظي ٚ وب٘م   –4

 نىٍي ٘بي ِفًٍي ٚ ظؼ ٔٙبيت تمٛيت فضالٔيِسعٚظيت ٘بي زؽوتي ،چكجٕعگي ٚ ثع 

 

  پذيزع ثيًبراٌ ثظتزي : ة: 

ظؼ يٛؼتيىٗ ثٗ تهطيى پؿنه ِقبٌح ٔيبؾ ثٗ فيؿيٛتؽاپي ظانتٗ ثبنع ظقتٛؼ فيؿيٛتؽاپي 

ظاظٖ ِي نٛظ ٚ ثٗ يٛؼت تّبـ تٍفٕي اؾ ثطم ٘ب ثٗ ِكئٛي فيؿيٛتؽاپي اعالؿ ظاظٖ 

. ِيهٛظ 

 ظ ثقع اؾ اعالؿ ِٕهي ثطم ثيّبؼ ثٗ ّ٘ؽاٖ اگؽ ثيّبؼ ظؼ ثطم زبظ ثكتؽي ثبل

ثيّبؼ ثؽ ثٗ ثطم فيؿيٛتؽاپي ِؽاخقٗ ِي وٕع وٗ ثقع اؾ اؼؾيبثي وٍي تٛقظ 

 ِؽثٛط ثٗ أعاِٙبي ظؼگيؽ ِهطى نعٖ ٚقپف آِٛؾل ٘بي الؾَفيؿيٛتؽاپ تقعاظ 

يّبؼ ٚ ّ٘ؽاٖ ايهبْ ظاظٖ ِي ثٗ ة...ٔسٖٛ ضٛاثيعْ ،ؼاٖ ؼفتٓ ،أدبَ اِٛؼ نطًي ٚ 

  .نٛظ

  اگؽ ثيّبؼ ظؼ ثطم ٘بي ٚيژٖ ثكتؽي ثبنع  ثقع اؾ تّبـ ِٕهي ثطم ، فيؿيٛتؽاپ

ثٗ ثطم ِؽاخقٗ وؽظٖ ٚ افّبي فيؿيٛتؽاپي ثؽ ؼٚي تطت يب ظؼ اتبق ٘بي تّؽيٓ 

 .ظؼِبٔي ثطم ٘ب يٛؼت ِي گيؽظ

 

يبظؼ ِي (  3فؽَ نّبؼٖ )ثؽاي تّبِي ثيّبؼاْ ثكتؽي وبؼت ِطًٛو  فيؿيٛتؽاپي 

ِٛخٛظ ظؼ پؽٚٔعٖ ثيّبؼاْ (  4فؽَ نّبؼٖ )ظؼ ثؽگ گؿاؼل فؿيٛتؽاپي ّ٘چٕيٓ .گؽظظ 

 .قيؽ فيؿيٛتؽاپي ثيّبؼ ثٗ يٛؼت ؼٚؾأٗ ثجت ِي گؽظظ

: ظؼ پػيؽل ثيّبؼاْ ثكتؽي ● 

ثجت اقبِي ثيّبؼاْ ثٗ يٛؼت ؼٚؾأٗ    –1

ثجت ِعاٌيتيٙبي ظؼِبٔي ٚ تقعاظ أعاِٙبي ظؼگيؽ    –2

يؿيٛتؽاپي ثيّبؼ ثجت گؿاؼل ؼٚؾأٗ اؾ ؼٚٔع ف  –3

آِٛؾل ثٗ ثيّبؼ ٚ ّ٘ؽاٖ ثيّبؼ خٙت أدبَ فيؿيٛتؽاپي ثٗ يٛؼت والِي ٚ   –4

. ٌتفپُ
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ػزح ٔظبيف پزطُم فيشيٕتزاپي  

  ( تًعي قّت وبؼنٕبـ فيؿيٛتؽاپي ) يظئٕل ثشغ فيشيٕتزاپي: انف

لجٛي ِكئٌٛيت فٕي ثطم  -1

ٔؾبؼت ثؽ زفؼ ٚ اخؽاي اقتبٔعاؼظ٘بي ظاضً ثطم  -2

اؼت ثؽ قالِت وٍيٗ تدٙيؿات ٔؼ -3

تمكيُ وبؼ ٚ تجييٓ نؽذ ٚؽبيف ٚ اضتيبؼات وٍيٗ وبؼوٕبْ  -4

ٔؾبؼت ثؽ فٍّىؽظ ويفي وبؼوٕبْ  -5

پيگيؽي ظؼ خٙت تقّيؽ تدٙيؿات ٚ تؽِيُ ٘ؽگٛٔٗ ضؽاثي قبضتّبْ  -6

ٔؾبؼت ثؽ ٚؼٚظ ٔكص ٚ ظؼضٛاقت ٘بي فيؿيٛتؽاپي ثٗ ثطم   -7

ؼفي ٚ تدٙيؿات  ٚ أجبؼل آٔٙب ٔؾبؼت ثؽ ٚؼٚظ وٍيٗ ِٛاظ ِى -8

ٔؾبؼت ثؽ وٍيٗ اِٛؼ ِكتٕع قبؾي ِبٕٔع پؽٚٔعٖ ٔٛيكي ،گؿاؼل ٔٛيكي  -9

ٔؾبؼت ثؽ زفؼ ثٙعانت ثطم  -10

تٙيٗ آِبؼ فٍّىؽظ ِؽوؿ فيؿيٛتؽاپي  -11

ظؼيبفت ظقتٛؼاٌقًّ ٘ب ٚ اخؽاي آْ  -12

لي أدبَ اِٛؼ ِسٌٛٗ اؾ عؽف ؼيبقت ثيّبؼقتبْ ظؼ زعٚظ ايٛي اضال -13

تٙيٗ ٚ تٕؾيُ ثؽٔبِٗ وبؼ ِب٘يبٔٗ پؽقًٕ  -14

تٙيٗ ِٛاظ ٚ ِٕبثـ فٍّي ثؽاي پؽقًٕ   -15

أدبَ خٍكبت ِب٘بٔٗ ٚ ِكتّؽ  -16

پيهگيؽي ٚ وٕتؽي ٘ؽ گٛٔٗ تٕم ٚ ثي ٔؾّي  -17

ِؽالجت اؾ ايٛي اضالق زؽفٗ اي ظؼ ثطم  -18

زضٛؼ ظؼ ٕ٘گبَ فقبٌيت ٘بي ثطم يب خبٔهيٓ لبٔٛٔي  -19

ط ثب ثطم ٘بي وٍيٕيىي ٚ پبؼاوٍيٕيىي ظيگؽ اؼتجب -20

( وبؼوٕبْ ، تدٙيؿات ٚ فضبي فيؿيىي ) تهىيً نٕبقٕبِٗ ثطم  -21

  ( تًعي قّت وبؼنٕبـ فيؿيٛتؽاپي ) فيشيٕتزاپيظت:  ة

ثجت وٍيٗ ٔىبت ِؽثٛط ثٗ ثيّبؼ ،ِؽازً ظؼِبْ ٚ وٍيٗ ٚلبيـ زيٓ ظؼِبْ  -1

آٔٙب آِٛؾل ٚ تٛييٗ ثٗ ثيّبؼأئ يب ّ٘ؽا٘بْ  -2

نؽوت ظؼ ثبؾآِٛؾي ٘ب ثٗ يٛؼت قبٌيبٔٗ ٚ اؼائٗ ِعاؼن آٔٙب   -3

ؼفبيت ايٛي اضالق زؽفٗ اي  -4

ثؽؼقي ٚ ِقبيٕٗ ِسعٚظيت ٘بي فٍّىؽظي ٚ ٔب تٛأيٙب  -5

عؽازي ٚ ثؽٔبِٗ ؼيؿي ثؽاي ظؼِبْ  -6

ِهبٚؼٖ ٚ آِٛؾل ثٗ ثيّبؼ  -7
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اؼؾيبثي پيهؽفت ثيّبؼ  -8

