
آى اص ًبؽی هؾکالت ّ خوؼیت سؽذ  

 هسمك:ػلی هؾتشی داًؾدْی دّسٍ ی کبسؽٌبعی سؽتَ ی ػلْم تشثیتی داًؾگبٍ فشٌُگیبى

 

 همذهَ:

 اص ًیوی زبضش زبل دس.  دُذ هی تؾکیل سا هالزظَ لبثل سلوی ، خِبًی سؽذ هدوْع اص تْعؼَ زبل دس کؾْسُبی عِن

 آخشیي اعبط ثش.  اعت اًذًّضی ّ ثٌگالدػ ، ًیدشیَ ، پبکغتبى ، چیي ، ٌُذ کؾْس ۶ فمظ ثَ هشثْط خِبى خوؼیت سؽذ

 آًکَ زبل ّ کٌٌذ هی صًذگی تْعؼَ زبل دس هٌبعك دس خِبى هشدم اص(  دسفذ  ۳/۰۸)  ًفش هیلیبسد ۹/۴ هْخْد آهبسُبی

اعت ًفش هیلیبسد  ۲/۱ خِبى خوؼیت کل اص یبفتَ تْعؼَ کؾْسُبی عِن  . 

 یبفتَ تْعؼَ هٌبعك دس ، گیشد فْست تْعؼَ زبل دس کؾْسُبی دس خوؼیت سؽذ فؼْدی سًّذ زبلیکَ دس ، کلی ثغْس

 ایي ّ خِبى دس ثبسّسی ًشش کبُؼ ػلیشغن.  داسد ّخْد هٌفی سؽذ هوبلک ثشخی دس زتی ّ ؽذٍ ثغئی سًّذ ایي تش

 دس خِبى خوؼیت ، اعت ثْدٍ خبًؾیٌی هیضاى اص کوتش ثبسّسی کلی ًشش  ۲۸۸۸ تب ۱۹۹۱ دّسٍ عی دس کَ ّالؼیت

 سؽذ تْعؼَ زبل دس هٌبعك دس ثْیژٍ ، خوؼیت هغلك اسلبم ّ داؽت خْاُذ سا فؼْدی سًّذ ُوچٌبى آیٌذٍ عبلِبی

ثبؽذ هی خْاًبى تؼذاد فضایٌذٍ سؽذ ّ پبیَ خوؼیت ثضسگی اص ًبؽی اهش ایي کَ داؽت خْاُذ چؾوگیشی  . 

 دس خوؼیت.  هیذُذ ًؾبى ًفش هیلیْى ۱/۳۳ ّ ۲۶ زذّد تشتیت ثَ سا کؾْس خوؼیت ۱۳۱۱ ّ ۱۳۴۱ عبلِبی دس عشؽوبسی

 دس کَ ؽْد هی ثیٌی پیؼ ّ اعت سعیذٍ ًفش هیلیْى ۶۵ زذّد ثَ ثؼذ ثَ ۵۱ عبل دس ّ هیلیْى ۱۸ زذّد ثَ ۱۳۶۱ عبل

ثشعذ ًفش هیلیْى ۱۸۸ اص ثیؼ ثَ ۱۴۸۸ عبل دس کؾْس خوؼیت فؼلی سؽذ سًّذ اداهَ فْست  . 

 صهشٍ دس هب کؾْس سّ ایي اص ّ داسًذ عبل ۱۱ صیش ایشاى خوؼیت اص دسفذ ۱/۴۱  ، ۱۳۵۱ عبل آهبس اعبط ثش

 ّ آهْصػ ، ثِذاؽت ، هغکي ، کبس ، غزا تبهیي اعت ثذیِی.  اعت خْاى خوؼیت داسای کَ هیؾْد هسغْة کؾْسُبیی

اعت اختوبػی تؤهیي ّ التقبدی تْعؼَ ساٍ دس اعبعی هؾکالت اص یکی هیؾْد افضّدٍ پیْعتَ کَ خوؼیتی ثشای غیشٍ  . 

خوؼیتی اًذاص چؾن  

.  ثبؽذ هی اخیش لشى ًین دس دًیب خوؼیت ثشاثش ۲ اص ثیؾتش ایي ّ سعیذ ًفش ثیلیْى ۶ ثَ دًیب خوؼیت ، دّم ُضاسٍ اًتِبی دس 

 اتفبق تبکٌْى کَ خوؼیتی سؽذ هیضاى ثیؾتشیي ؽبُذ اخیش عبل ۱۸ دس ّ ثْدٍ ًفش ثیلیْى  ۱/۲ خِبى خوؼیت ۱۹۱۸ عبل دس

این ثْدٍ ، اعت افتبدٍ  . 