ِبؼاْ افُ اؾ قؽپبيي ٚ ثكتؽي  اؼائٗ ضعِبت  ظؼِبٔي ثٗ ثي -9

أدبَ قبيؽ اِٛؼ ِسٌٛٗ اؾ عؽف ِكئٛي ثطم ظؼ زعٚظ ايٛي اضاللي  -10

زفؼ اعالفبت ٚ اقؽاؼ ِؽثٛط ثٗ وبؼوٕبْ ٚ ثيّبؼاْ  -11

فعَ ظضبٌت ظؼ اِٛؼ ظؼِبٔي ّ٘ىبؼاْ ٚ ظؼ يٛؼت ٔيبؾ گؿاؼل ثٗ ِكئٛي ثطم  -12

تجٓيشات فيشيٕتزاپي 

: نؽذ 

اظٖ ظؼ فيؿيٛتؽاپي وٗ  ثب اقتفبظٖ اؾ ضٛاو فيؿيىي ِبٕٔع ٔٛؼ ، تدٙيؿات ِٛؼظ اقتف

گؽِب ، قؽِب ، آة ، اٌىتؽيكيتٗ ، اِٛاج ِبٚؼاء يٛت ، ٚؼؾل ٚ تّؽيٕبت ثعٔي ثؽاي 

پيهگيؽي اؾ ثؽٚؾ ِقٌٍٛيت ٚ ٔبتٛأي ٚ افبظٖ فٍّىؽظ ِطتً نعٖ افضبي ثيّبؼ تالل 

ِي وٕع ، نبًِ  

تجٓيشات انكتزٔتزاپي 

تٕضيذبت يٕجٕصي تبَضارص اصتجٓيشات 

  TENS 2 2صطتگبِ 

ظقتگب٘ٙبي تٕف ٚ فبؼاظيه ٚ گبٌٛأيه ِي تٛإٔع ثٗ يٛؼت ■ 

. ِهتؽن ظؼ يه ظقتگبٖ ضاليٗ نٛٔع 

 

. ؼٚل وبؼ ثب ٘ؽ وعاَ اؾ ظقتگب٘ٙب ،ضّيّٗ نعٖ اقت■ 

 

 

 1 1صطتگبِ فبراصيك 

 1 1صطتگبِ گبنٕاَيك 

 IR 2 1چزاغ 

US(HZ) 1 1 

 1 1ِ ْبت پك صطتگب

 1 1صطتگبِ پبرافيٍ 

 1 1صطتگبِ يبطبژٔر 

 4 3تشت چٕثي 

 4 3ؿُضني 

 1 3چٓبر پبيّ 

 1 3تبثٕرِ 

 4 3تزاني 

-  1صيبتزيي يٕج كٕتبِ 

 1- صطتگبِ ٔكيٕو 

  IF  -1صطتگبِ 
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يزيٍ صريبَي ــــجٓيشات تـــــت

تٛضيسبت ِٛخٛظي اقتبٔعاؼظ تدٙيؿات 

يٕعٌي 

ٚاظؼيكپف ن
1 1 

 

 1 1پبؼاًٌ ثبؼ 

 1 1 آيٕٗ ِتسؽن

 3 1 ٚاي ثبؼ

-  1ٔؽظثبْ أگهتبْ 

 1 1ِبنيٓ ِچ ظقت 

 1 1پٌٛي 

 1 1( قؽي)ٚؾٔٗ 

 1 1ظٚچؽضٗ ثبثت 

-  2فًب 

-  1ٚاوؽ اعفبي 

 1 1ٚاوؽ ثؿؼگكبالْ 

 3 1چؽش نبٔٗ 

-  CP 2تٛپ 
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ل عًٕيي ــــٔطبي

ِٛخٛظي ظاؼظ اقتبْتدٙيؿات 
 تٛضيسبت

 5 8يٕعٌي ِقٌّٛي 
 

 2 2يٕعٌي پهت ِيؿ 

 2 1ِيؿ تسؽيؽ اظاؼي 

-  1 ِيؿ وٛچه

-  1 تطتٗ ٚايت ثؽظ

 1 1لفكٗ وتبثطبٔٗ 

 1 1ٌگٓ اقتيً 

 7 5ؼضت آٚيؿ 

 1 3قبفت ظيٛاؼي 

-  2فبيً ثبيگبٔي 

 1 1ؼايبٔٗ 

● ● ٚقيٍٗ قؽِبيهي 
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ي ٔ َيًّ يـزفي ٔ غيز يـزفي تجٓيشات يـزف

 

تدٙيؿات تدٙيؿات تدٙيؿات تدٙيؿات 

ٍِسفٗ ٚ ؼٚثبٌهي 
ِٛاظضعففٛٔي 

وٕٕعٖ 
اقتؽپ ٔٛاؼ گچي 

ويكٗ وٍع په ثبٔع وهي چكت ؾضُ ثٕعي ثبٌم ِقٌّٛي 

ويكٗ ٘بت په اٌىً ليچي ِقٌّٛي ِبقه 

زٌٛٗ پٕجٗ ليچي گچ ثؽي  يىجبؼ ًِؽف ظقتىم

فٕؽ ؼ قٕح ظقتگبٖ فهبظقتّبي وبمػي 
اٌىتؽٚظ 

اٌىتؽٚتؽاپي 

تدٙيؿات تدٙيؿات تدٙيؿات تدٙيؿات 

 usژي پع اٌىتؽٚتؽاپي گبؾ اقتؽيً يبثْٛ ِبيـ 

ويكٗ نٕي اقٍيٕگ ٚيجؽيً ثبٔع ؾضُ ثٕعي 

 

:  ٔاَيٍ يزسـي ـــــق

فؽظ ِتمبضي ِؽضًي ثقع اؾ پؽ وؽظْ ٚ اِضبئ فؽَ ظؼضٛاقت ِؽضًي ، ثبيكتي ايٓ 

٘ؽ فؽظ لجً اؾ . قئٛي ثطم ٚ قپف قؽپؽقت ثيّبؼقتبْ ثؽقبٔع فؽَ ؼا ثٗ اِضبي َ

٘ؽ . ؼفتٓ ثٗ ِؽضًي ثبيع نطًب العاَ ثٗ تسٛيً ثؽگٗ ِؽضًي ٚ اِضبي آْ ّٔبيع 

٘ؽ يه اؾ پؽقًٕ زك اقتفبظٖ  .قبفت نيفت وبؼي ِي ثبنع  6ؼٚؾ ِؽضًي ثٗ ِٕؿٌٗ 

 .اؾ يه ِبٖ ِؽضًي ظؼ قبي ؼا ظاؼظ 
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   لٕاَيٍ يزسـي طبعتي  :

ؼ يٛؼت ٔيبؾ ، پؽقًٕ ِتمبضي ثقع اؾ تىّيً فؽَ ِؽثٛعٗ  ٚ  اِضبئ آْ تٛقظ ظ

اقتفبظٖ وٕع ( پبـ ) ِكئٛي ثطم ٚ ِعيؽيت ثيّبؼقتبْ ِي تٛأع اؾ ِؽضًي قبفتي  

قبفت ِؽضًي  8وٗ ثقع اؾ ِسبقجٗ قبفت ٘بي پبـ تٛقظ وبؼگؿيٕي ثٗ اؾاي ٘ؽ .

.  نٛظ قبفتي يه ؼٚؾ اؾ ِؽضًي اقتسمبلي ايهبْ وكؽ ِي 

 

  طبعت كبر  :

قبفت . ِي ثبنع  13: 30يجر تب  7:  30قبفت نؽٚؿ وبؼ ظؼ ثطم فيؿيٛتؽاپي اؾ 

ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ثيّبؼقتبْ ، . قبفت ِي ثبنع  7ِٛؼظ ِسبقجٗ ظؼ نيفت يجر  

ؼاٖ (  ثٗ يٛؼت تّبَ ٚلت يب پبؼٖ ٚلت ) فيؿيٛتؽاپي ظؼ نيفت فًؽ يب نت ُ٘ 

. أعاؾي ِيگؽظظ 

 

 فّ كبر پبصاع ٔ اضب :

ِيؿاْ اضبفٗ وبؼ ظؼ پبيبْ ٘ؽ ِبٖ ثب تٛخٗ ثٗ قبفبت وبؼ ِٛؽفي ، تقغيالت ؼقّي ٚ 

وٗ پف اؾ تٙيٗ ٚ تٕؾيُ تٛقظ ِكئٛي ثطم ثٗ ظفتؽ . فٍّىؽظ فؽظ ِسبقجٗ ِي گؽظظ 

. ِعيؽيت تسٛيً ظاظٖ ِي نٛظ 

 

  َّكبرا  :

زك اٌؿزّٗ ثقالٖٚ  ظؼيع وبؼوؽظ زك اٌقالج ٚ 2ِجٍل وٍي وبؼأٗ اؾ ِسبقجٗ ٚ تقييٓ  

ثعقت ِي آيع ...( آؾِبيهىبٖ ، فيؿيٛتؽاپي ٚ ) ظؼيع وً ٚازع٘بي پبؼاوٍيٕيه  5/2

ؼضبيت اؾ ضعِت ثيهتؽيٓ قُٙ ؼا ظؼ وبؼأٗ ظاؼظ وٗ ِي تٛأع اؾ يفؽ تب قٗ اِتيبؾ .

.  ثبنع 

 

  اطتبَضارص پٕػغ :

.  يؿ ٘كتٕعل قفيع ٚ تُپؽقًٕ ثطم فيؿيٛتؽاپي ِٛؽف ثٗ پٛنيعْ ؼٚ پٛ

 

َكبت ثٓضاػتي ٔ ايًُي صر ثشغ فيشيٕتزاپي 

:  ِطبعؽات ثٙعانتي 

اِىبْ أتمبي آٌٛظگي ٚ ففٛٔت ثٗ ظٌيً فعَ ؼفبيت ِمؽؼات ٚ ِٛاؾيٓ ثٙعانتي اؾ  -1

. عؽيك پؽقًٕ ، ثيّبؼاْ ٚ ّ٘ؽا٘بْ آٔٙب
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اِىبْ أتمبي آٌٛظوي  ٚ ففٛٔت ثٗ ظٌيً ٔبِٕبقت ثٛظْ قبضتّبْ اؾ ٌسبػ قبضت ٚ  -2

ٚل ٔؾبفت ٚ نكتهٛ قبؾ ٚ ؼ

اِىبْ أتمبي آٌٛظوي  ٚ ففٛٔت ثٗ ظٌيً ظفـ ميؽ ثٙعانتي ٚ ٔبيسير ؾثبٌٗ ٚ   --3

فبضالة 

اِىبْ أتهبؼ ٚ أتمبي آٌٛظگي ٚ ففٛٔت ثٗ ظٌيً آة ًِؽفي ميؽ ثٙعانتي   -4

اِىبْ أتهبؼ ٚ أتمبي آٌٛظگي ٚ ففٛٔت ثٗ ظٌيً اقتفبظٖ اؾ ٚقبيً ٚ اثؿاؼ وبؼ ٚ ِٛاظ  -5

في ميؽ ثٙعانتي ٚ ؼفت ٚآِع آؾاظ فَّٛ ظؼ ايٓ ثطم  ًِؽ

 

:  كبرْبي ثٓضاػتي ـــراِ

. وبؼوٕبْ ظؼ ايٓ ثطم اؾ ٌجبـ فؽَ ِطًٛو اقتفبظٖ ِي وٕٕع  -1

وف ٚ ظيٛاؼ اؾ خٕف لبثً نكتهٛ ٚ ثعْٚ ظؼؾ ٚ نىبف ِي ثبنع تب ِبٔـ اؾ ٚؼٚظ  -2

. زهؽات ثٗ ايٓ ثطم نٛظ 

. ف اقت قمف قبٌُ ٚ ثعْٚ ظؼؾ ٚ نىب -3

. اؾ آٚؼظْ ٚقبيً اضبفي ٚ ميؽ لبثً اقتفبظٖ ظؼ ثطم خٍٛگيؽي ِي نٛظ  -4

ٚقبيً ٚ اثؿاؼ وبؼ ثٗ يٛؼت ؼٚؾأٗ اؾ ٌسبػ ثٙعانتي ٚ قبٌُ ثٛظْ ثؽؼقي ِي  -5

.  نٛظ ٚ ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ضع ففٛٔي ٚ نكتهٛ ِيگؽظظ

أدبَ نكتهٛ ٚ ضعففٛٔي ثطم ثٗ يٛؼت يه ؼٚؾ ظؼ ِيبْ ثب ِٛاظ ضعففٛٔي   -6

ِيگيؽظ ٚ ظقتگب٘ب ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ثقع اؾ اقتفبظٖ ٘ؽ ثيّبؼ ضعففٛٔي نعٖ ٚ اؾ 

وبمػ٘بي ِطًٛو يىجبؼ ًِؽف خٙت ثيّبؼاْ ثكتؽي ٚ قٛضتگي قؽپبيي اقتفبظٖ 

. ِي نٛظ 

خبيگبٖ ِطًٛو ثؽاي ٚقبيً ٚ اثؿاؼ وبؼ نكتهٛ ٚ ِٛاظ ضعففٛٔي وٕٕعٖ تقييٓ  -7

. نعٖ اقت 

. ل ِٛؼظ تبييع ِمبِبت ثٙعانتي ِي ثبنع آة ًِؽفي ظؼ ايٓ ثص -8

.  خٙت زفؼ ِكبئً ايّٕي ظؼ ايٓ ثطم وپكٛي اعفبئ زؽيك ظؼ ظقتؽـ ِي ثبنع  -9

. خبيگبٖ ِطًٛو ثؽاي اٌجكٗ پؽقًٕ ٚخٛظ ظاؼظ  -10

.  ظؼ ٚ پٕدؽٖ ِسىُ ٚ ثعْٚ ظؼؾ ٚ نىبف ٚ ظاؼاي تٛؼي ِي ثبنع -11

اقتبٔعاؼظ اؾ ؾِيٓ ٚ فبيٍٗ زعالً يه ِسً ًٔت وٍيع ٚ پؽيؿ ظؼ ِىبْ ِٕبقت ٚ  -12

.  ِٕؽي ِي ثبنع 

. ظفـ فبضالة ثٗ يٛؼت ثٙعانتي ِي ثبنع  -13

. قؽٚيف ثٙعانتي ظؼ ثطم ِٛخٛظ ثٛظٖ ٚ ؼٚنٛيي زبٚي يبثْٛ ِبيـ ِي ثبنع  -14

.  اتبق اقتؽازت ظؼ ِسً ؼضتىٓ ِي ثبنع  -15
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قيكتُ آة گؽَ ٚ قؽظ خٙت اقتسّبَ پؽقًٕ زّبَ ِٛخٛظ ِي ثبنع وٗ ِدٙؿ ثٗ  -16

.  ِي ثبنع 

.  ّ٘ٗ ٚقبيً ٚ اثؿاؼ وبؼ ظؼ خبيگبٖ ِطًٛو لؽاؼ ظاؼٔع  -17

اؾ ٚؼٚظ افؽاظ ِتفؽلٗ ثٗ ثطم خٙت وٕتؽي ففٛٔت ٚ ؼفبيت ٔىبت ثٙعانتي  -18

.  ضٛظظاؼي ِي گؽظظ 

. ثطم ِدٙؿ ثٗ قيكتُ قؽِبيهي ٚ گؽِبيهي  ِي ثبنع   -18

  ثشغ ْبی فيشيٕتزاپی اطتبَضارصْبی طاليت ٔ ايًُی صر

٘ب ثبيع ثتٛإٔع ِٛاؼظ  فيؿيٛتؽاپيكت. ضعِبت فيؿيٛتؽاپی ثبيع ظؼ ِسيغی آِ اؼائٗ گؽظظ

 :ؾيؽ ؼا ِعيؽيت ّٔبيٕع

 ( آتغ طٕسی ، ايذبء سثبنّ ، اديبء لهجی ٔ ريٕی ، کًک ْبی أنيّ ، کُتزل

عفَٕت ، گشارع ثيًبريٓبی ؿُعتی ٔ اتفبلبت سطزَبک ، اؿٕل َگٓضاری اس 

... ٔ ( ػبيم پؼتيجبَی ٔ کبنيجزاطيٌٕ ) تجٓيشات فيشيٕتزاپی 

( نبضٗ اؼٚپبيی کٕفعؼاقيْٛ فيؿيٛتؽاپی Rwcpt.org:ِٕجـ)