 اعت ؽذٍ ایدبد ّالذیي تؼذاد ثب آًِب تؼذاد ثشاثشی ّ هیشکْدکبى ّ هشگ کبُؼ ، صًذگی اهیذ افضایؼ ًتیدَ دس صیبد سؽذ ایي

اعت ًیبفتبدٍ اتفبق کبهاًل ، کلی ثبسّسی کبُؼ ٌُْص ّلی.   . 

 ًقف هیضاى ثَ افضایؼ ّ داؽت خْاُذ اداهَ آیٌذٍ عبل ۱۸ تب خِبى کلی خوؼیت افضایؼ ، خبسی ُبی ثیٌی پیؼ ثشاعبط

ثشعذ ًفش ثیلیْى ۹ اص ثیؼ ثَ خِبى خوؼیت ۲۸۱۸ عبل تب کَ ؽْد هی هْخت فؼلی خوؼیت  . 

 هی ثٌظش ّ ثبؽذ هی فؼلی خوؼیت عٌی عبختبس دس خذیذ تغییشات سًّذ ثیبًگش کَ اعت خِبًی پذیذٍ یک خوؼیت ؽذى هغي

 ّ کلی ثبسّسی تغییش ًیتدَ دس ؽذ اؽبسٍ کَ ُوبًغْس کَ ثبؽذ چؾوگیش ثغیبس یکن ّ ثیغت لشى دس سًّذ ایي کَ سعذ

 اص تؼذادی دس کَ اعت خوؼیتی تْخَ لبثل تغییش یک خوؼیت ؽذى هغي عشیغ سًّذ.  اعت دًیب دس هیش ّ هشگ کبُؼ

خْسد هی چؾن ثَ ، ثبؽذ هی پبییي ثبسّسی هیضاى ّ افضایؼ سّثَ ّ ثبال صًذگی اهیذ کَ فٌؼتی کؾْسُبی  . 



 اعت ؽذٍ آغبص صّدتش ثبسّسی هیضاى کبُؼ ،کَ التیي اهشیکبی ؽشلی خٌْة ّ ؽشلی آعیبی کؾْسُبی دس اهش ایي هؾبثَ

ؽْد هی دیذٍ ًیض  . 

ّ ایذص اص ًبؽی هشگِبی ػلیشغن -خوؼیت خْاًتشیي ثب ای هٌغمَ -افشیمب خٌْثی فسشای دس  HIV ، زبل دس عي هتْعظ 

 دس ّ(  ۱۹۵۱ عبل ثَ ًغجت افضایؼ عبل ۱) عبل ۲۴ ثَ عي هتْعظ تْعؼَ زبل دس کؾْسُبی دس ّ اعت افضایؼ

 ّ عبلَ ۰۸ خوؼیت کلی عْس ثَ.  اعت سعیذٍ(  ۱۹۶۸ عبل ثَ ًغجت افضایؼ عبل ۰) عبل ۳۵ ثَ یبفتَ تْعؼَ کؾْسُبی

اعت گشفتَ پیؾی عبل ۱۱ صیش عٌی گشٍّ خوؼیت اص ثبس اّلیي ثشای ثبالتش  . 

 ثَ یبفتَ تْعؼَ ّ تْعؼَ زبل دس کؾْسُبی ثیي فبفلَ یؼٌی ، اعت یبفتَ افضایؼ تْلذ صهبى دس صًذگی اهیذ ، کلی عْس ثَ

 دس.  اعت یبفتَ کبُؼ ۲۸۸۸ عبل دس عبل ۱۲اص کوتش ثَ ۱۹۶۸ عبل دس عبل ۲۲ اص ّ ؽذٍ کن تْخِی لبثل عْس

 ۲۸ اص هشداى ثشای ّ عبل ۱۴ زذّد ثَ عبل ۲۴ اص صًبى دس صًذگی اهیذ فبفلَ تْعؼَ زبل دس ّ یبفتَ تْعؼَ کؾْسُبی

اعت کشدٍ پیذا کبُؼ عبل ۹ زذّد ثَ عبل  . 