 

 جٓيشات فيشيٕتزاپيرٔع كبر ثب ت

 

TENS  (NEWDYN 620L  )يزادم راِ اَضاسي  صطتگبِ ■ 

ظقتگبٖ ؼا ظؼ ِىبٔي ّ٘ٛاؼ ، ضهه ٚ ثًٛؼتي وٗ ِبٔقي ظؼ ِمبثً تٙٛيٗ ٚخٛظ  -1

. ٔعانتٗ ثبنع ، لؽاؼ ظ٘يع 

ظلت وٕيع وٗ وبثً . وبثً ثؽق ؼا ثٗ پهت ظقتگبٖ ظؼ لكّت ٚؼٚظي ثؽق ٚيً وٕيع  -2

. ٚؾٔمٗ اي ظؼ لكّت ٚؼٚظي ثؽق ظاضً نعٖ ثبنع تب أتٙبي لكّت غ

. وٍيع ثؽق ظقتگبٖ ؼا ؼٚنٓ وٕيع  -3

. وبثً ثيّبؼ ؼا ٚيً وٕيع  -4

. اٌىتؽٚظ٘ب ؼا ثٗ فيم وبثً ثيّبؼ ٚيً ّٔبييع ٚ ظاضً پع٘بي ِؽعٛة لؽاؼ ظ٘يع  -5

ـ ٔٛؿ نىً ِٛج ، ؾِبْ ، فؽوبْ) تٕؾيّبت الؾَ ؼا ثؽاي ِٛج أتطبثي أدبَ ظ٘يع  -6

 ٚ )...

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ثب اقتفبظٖ اؾ اقتؽپ اٌىتؽٚظ٘ب ؼا ؼٚي ثعْ ثيّبؼ ثٗ عٛؼ ِسىُ ٚ ثعْٚ فهبؼ ؾيبظ  -7

. ثبثت وٕيع

ظلت وٕيع وٗ اِىبْ اقتفبظ اؾ ظٚ ) وبٔبي يب وبٔبي ٘بي ِٛؼظ ٔؾؽ ؼا أتطبة وٕيع   --8

( . وبٔبي ثٗ يٛؼت ُ٘ ؾِبْ ٔيؿ ٚخٛظ ظاؼظ

. ٌٛة ظؼِبْ ؼا آمبؾ وٕيع ثب افؿايم تعؼيدي خؽيبْ تب ِمعاؼ ِظ -9

لجً اؾ ٚيً وؽظْ وبثً ثؽق ظقتگبٖ ثٗ پؽيؿ تٛخٗ ظانتٗ ثبنيع وٗ وٍيع ؼٚنٓ : تٛخٗ 

. يب ضبِٛل ظقتگبٖ ، ضبِٛل ثبنع 

(  (STIMULATOR 733X يزادم راِ اَضاسي  صطتگبِ■ 

ظقتگبٖ ؼا ظؼ ِىبٔي ّ٘ٛاؼ ، ضهه ٚ ثًٛؼتي وٗ ِبٔقي ظؼ ِمبثً تٙٛيٗ ٚخٛظ  -1

. ٖ ثبنع ، لؽاؼ ظ٘يع ٔعانت

ظلت وٕيع وٗ وبثً . وبثً ثؽق ؼا ثٗ پهت ظقتگبٖ ظؼ لكّت ٚؼٚظي ثؽق ٚيً وٕيع  -2

. تب أتٙبي لكّت غٚؾٔمٗ اي ظؼ لكّت ٚؼٚظي ثؽق ظاضً نعٖ ثبنع 

. وٍيع ثؽق ظقتگبٖ ؼا ؼٚنٓ وٕيع  -3

. وبثً ثيّبؼ ؼا ٚيً وٕيع  -4

. ِبييع ٚ ظاضً پع٘بي ِؽعٛة لؽاؼ ظ٘يع اٌىتؽٚظ٘ب ؼا ثٗ فيم وبثً ثيّبؼ ٚيً ْ -5

ثب اقتفبظٖ اؾ اقتؽپ اٌىتؽٚظ٘ب ؼا ؼٚي ثعْ ثيّبؼ ثٗ عٛؼ ِسىُ ٚ ثعْٚ فهبؼ ؾيبظ  -6

. ثبثت وٕيع 

ظلت وٕيع وٗ اِىبْ اقتفبظ اؾ ظٚ ) وبٔبي يب وبٔبي ٘بي ِٛؼظ ٔؾؽ ؼا أتطبة وٕيع  -7

( . وبٔبي ثٗ يٛؼت ُ٘ ؾِبْ ٔيؿ ٚخٛظ ظاؼظ

... (  ٔٛؿ نىً ، ؾِبْ ،فؽوبٔف ٚ ) الؾَ ؼا ثؽاي ِٛج أتطبثي أدبَ ظ٘يع  تٕؾيّبت -8

. ثب افؿايم تعؼيدي خؽيبْ تب ِمعاؼ ِغٍٛة ظؼِبْ ؼا آمبؾ وٕيع  -9

لجً اؾ ٚيً وؽظْ وبثً ثؽق ظقتگبٖ ثٗ پؽيؿ تٛخٗ ظانتٗ ثبنيع وٗ وٍيع ؼٚنٓ : تٛخٗ 

. يب ضبِٛل ظقتگبٖ ، ضبِٛل ثبنع 

(  VACUMED 577B) اسي  صطتگبِيزادم راِ اَض■ 

ثب اقتفبظٖ اؾ اٌىتؽٚظ٘بي ؼاثظ ،ضؽٚخي ظقتگبٖ اٌىتؽٚتؽاپي  ؼا ثٗ ٚؼٚظي ظقتگبٖ  -1

. ٚويَٛ ٚيً ّٔبييع

. ضبِٛل ثؽق ؼٚنٓ ّٔبييع/ ٘ؽ ظٚ ظقتگبٖ ؼا ثب اقتفبظٖ اؾ وٍيع ؼٚنٓ  -2

. اٌىتؽٚظ٘بي ٚويُ ؼا ثٗ قٛوتٙبي ِؽثٛعٗ ٚيً ّٔبييع -3

ّ٘چٕيٓ اتًبي .تٗ ثبنيع ٕ٘گبَ اتًبي ٌٌٛٗ ٘ب ثٗ ظقتگبٖ آٔٙب ؼا ِسىُ وٕيع تٛخٗ ظال   

. اٌىتؽٚظ٘ب ثٗ ٌٌٛٗ ؼا ٔيؿ ِسىُ وٕيع تب اؾ ٔهتي خٍٛگيؽي نٛظ 
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ظقتگبٖ ؼا ؼٚي ِع ٚويَٛ پيٛقتٗ تٕؾيُ وٕيع قپف اٌىتؽٚظ٘بي ي وٗ ظاضً آٔٙب  -4