 ّ تْعؼَ دسزبل کؾْسُبی دس دسفذ  ۶/۱)  یبفتَ کبُؼ دسعبل  ۳/۱ هیضاى ثَ هتْعظ عْس ثَ دًیب خوؼیت سؽذ ًشش

 ۳ ثَ ۶ اص)  ًفش ۳ ثَ ًفش ۱ اص ۱۹۶۸ عبل اص فشصًذاى تؼذاد یؼٌی ، ثبسّسی هیضاى ّ(  یبفتَ تْعؼَ هٌبعك دس دسفذ ۳۳

اعت یبفتَ کبُؼ(  یبفتَ تْعؼَ هٌبعك دس  ۶/۱ ثَ  ۵/۲ اص ّ تْعؼــــَ زــــبل دس کؾْسُبی دس  . 

 ۶۴ ثَ ۹ اص صى ُش اصای ثَ فشصًذ   ۱/۲ یؼٌی)  داسًذ خبًؾیٌی عغر دس ثبسّسی کَ کؾْسُبیی تؼذاد۲۸۸۸ عبل دس

 اص ثؼضی.  دٌُذ هی خبی دسخْد سا خِبى خوؼیت دسفذ ۴۴ یؼٌی ًفش ثیلیْى  ۵/۲ کؾْسُب ایي.  اعت سعیذٍ کؾْس

 لشاس تبثیش تست سا دًیب آیٌذٍ دَُ چٌذ عی ّضؼیت ایي اداهَ.  ُغتٌذ هْاخَ خوؼیت هٌفی سؽذ ثب اسّپب دس ًیض کؾْسُب

داد خْاُذ  . 

 صیشا ، داسد ای هذاخلَ سّؽِبی کبسثشد ّ تغبثك ّ ایدبد ثَ ًیبص خوؼیت ؽذى هغي ّ کؾْسُب اص ثؼضی دس خوؼیت کبُؼ

 سّاثظ ّ ثِذاؽتی ثیوَ عیغتوِبی ، ُب همشسی ، کبس ًیشّی تْاًذ هی خْاى ثَ پیش افشاد تؼذاد ًغجت دس تغییش ّ ایدبد

دُذ لشاس تبثیش تست سا خبًْادگی . 

 دس سلن ایي.  کٌٌذ هی صًذگی تْعؼَ زبل دس هٌبعك دس ثبال ثَ ّ عبل ۶۸ هغي صًبى اص ًیوی اص ثییؼ زبضش زبل دس

 ازتوبل ، عي افضایؼ ثذلیل.  ثبؽذ هی ًفش هیلیْى ۱۳۱ یبفتَ تْعؼَ کؾْسُبی دس ّ هیلیْى ۱۹۰ تْعؼَ دسزبل کؾْسُبی

 سًّذی پیشتش خْاهغ دس ًبتْاى صًبى تؼذاد کَ دٌُذ هی ًؾبى ُب ثشسعی کَ ًیغت آّس تؼدت. یبثذ هی افضایؼ ًبتْاًی ثشّص

 کٌٌذٍ تؼییي ػبهل ّ خْاًی دّسٍ دس التقبدی ثذ ّضؼیت کٌٌذٍ هٌؼکظ غبلجًب پیشی عٌیي دس فمش.  داسًذ افضایؼ ثَ سّ

ثبؽذ هی فشدی صًذگی دّساى توبم عالهتی ّضؼیت  . 

 کَ دٌُذ هی ًؾبى(  یبفتَ تْعؼَ کؾْسُبی اکثش) داسًذ افشاد خٌظ ّ عي ثب فمش ساثغَ صهیٌَ دس هغبلؼبتی کَ کؾْسُبیی

 ّ ثْدٍ هشثْط کبفی غزای ثَ دعتشعی ػذم یب ًبکبفی تغزیَ ثَ ُوچٌیي فمش.  ثبؽٌذ هی تش فمیش پیش هشداى ثَ ًغجت پیش صًبى

ثبؽذ هی آًِب غزایی سژین فمش ًوبیبًگش غبلجًب پیش صًبى عالهتی ّضؼیت  . 

اعت پبییي تْعؼَ زبل دس کؾْسُبی دس پیش صًبى گشُِّبی ثیي دس عْاد ّ آهْصػ  . 