. ؼ لؽاؼ ظ٘يع پع٘بي اقفٕدي ِؽعٛة تقجيٗ نعٖ اقت ؼا ثؽ ؼٚي ثعْ ثيّب

. زبي ِع ٚويَٛ ؼا أتطبة وٕيع  -5

. نعت ؼا تٕؾيُ وٕيع -6

. اِٛاج ٚ نعت ظقتگبٖ اٌىتؽٚتؽاپي ؼا تٕؾيُ وٕيع  -7

.  ثقع اؾ اتّبَ ظؼِبْ اٌىتؽٚظ٘ب ؼا خعا وؽظٖ ٚ ظقتگبٖ ؼا ضبِٛل ّٔبيع  -8

اٌىتؽٚظ٘ب  ظؼ پبيبْ ظؼِبْ ٚ لجً اؾ ضبِٛل وؽظْ ظقتگبٖ ثؽاي خعاقبؾي آقبْ: تٛخٗ 

.  ثٙتؽ اقت اثتعا نعت ؼا پبيٓ آٚؼظٖ قپف ظقتگبٖ ؼا ضبِٛل ّٔبييع 

( BEAUTSTIM 680B) يزادم راِ اَضاسي  صطتگبِ■ 

ثقع اؾ ؼٚنٓ نعْ ظقتگبٖ تكت ظاضٍي . ظقتگبٖ ؼا تٛقظ وٍيع ايٍي ؼٚنٓ وٕيع  -1

. أدبَ ِيع٘ع ٚ ظؼ أتٙب آالؼَ وٛتب٘ي نٕيعٖ ِي نٛظ 

.  ِٛؼظ ٔؾؽ ؼا خٙت تٕؾيُ تٛقظ وٍيع أتطبة گؽ پبؼاِتؽ تقييٓ وٕيع پبؼاِتؽ٘بي  -2

. پبؼاِتؽ٘بي ِٛؼظ ٔؾؽ ؼا تٛقظ وٍيع تٕؾيُ پبؼاِتؽ تٕؾيُ ّٔبييع  -3

 

 

. تبيّؽ ؼا تٕؾيُ وٕيع  -4

. اٌىتؽٚظ٘ب ؼا ّ٘ؽاٖ ثب اقفٕدٙبي ِؽعٛة نعٖ ثؽ ؼٚي ثعْ ثيّبؼ لؽاؼ ظ٘يع  -5

وٕٕعٖ ظإِٗ خؽيبْ ضؽٚخي ظؼ خٙت چؽضم فمؽثٗ ٘بي قبفت  ثب چؽضبٔعْ تٕؾيُ -6

. ظؼِبْ ؼا نؽٚؿ وٕيع 

پبيبْ ظؼِبْ   -7

ثقع اؾ ايٕىٗ ؾِبْ ظؼِبْ پبيبْ يبفت آالؼَ ثٗ يعا ظؼ ِي آيع ٚ  خؽيبْ : اتٕيبتيك )  

 (.ضؽٚخي يفؽ ضٛا٘ع نع 

( ِتٛلف وؽظ  ِؽ ،  ظؼِبْ ؼاِي تٛاْ ثب يفؽ وؽظْ ظإِٗ ضؽٚخي ٚ يب تبي:  صطتي  )

 

( INTERFRENTIAL 520B)ِؽازً ؼاٖ أعاؾي  ظقتگبٖ ■ 

ظقتگبٖ ؼا ظؼ ِىبٔي ّ٘ٛاؼ ، ضهه ٚ ثًٛؼتي وٗ ِبٔقي ظؼ ِمبثً تٙٛيٗ ٚخٛظ   -1

. ٔعانتٗ ثبنع ، لؽاؼ ظ٘يع 

ظلت وٕيع وٗ وبثً . وبثً ثؽق ؼا ثٗ پهت ظقتگبٖ ظؼ لكّت ٚؼٚظي ثؽق ٚيً وٕيع  -2

ٖ اي ظؼ لكّت ٚؼٚظي ثؽق ظاضً نعٖ ثبنع تب أتٙبي لكّت غٚؾٔك

ثقع اؾ ؼٚنٓ نعْ ظقتگبٖ تكت ظاضٍي . ظقتگبٖ ؼا تٛقظ وٍيع ايٍي ؼٚنٓ وٕيع  -3

. أدبَ ِيع٘ع ٚ ظؼ أتٙب آالؼَ وٛتب٘ي نٕيعٖ ِي نٛظ 
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. وبثً ثيّبؼ ؼا ٚيً وٕيع  -4

. ؼ ظ٘يع اٌىتؽٚظ٘ب ؼا ثٗ فيم وبثً ثيّبؼ ٚيً ّٔبييع ٚ ظاضً پع٘بي ِؽعٛة لؽا -5

ثب اقتفبظٖ اؾ اقتؽپ اٌىتؽٚظ٘ب ؼا ؼٚي ثعْ ثيّبؼ ثٗ عٛؼ ِسىُ ٚ ثعْٚ فهبؼ ؾيبظ  -6

. ثبثت وٕيع

.  ٔٛؿ خؽيبْ ِٛؼظ ٔيبؾ ؼا أتطبة وٕيع  -7

.  ثؽٔبِٗ قٛيپ فؽوبٔف ؼا ؼا أتطبة وٕيع  -8

.  يع پبؼاِتؽ٘بي ِٛؼظ ٔؾؽ ؼا خٙت تٕؾيُ تٛقظ وٍيع أتطبة گؽ پبؼاِتؽ تقييٓ وٓ  -9

. پبؼاِتؽ٘بي ِٛؼظ ٔؾؽ ؼا تٛقظ وٍيع تٕؾيُ پبؼاِتؽ تٕؾيُ ّٔبييع  -10

 

ثب چؽضبٔعْ وٕتؽي وٕٕعٖ خؽيبْ ضؽٚخي ظؼ خٙت چؽضم فمؽثٗ ٘بي قبفت  -11

. ظؼِبْ ؼا نؽٚؿ وٕيع

ثب چؽضبٔعْ وٕتؽي وٕٕعٖ ثبالٔف ظؼ خٙت ظٌطٛاٖ ، ظإِٗ خؽيبْ ضؽٚخي ٚ ٔبزيٗ  -12

. ْ اٌىتؽٚظ٘ب ؼا خبثدب وؽظزعاوثؽ ِعٚالقيْٛ ثي

پبيبْ ظؼِبْ  -13

ثقع اؾ ايٕىٗ ؾِبْ ظؼِبْ پبيبْ يبفت آالؼَ ثٗ يعا ظؼ ِي آيع ٚ  خؽيبْ :  اتٕيبتيك

. ضؽٚخي يفؽ ضٛا٘ع نع 

. ِي تٛاْ ثب يفؽ وؽظْ ظإِٗ ضؽٚخي ٚ يب تبيّؽ ،  ظؼِبْ ؼا  ِتٛلف وؽظ :  صطتي  

( US) يزادم راِ اَضاسي  صطتگبِ■ 

گبٖ ؼا ظؼ ِىبٔي ّ٘ٛاؼ ، ضهه ٚ ثًٛؼتي وٗ ِبٔقي ظؼ ِمبثً تٙٛيٗ ٚخٛظ ظقت -1

. ٔعانتٗ ثبنع ، لؽاؼ ظ٘يع 

ظلت وٕيع وٗ وبثً . وبثً ثؽق ؼا ثٗ پهت ظقتگبٖ ظؼ لكّت ٚؼٚظي ثؽق ٚيً وٕيع  -2

. تب أتٙبي لكّت غٚؾٔمٗ اي ظؼ لكّت ٚؼٚظي ثؽق ظاضً نعٖ ثبنع 

. ظ وٍيع ثؽق ظقتگبٖ ؼا ؼٚنٓ وٕي -3

... ( ٔٛؿ نىً ، ؾِبْ ،فؽوبٔف ٚ ) تٕؾيّبت الؾَ ؼا ثؽاي ِٛج أتطبثي أدبَ ظ٘يع  -4

. ثؽ ؼٚي ِسً ِٛؼظ ٔؾؽ ژي ٌٛثؽيىٕت  ثؽيؿيع  -5

. ٔٛؿ اپٍيىبتٛؼ ؼا أتطبة وٕيع  -6

 .اپٍيىبتٛؼ ؼا ثٗ يٛؼت چؽضهي ثؽ ؼٚي ِسً ثچؽضبٔيع  -6

 

اپهيكبتٕر اس ثضٌ ثيًبر جضا َگزصص سيزا صر صر ديٍ صريبٌ تٕجّ صاػتّ ثبػيض كّ : تٕجّ 

.  ايُـٕرت جزيبٌ سزٔجي ؿفز يي گزصص 
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 ای صر فيشيٕتزاپی اؿٕل اسالق دزفّ