خِبًی ثِذاؽت عبصهبى عبلوٌذاى ثِذاؽت ثشًبهَ  (AHE) هی عالهت کٌٌذٍ تؼییي افلی ػْاهل اص یکی ثؼٌْاى سا خٌظ 

 اتخبر ّ ُغتٌذ خبهؼَ ّ خبًْادٍ ثشای ای عشهبیَ ، پیش افشاد ایٌکَ ثش تکیَ ثب سا ؽذى پیش عبلن عبصهبى ایي.  ؽٌبعذ

دُذ هی تْعؼَ دٌُذ اداهَ صًذگی ثَ فؼبل ّ عبلن خْد عْالًی ػوش دس ثتْاًٌذ تب عبصد لبدس سا پیش افشاد کَ سّؽِبیی  . 

 



تْعؼَ ػْاهل ّ خوؼیت    

 افضایؼ هخبلفبى ًگشاًی ّ ثْدٍ تْخَ هْسد صیغت هسیظ ّ فضب ثب هْاسد ثشخی دس ّ غزا ثب خوؼیت استجبط ، گزؽتَ دس 

 ًیبصُبی تْعؼَ ثذلیل زبضش صهبى دس آًکَ زبل ، اعت ثْدٍ خوؼیت ثشای غزایی هْاد کبُؼ یب کوجْد ًظش اص ًیض خوؼیت

 لشاس ًظش هذ هشدم صًذگی عغر استمبء ّ آى تسمك ثشای الصم ّاهکبًبت تْعؼَ هْضْع ، فْق هْاسد ثش ػالٍّ ، اًغبى

گیشد هی  . 

آهْصػ ّ خوؼیت  

 تمبضب افضایؼ ًتیدَ دس ّ تسقیلی عي دس افشاد تؼذاد افضایؼ هب کؾْس دس خوؼیت افضّى سّص سؽذ پیبهذُبی اص یکی

داسًذ لشاس تسقیل عي دس خوؼیت اص دسفذ ۳۸ زذّد هب کؾْس دس.  اعت آهْصؽی اهکبًبت ثشای  . 

 اکٌْى ّ  ۴/۱۴ ثَ ۱/۵  اص آهْصاى داًؼ تؼذاد ۱۳۵۸ تب ۱۳۱۶ عبلِبی فبفلَ دس کَ اعت ؽذٍ ثبػث خوؼیت عشیغ سؽذ

 کالط ۹۶ عبػت ۲۴ ُش دس ّ دسط کالط یک دلیمَ ۱۱ ُش دس خوؼیت فؼلی سؽذ ثب.  ثشعذ ًفش هیلیْى ۱۹ زذّد ثَ

 ، اهکبًبت ایدبد فشف ثبیذ دّلت ُبی اصُضیٌَ ثغیبسی دسفذ عبالًَ سّ ایي اص.  ؽْد ایدبد ثبیذ هذسعَ ۱۶ یب دسط

 دسعي خوؼیت ُوَ کَ اعت ایي خوؼیت دس عبختی سّ سؽذ.  گشدد آهْصؽی فضبی ّ آهْصػ ثشای اًغبًی ًیشّی تؤهیي

ؽًْذ ثشخْسداس کبهل ثغْس(  داًؾگبٍ تب اثتذایی اص)  آهْصػ اص ًتْاًٌذ تسقیل  . 

 اص ای ػوذٍ عِن خبهؼَ کَ اعت آى هغتلضم آهْصی داًؼ خوؼیت سؽذ ثب ُوبٌُگ الصم آهْصؽی اهکبًبت آّسدى فشاُن

دُذ اختقبؿ ّپشّسػ آهْصػ ثخؼ ثَ سا هلی هٌبثغ  . 

 ثخؼ عِن کبُؼ یب ززف عشیك اص تٌِب آًِب اػتجبسات ثْدى هسذّد ثَ تْخَ ثب آهْصػ ثخؼ ثَ کبفی اػتجبسات اختقبؿ

 هیضاى کَ فْستی دس ، هیغبصد ّلفَ دچبس سا ُب ثخؼ ایي تْعؼَ ّ سؽذ خْد کَ ثْد خْاُذ پزیش اهکبى خبهؼَ دیگش ُبی

 ثیي ثخقْؿ خبهؼَ هختلف الؾبس ثیي دس آهْصػ ثَ دعتشعی هیضاى دس تؼبدل ، ًجبؽذ ًیبص زذ دس اػتجبس تخقیـ

 ثب اختوبػی سفبٍ ّ آهْصؽی ػذالت تؤهیي ّ هیخْسد ثِن خبهؼَ هسشّهیي ّ هشفَ عجمَ ثیي ّ ؽِشًؾیٌبى ّ سّعتبئیبى

گشدد هی سّثشّ اعبعی هؾکل  . 