گؽظظ  فبؼك اٌتسًيً گهتٗ ٚ ٚاؼظ قيكتُ اؼائٗ ضعِت ِی يؿيٛتؽاپيكتفٕ٘گبِی کٗ يک 

ای ؼا ثٗ عٛؼ کبًِ ظأكتٗ ٚ ثٗ آٔٙب ثًٛؼت ؼقّی افالَ  ثبيع ثقضی ِقيبؼ٘بی زؽفٗ

 .ٚفب ظاؼی ّٔبيع

 

ثبيع زمٛق ٚنبْ تّبِی انطبو ؼا ؼفبيت ّٔبيع ٚ ِهفمبٔٗ ِؽالجت  فيؿيٛتؽاپيكت(1

. ٘بی ظؼِبٔی ؼا اؼائٗ ّٔبيع

ثبيع ؼفتبؼ يبظلبٔٗ ظؼاؼتجبط ثب ثيّبؼيب ِؽاخقٗ کٕٕعٖ ؼا ظؼتّبِی  فيؿيٛتؽاپيكت( 2

. ايٛي ظؼِبْ فيؿيٛتؽاپی افّبي ّٔبيع

٘بی  ِغبثك لٛأيٓ زمٛلی خّٙٛؼی اقالِی ايؽاْ ٚ آئيٓ ٔبِٗ ثبيع فيؿيٛتؽاپيكت( 3

پؿنکی کهٛؼٚ فيؿيٛتؽاپی فًّ ّٔٛظٖ ٚ تّبِی تالل ضٛظ ؼا ثٗ ٔفـ ثيّبؼاْ ٚ قالِت 

. ِؽظَ ثکبؼثجؽظ

ای ِٕبقت ظؼ ظؼِبْ ؼا اضػ ٚ آْ ؼا زفؼ  يالزيت فٍّی ٚ زؽفٗ فيؿيٛتؽاپيكتجبيع( 4

. ّٔبيع

ای ضٛظ، يک ِسيظ ظؼِبٔی ثی ضغؽثؽای  ثؽاقبـ لضبٚت زؽفٗ ثبيع فيؿيٛتؽاپيكت( 5

. ثيّبؼاْ ضٛظفؽاُ٘ ّٔبيع

ايٓ اقتبٔعاؼظ٘ب نبًِ . ثبيع اقتبٔعاؼظ٘بی ظؼِبٔی ؼازفؼ ٚ اؼتمبء ظ٘ع فيؿيٛتؽاپيكت( 6

. ثبنع ِٙبؼت ٘بی ظؼِبٔی ، آِٛؾنی ٚ تسميمبتی ِی

ثبيع ضٛاقتبؼزك اٌؿزّٗ فبظالٔٗ ظؼلجبي ِكئٌٛيت ٘بی ضٛظ ظؼاؼائٗ  ؼاپيكتفيؿيٛت( 7

. ضعِبت ثبنع

ٚ ِٕبقت ؼا ثؽای ثيّبؼيب ِؽاخقٗ کٕٕعٖ ثبيع اعالفبت ظليك ٚ يسير  فيؿيٛتؽاپيكت( 8

. ظؼِٛؼظ ٔسٖٛ ظؼِبْ ثًٛؼت آنکبؼفؽاُ٘ ّٔبيع

پؿنکی ؼا اؾ افّبي ميؽاضاللی ، ثبيع ِؽظَ ٚقبيؽّ٘کبؼاْ زؽف  فيؿيٛتؽاپيكت( 9

. ٔبنبيكت ٚ ميؽلبٔٛٔی ِٕـ ّٔبيع

يبؼ٘بی قالِتی ثبيع تّبِی تالل ضٛظ ؼا ظؼخٙت زفؼ ٚ اؼتمبء ِـ فيؿيٛتؽاپيكت( 10

. کهٛؼثکبؼ ثؽظ

ٚ  فيؿيٛتؽاپيكتثبيع ثٗ زمٛق ، ظأم ٚ ِٙبؼت ٘بی ّ٘کبؼاْ  فيؿيٛتؽاپيكت( 11

 .ظيگؽزؽف پؿنکی ازتؽاَ ثگػاؼظ

 
 (انؽالی–ٚ ِمبٌٗ  APTA.orgتؽخّٗ ِتٓ اؾ : ِٕجـ)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 (وٕفعؼاقيْٛ خٙبٔي فيؿيٛتؽاپي )WCPT 0 تفظيز اؿٕل اساللي

 

 :أل ل اساللیـاؽ

. ثٗ زمٛق ٚ ٚلبؼ تّبَ افؽاظ ازتؽاَ ِی گػاؼٔع فيؿيٛتؽاپيكتٙب 

ٔع کٗ ثعْٚ تٛخٗ ثٗ خٕف، ثبنٕع، زك ظاؼ تّبَ افؽاظی کٗ ٔيبؾِٕع ضعِبت فيؿيٛتؽاپی ِی

. قٓ، ٔژاظ، ٍِيت، ِػ٘ت يب ٚاثكتگی قيبقی اؾ ضعِبت يکكبٔی ثٙؽِٕع نٛٔع

. زك ظاؼٔع کٗ کٗ ثٗ آظاة ٚ ؼقَٛ فؽٕ٘گی نبْ ازتؽاَ گػانتٗ نٛظ(ِهتؽيبْ)ثيّبؼاْ 

اعالفبت . اقؽاؼ آٔٙب ِسؽِبٔٗ ثبلی ثّبٕٔع. ثٗ زؽيُ نطًی آٔٙب ازتؽاَ گػانتٗ نٛظ

ثٗ انطبو ِٕبقت تؽ ٚ ثب . ی ظؼ ِٛؼظ قٛظِٕعی ظؼِبْ ظؼيبفت کٕٕعِٕبقت ٚ کبف

 .يالزيت ثيهتؽ اؼخبؿ ظاظٖ نٛٔع

 

:  دك صارَض کّ سٕصػبٌ تـًيى ثگيزَض(يؼتزيبٌ)ثيًبراٌ 

 ٔؾؽ يک ِتطًى ظيگؽ ؼا .ظؼ تًّيُ گيؽيٙب ثؽای ظؼِبْ ِهبؼکت ظانتٗ ثبنٕع

ٚ ثٗ نکبيت آٔٙب ثب زكبقيت نکبيت کٕٕع . ظؼِبْ ؼا ِتٛلف ّٔبيٕع. ٔيؿ ثطٛإ٘ع

.  ؼقيعگی نٛظ

 ای ظانتٗ ثبنٕع، تب اؾ ِكئٌٛيت کبًِ ظاؼٔع کٗ ظؼ تّبَ اٚلبت ؼفتبؼ زؽفٗ فيؿيٛتؽاپيكتٙب

. ثؽٚؾ قٛء ؼفتبؼ٘بی ثبٌمٖٛ خٕكی خٍٛگيؽی نٛظ

. زك ظاؼٔع کٗ اؾ ّ٘کبؼأهبْ أتؾبؼ ّ٘کبؼی ظانتٗ ثبنٕع فيؿيٛتؽاپيكتٙب

ثبيع ظؼ ؼاثغٗ ضٛظ ثب قبيؽ تٙيٗ کٕٕعگبْ، تٌٛيع کٕٕعگبْ ٚ قبيؽ فٛاًِ،  فيؿيٛتؽاپيكتٙب

. ايٛي تدبؼت قبٌُ ؼا ثٗ کبؼ ثؽٔع

 : ل اساللی صٔوـــاؽ

اؾ لٛأيٓ ٚ ِمؽؼات زبکُ ثؽ زؽفٗ فيؿيٛتؽاپی، ظؼ کهٛؼی کٗ ظؼ آْ  فيؿيٛتؽاپيكتٙب

. کٕٕع پؽظاؾٔع، تجقيت ِی ثٗ فقبٌيت ِی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ثبيع اؾ لٛأيٓ ٚ ِمؽاؼت زبکُ ثؽ زؽفٗ فيؿيٛتؽاپی ثٗ عٛؼ کبًِ اعالؿ  فيؿيٛتؽاپيكتٙب

. ثبنع ثقيت اؾ لبْٔٛ ّٔیظانتٗ ثبنٕع ٚ ثعإٔع کٗ ٔبظأی فػؼی ثؽای فعَ ت

٘ب زك ظاؼٔع کٗ ٕ٘گبِيکٗ ثٗ ٔؾؽنبْ ضعِتی ِغبثك ثب ثٙتؽيٓ ِٕبفـ  فيؿيٛتؽاپيكت

اؾ أدبَ ضعِت ضٛظظاؼی کٕٕع يب ِعاضٍٗ ظيگؽی ثؽای ثيّبؼاْ ثبنع،  ّٔی( ِهتؽی)ثيّبؼ

. ظؼ ٔؾؽ ثگيؽٔع(ِهتؽيبْ)

 :ل اساللی طٕوــاؽ

. ضٛظ ؼا ظؼ گؽفتٓ تًّيُ يسير ٚ فًّ ثٗ آْ ِی پػيؽٔع٘ب ِكئٌٛيت  فيؿيٛتؽاپيكت

. ای ٚ اقتمالي ظؼ فًّ ظانتٗ ثبنٕع ٘ب زك ظاؼٔع کٗ اقتمالي زؽفٗ فيؿيٛتؽاپيكت

نبيكتگی ظاؼٔع کٗ ظؼ اؼايٗ ضعِبتی کٗ اعالؿ ٚ ِٙبؼت کبفی ثؽای  فيؿيٛتؽاپيكت ٘ب

. يؽٔع، ِكتمالٔٗ تًّيُ ثگيؽٔعگ أدبِهبْ ؼا ظاؼٔع ٚ ِكئٌٛيتم ؼا ثٗ فٙعٖ ِی

٘ب ثبيع ثؽای  فيؿيٛتؽاپيكتنٛظ،  ثؽای ٘ؽ نطًی کٗ ثؽای أدبَ ضعِبت پػيؽل ِی

ظؼ پؽتٛی تهطيى ٚ قبيؽ اعالفبت .ِٕبقجی أدبَ ظٕ٘ع ؼقيعْ ثٗ تهطيى ثؽؼقی

ثؽٔبِٗ  فيؿيٛتؽاپيكت، ثٗ ضًٛو ا٘عاف ٚی ، (ِهتؽی)ِؽتجظ ظؼ ؼاثغٗ ثب ثيّبؼ

. کٕع ِبٔی ؼا عؽذ ؼيؿی کؽظٖ ٚ آٔؽا اخؽا ِیظؼ

ٔعاؼظ ( ِهتؽی)ٕ٘گبِی ا٘عاف ِسمك نع يب فيؿيٛتؽاپی ٔفـ ثيهتؽی ثؽای ثيّبؼ

. ثبيع ثٗ ٚی اعالؿ ظاظٖ ٚ اٚ ؼا ِؽضى کٕع تفيؿيٛتؽاپيف

ٕ٘گبِيکٗ تهطيى لغقی ٔيكت يب ٔيبؾ ثٗ ثؽٔبِٗ ظؼِبٔی، ِبٚؼای تٛأبيی 

اعالؿ ظاظٖ ٚ ؾِيٕٗ اؼخبؿ ( ِهتؽی)ثبيع ثٗ ثيّبؼ فيؿيٛتؽاپيكتظاؼظ،  فيؿيٛتؽاپيكت

. ضبو غی يالذ ظيگؽ فؽاُ٘ ّٔبيعٚی ؼا ثٗ ال

٘ب ٔجبيع أدبَ ٘ؽگٛٔٗ فقبٌيتی ؼا کٗ ٔيبؾِٕع ِٙبؼتٙبی ِّتبؾ، ظأم ٚ  فيؿيٛتؽاپيكت

 .ثبنع، ؼا ثٗ ظيگؽاْ ِسٛي ّٔبيع ِی فيؿيٛتؽاپيكتک تًّيُ گيؽی ی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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اؼخبؿ ظ٘ع ٚ ثؽٔبِٗ ظؼِبْ ضبيی يب  فيؿيٛتؽاپيكتٕ٘گبِيکٗ پؿنکی ثيّبؼی ؼا ثٗ 

ثبيع  فيؿيٛتؽاپيكتٔجبنع،  فيؿيٛتؽاپيكتاظاِٗ ظؼِبٔی ؼا پيهٕٙبظ کٕع کٗ ِغبثك ثب ٔؾؽ 

: ثب پؿنک ِهٛؼت کٕع تب

 ظؼِبٔی ِٕبقت تؽی ؼا عؽذ ؼيؿی کٕٕعثؽٔب ِٗ  .

 پيهٕٙبظ اؼخبؿ ثٗ نطى غی يالذ ظيگؽی ظاظٖ نٛظ  .

 :اؿم اساللی چٓبرو

ای لبثً  ضٛظ ؼا ثٗ يٛؼت يبظلبٔٗ، نبيكتٗ ٚ اؾ ٔؾؽ زؽفٗ ضعِبت فيؿيٛتؽاپيكت 

. ظ٘ع تٛضير اؼائٗ ِی

ظؼک کبفی اؾ ِب٘يت ( نتؽیَ)ثبيع اعّيٕبْ زبيً ّٔبيٕع کٗ ثيّبؼ فيؿيٛتؽاپيكت

٘بی پيم ؼٚ چٗ اؾ ٔؾؽ ِبظی ٚ چٗ  نٛظ، ثٗ ضًٛو ٘ؿيٕٗ ضعِتی کٗ ثٗ ٚی اؼايٗ ِی

. ؾِبٔی، ظانتٗ ثبنع

٘ب يک ثؽٔبِٗ ِٕؾُ، ِعاَٚ، عؽذ ؼيؿی نعٖ، ثؽای زفؼ ٚ کّبي اگب٘يٙب  ؼاپيكتفيؿيٛت

. ٚ ِٙبؼتٙبی نطًی ظاؼٔع

آٚؼظ کٗ ثٗ ٚی  ثعقت ِی( ِهتؽی)ظ کبفی اؾ ثيّبؼاعالفبت ٚ نٛاٖ فيؿيٛتؽاپيكت

ٚ فٍّکؽظ ضٛظ ( ِهتؽی)ظ٘ع تب اؼؾيبثی ِٕبقجی اؾ ثؽٔبِٗ ِؽالجت ثيّبؼ اخبؾٖ ِی

. ثعقت آٚؼظ

ثبنع، ثعْٚ اخبؾٖ ( ِهتؽی)٘ب ٘يچ گٛٔٗ اعالفبتی ؼا کٗ ؼاخـ ثٗ ثيّبؼ فيؿيٛتؽاپيكت

. ظ٘ع ٚی يب ضؽٚؼت لبٔٛٔی، ظؼ اضتيبؼ نطى ثبٌثی لؽاؼ ّٔی

ٔتيدٗ . کٕع ای ِهبؼکت ِی ظؼ ثبؾٔگؽی ٘ب ٚ قبيؽ انکبي اؼؾيبثی زؽفٗ فيؿيٛتؽاپيكت

. ِؽثٛعٗ ظؼ اضتيبؼ نطى ثبٌثی ٔطٛا٘ع گػانت ؼاپيكتفيؿيٛت٘ؽ چٗ ثبنع ثعْٚ اخبؾٖ 

ي کٕع ٚ ٘ب ثبيع اعالفبت کبفی کٗ ظانتٗ ثبنٕع تب اؼايٗ ضعِتهبْ ؼا تكٙی فيؿيٛتؽاپيكت