تغزیَ ّ خوؼیت     

 ثیغت تٌِب تؼذاد ایي اص کَ ثشعذ ًفش هیلیْى ۱۸۸ ثَ آیٌذٍ عبل ۲۸ اص کوتش دس کؾْس خوؼیت کَ ؽْد هی ثیٌی پیؼ 

کشد خْاٌُذ صًذگی ؽِشی هٌبعك دس ًفش هیلیْى ُؾتبد ّ سّعتبئی هٌبعك دس ًفش هیلیْى  . 

خْاُذثْد خبهؼَ دّػ ثش ػظیوی ثبس ، اًذ کٌٌذٍ ػوذتًبهقشف کَ خوؼیتی چٌیي تغزیَ گوبى ثی  

 ُش کَ اعت زبلی دس ایي ّ ثشّد کؾت صیش صهیي هشثغ هتش ُضاس چِبس ثبیذ ، ؽْد هی اضبفَ خوؼیت ثَ کَ ًفش ُش ثشای

 عغر ثب دیگش عبل ثیغت تب خْد کؾْس دس هب.  سّد هی ثیي اص خِبى کؾبّسصی صهیٌِبی اص کیلْهتش ُضاس ُفتبد عبلَ

 کَ سّد هی اًتظبس التقبدی تْعؼَ ثب چْى ، داؽت خْاُین غزائی هْاد ثَ ًیبص کًٌْی سلن ثشاثش دّ زذّد ثَ فؼلی هقشف

 کًٌْی سلن ثشاثش عَ ۱۳۹۸ عبل دس ًیبص هْسد زیْاًی پشّتئیي هیضاى هثاًل.  آّسًذ ثْخْد سا تغییشاتی غزا کیفیت دس هشدم

ثْد خْاُذ  

 تخشیت ّ کؾبّسصی صهیٌِبی زذ اص ثیؼ ؽخن ّ کؾت ًتیدَ دس ّ غزا گغتشػ ثَ سّ تمبضبی ّ خوؼیت سؽذ ػلت ثَ

 لشى آى عبًتیوتش ُش تؾکیل ثشای عجیؼت کَ خبکی ، ؽْد هی ًبثْد صساػتی زبفلخیض خبک تي هیلیبسد ۲۱ عبلی ، هشاتغ

 یضسع لن ثیبثبى ثَ خِبى کؾبّسصی هشغْة صهیٌِبی اص ُکتبس هیلیْى ۶ عبل ُش ، ثؼالٍّ.  اعت کشدٍ فشف ّلت ُب

هیؾْد تجذیل  . 



)  خِبى غلَ هسقْل افضایؼ عشػت اص تمبضب سؽذ عشػت ًتیدَ دس ّ(  عبل دس دسفذ ۱۸)  خوؼیت سؽذ عشػت اکٌْى

 ثَ ۳۴۶ اص کٌْى تب ۱۹۰۴ اص(  ًفش ُش ثشای)     غالت عشاًَ تْلیذ دلیل ُویي ثَ ّ گشفتَ پیؾی(  عبل دس دسفذ ۱

 پیؾی یؼٌی ، دلیل ُویي ثَ ًیض اخیش عبلِبی خِبًی ثبصاس دس ثشًح لیوت افضایؼ.  اعت کشدٍ عمْط عبل دس کیلْگشم ۳۸۳

ثبؽذ هی  ، آى تْلیذ هیضاى ثَ ًغجت تمبضب گشفتي  . 

 عشاًَ ًتیدَ دس ّ سفتَ فشاتش ُب الیبًْط ؽیالت تْلیذ هیضاى اص دسیبئی پشّتئیي ثشای آى فضایٌذٍ تمبضبی ّ خوؼیت سؽذ

 غزاُبی لیوت اخیش عبلِبی دس دلیل ُویي ثَ.  اعت یبفتَ کبُؼ دسفذ ۰ زذّد ۱۹۰۹ عبل ًغجت ثَ اکٌْى هبُی هقشف

 اکٌْى ّ اعت گشفتَ پیؾی گْعفٌذ ّ گبّ گْؽت تْلیذ اص خوؼیت سؽذ.  اعت یبفتَ افضایؼ  ؽذیذًا خِبًی ثبصاس دس دسیبیی

اط کشدٍ عمْط عبل دس ًفش ُش ثشای کیلْگشم  ۱۱ ثَ ۵/۱۲  اص ۱۹۵۲ عبل ثَ ًغجت گْعفٌذ ّ گبّ گْؽت عشاًَ تْلیذ . 