ظؼ تٛافك ظٚخبٔجٗ، ( ِهتؽی يب ِٛقكبت)ثبيع ايٓ اعالفبت ؼا ظؼ اضتيبؼ عؽف ِمبثً

. لؽاؼ ظٕ٘ع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA


23 
 

ايٛي اضاللی زبکُ ثؽ زؽفٗ فيؿيٛتؽاپی ثبيع ثؽ ٘ؽ گٛٔٗ فؽف تدبؼی يب اقتطعاِی 

ظؼ يعظ ؼفـ آْ  فيؿيٛتؽاپيكت ثبيعِمعَ ثبنٕع ٚ ٕ٘گبِيکٗ ثيٓ آٔٙب تضبظ ايدبظ نع، 

. ثؽآيع

٘ب ثبيع اؾ تکٌٕٛٛژی فمظ ظؼ خبييکٗ ظؼ ؼقيعْ ثٗ ا٘عاف ظؼِبٔی ِٛثؽ  فيؿيٛتؽاپيكت

. ثبنع، اقتفبظٖ ّٔبيٕع

 : ل اساللی پُچىـــاؽ

ثبنٕع کٗ ضعِبت ثب کيفيت ِغبثك ثب کيفيت ٚ ا٘عاف تقييٓ  ٘ب ِتقٙع ِی فيؿيٛتؽاپيكت

. نعٖ ظؼ أدّٓ فيؿيٛتؽاپی ٍِی نبْ، اؼايٗ ظٕ٘ع

٘ب ثبيع اؾ اقتبٔعاؼظ٘بی زبي زبضؽ زؽفٗ نبْ اعالؿ ظانتٗ ثبنٕع ٚ  فيؿيٛتؽاپيكت

. فقبٌيتهبْ ؼا ِغبثك ثب ايٓ اقتبٔعاؼظ٘ب، أدبَ ظٕ٘ع

٘ب ثبيع ظؼ آِٛؾل ِكتّؽ ثؽای اؼتمبی قغر آگب٘ی ٚ کكت ظأم خعيع،  فيؿيٛتؽاپيكت

. نؽکت ّٔبيٕع

ِی نٛظ، (ِهتؽی)ؾ تسميمبتی کٗ ِٕدؽ ثٗ ثٙجٛظ ِؽالجت اؾ ثيّبؼ ٘ب ثبيع ا فيؿيٛتؽاپيكت

. زّبيت ّٔبيٕع

٘بی زبکُ ثؽ تسميك تجقيت ّٔبيٕع  نٛٔع کٗ اؾ لٛأيٓ ٚ ؼٚيٗ ٘ب ِتقٙع ِی فيؿيٛتؽاپيكت

: ٚ ثٗ ضًٛو اعّيٕبْ زبيً ّٔبيٕع کٗ

 اقؽاؼ افؽاظ ِٛؼظ تسميك ِسؽِبٔٗ ثبلی .افؽاظ ِٛؼظ تسميك ؼضبيت ظانتٗ ثبنٕع
اؾ تمٍت ٚ ظؾظيعْ آثبؼ .إِيت ٚ قالِت افؽاظ ِٛؼظ تسميك زفؼ نٛظ.ِی ِبٕٔع

تهکؽ ِٕبقت ٚ کبفی اؾ  غکؽ ٔبَ افؽاظ زّبيت کٕٕعٖ ،.ظيگؽاْ ضٛظظاؼی ّٔبيٕع
.  ظقتيبؼاْ

: ْب صر َمغ کبرفزيب ثبيض فيشيٕتزاپيظت
 ؾَ ظانتٗ ثبنٕعاعّيٕبْ زبيً ّٔبيع کٗ تّبَ کبؼِٕعاْ يالزيت کبفی ٚ ال  .

 ٗای ٚ ِعيؽيتی ؾِبْ زبي ؼا ثؽای اؼايٗ ضعِبت، ثب تٛخٗ ضبو  ايٛي زؽف

ثٗ اقتبٔعاؼظ٘بی ِعيؽيت پؽقًٕ، ثکبؼ ثؽظ  

  فؽيتٙبی کبفی ثؽای آِٛؾل کبؼِٕعاْ ٚ پيهؽفت نطًی ثؽ اقبـ اؼؾيبثی

 . فٍّکؽظ آٔٙب، فؽاُ٘ آٚؼظ
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٘ب ثٗ ظٌيً ضعِبتهبْ ِكتسك ظؼيبفت پبظانٙبی فبظالٔٗ ٚ ًِٕفبٔٗ  فيؿيٛتؽاپيكت

. ثبنٕع ِی

٘بی فيؿيٛتؽاپی، چٗ ثؽای  ٘ب ثبيع اعّيٕبْ زبيً کٕٕع کٗ خعٚي ٘ؿيٕٗ فيؿيٛتؽاپيكت

. ضٛظنبْ ٚ چٗ ثؽای ٔٙبظ٘بی ثبٌث ثؽ اقبـ ِالزؾبت ِٕغمی، پبيٗ گػاؼی نعٖ أع

. ٘ب ٔجبيع اؾ ٔفٛغ ثی ِٛؼظ ثؽای ِٕبفـ نطًی اقتفبظٖ کٕٕع فيؿيٛتؽاپيكت

، قبيؽ (ِهتؽيبْ)٘ب اعالفبت ظليمی ؼا ثؽای ثيّبؼاْ فيؿيٛتؽاپيكت: ايً اضاللی ٘فتُ

ظٕ٘ع، فؽاُ٘  ٘ب اؼايٗ ِی فيؿيٛتؽاپيكتٔٙبظ٘ب ٚ خبِقٗ ظؼثبؼٖ فيؿيٛتؽاپی ٚ ضعِبتی کٗ 

. ِی ّٔبيٕع

٘بی آِٛؾل فِّٛی، تٛقظ فؽاُ٘ کؽظْ اعالفبت ظؼ  ِٗ٘ب ثبيع ظؼ ثؽٔب فيؿيٛتؽاپيكت

. ِٛؼظ زؽفٗ ضٛظ، ِهبؼکت ّٔبيٕع

٘ب ؼا ثٗ عٛؼ يبظلبٔٗ ثب ِب٘يت  ؼفٗ٘ب ٚؽيفٗ ظاؼٔع کٗ خبِقٗ ٚ قبيؽ ذ فيؿيٛتؽاپيكت

ضعِبت نبْ آنٕب قبؾٔع تب انطبو ثتٛإٔع ظؼ ِٛؼظ اقتفبظٖ اؾ ايٓ ضعِبت تًّيُ 

. ثگيؽٔع

ظٕ٘ع، تجٍيل ّٔبيٕع ٚ اعالفبت  تٛإٔع ضعِبتی ؼا کٗ اؼايٗ ِی ٘ب ِی پيكتفيؿيٛتؽا

. ضٛظنبْ ؼا ثؽای تكٙيً ظؼ أتطبثٙبی ثبٌمٖٛ فيؿيٛتؽاپی، ظؼ اضتيبؼ فَّٛ لؽاؼ ظٕ٘ع

٘بی مٍظ، تمٍجی، ِٕسؽف کٕٕعٖ، ٚقٛقٗ کٕٕعٖ،  ٔجبيع اؾ اظفب٘ب ٚ گفتٗ فيؿيٛتؽاپيكتٙباِب 

فيؿيٛتؽاپيكت ٘ب تٕٙب ثبيع اؾ فٕبٚيٕی اقتفبظٖ . ميؽ ًِٕفبٔٗ يب ازكبقی، اقتفبظٖ ّٔبيٕع

. کٕٕع کٗ ثٗ ظؼقتی ِقؽف زؽفٗ آٔٙب ثبنع

٘ب ظؼ ثؽٔبِٗ ؼيؿی ٚ تٛققٗ ضعِبتی کٗ ثب ٘عف  فيؿيٛتؽاپيكت: ايً اضاللی ٘هتُ

. کٕٕع نٛٔع، ِهبؼکت ِی ؼفـ ٔيبؾ٘بی ِؽثٛط ثٗ قالِتی ثيّبؼاْ، أدبَ ِی

ثبنٕع کٗ ظؼ ثؽٔبِٗ ؼيؿی ضعِبتی کٗ ثؽای  ٘ب ِٛؽفٕع ٚ ِتقٙع ِی فيؿيٛتؽاپيكت

. ؼقيعْ ثٗ قغر قالِتی ِغٍٛة خبِقٗ، ِهبؼکت کٕٕع

ثبنٕع کٗ ثؽای ؼقيعْ ثٗ فعاٌت ظؼ فؽاُ٘ کؽظْ ِؽالجتٙبی  ٘ب ِتقٙع ِی فيؿيٛتؽاپيكت

  .ثٙعانتی ثؽای تّبَ افؽاظ، تالل ّٔبيٕع

 

. ثّ تـٕيت رطيض 1995صر ژٔئٍ  WCPTعًٕيی جهظّ  13صر 
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