 اعت ثِتش افشیمبیی کؾْسُبی اص ثغیبسی ّ آعیبئی کؾْسُبی اص ثشخی ثب همبیغَ دس چَ اگش هب کؾْس هشدم تغزیَ ّضؼیت

 کْدکبى ثیي دس تغزیَ عْء سلن ّ ًذاسًذ کبفی غزای ثَ دعتشعی هب کؾْس هشدم ؽؾن یک زذّد کَ دُذ هی ًؾبى آهبس اهب ،

 هی غزا خْة اعت غزائی هْاد کوجْد دچبس کَ هٌبعمی دس زتی افشاد ثشخی کَ اعت ثذیِی.  اعت ثبالتش ُن ایي اص هب

 پبئیي هتْعظ زذ کَ همذاسی اص کوتش زتی هشدم اص ثضسگی ثخؼ کَ هیؾْد ثبػث غزائی هْاد ًبهْصّى تْصیغ اهب  ، خْسًذ

کٌٌذ دسیبفت غزا ،  هیؾْد تلمی  . 

 صهیي ُکتبس هیلیْى ۱۲ هب کؾْس دس.  ثشًذ هی سًح تغزیَ عْء اص سؽذ زبل دس کؾْسُبی دس ًفش هیلیْى ۵۰۸ زذّدًا

 خبسج اص سا غزائی هْاد ثبیذ دیگش ًفش هیلیْى ۳۸ ثشای ّ دُذ هی سا ایشاى خوؼیت دسفذ ۱۸ کفبف کَ داسین کؾبّسصی

کشد ّاسد  . 

 ًفش چٌذیي ثشای ثبیذ آّس ًبى   ًفش یک اّاًل.  داسًذ ثیؾتشی ثِذاؽتی ّ ای تغزیَ هؾکالت پشخوؼیت ُبی خبًْادٍ افْاًل

 ثغْس هب کؾْس دس زبضش زبل دس ؛ هثاًل.  داؽت خْاُذ کوتش خشیذ لذست ًتیدَ دس ّ کٌذ تِیَ سا هبیستبج عبیش ّ غزا

 تغزیَ ّضؼیت ثَ سعیذگی اهکبى پشخوؼیت خبًْاسُبی دس ثبًیًب ، کٌذ تؤهیي سا ًفش  ۲/۴ صًذگی ُضیٌَ ثبیذ ًفش ُش هتْعظ

 خغش پشخوؼیت خبًْاسُبی دس ؛ ثبلثًب.  کٌذ هشالجت ُوضهبى ثغْس کْدک چٌذ اص ثبیذ هبدس چْى ، اعت کوتش ثِذاؽت ّ

 گزؽتَ ، اعت غزایی دعتْس کیفی ّ کوی کوجْدُبی اص ًبؽی کَ ای تغزیَ عْء.  اعت ثیؾتش پشّتئیي ّ اًشژی تغزیَ عْء

 اثتال ًتیدَ دس ّ یبثذ کبُؼ ثیوبسیِب ثشاثش دس افشاد همبّهت کَ هیؾْد هْخت ، اعت اُویت زبئض خْد خْدی ثَ ایٌکَ اص

ؽْد هیش ّ هشگ عجت زبد چٌذاى ًَ ثیوبسی یک ثَ  . 

 ، فشٌُگی اص اػن خبهؼَ هختلف ثخؾِبی ثیي ُوبٌُگی ، ؽْد هی تغزیَ عْء هْخت کَ ًبهغبػذ ػْاهل کلیَ ثشدى ثیي اص

علجذ هی سا ثِذاؽتی ّ التقبدی ، اختوبػی  . 

هغکي ّ خوؼیت     

 ّ یکغشف اص هغکي تؤهیي ُضیٌَ سفتي ثبال.  ثبؽذ هی هب کؾْس هٌدولَ کؾْسُب پیچیذٍ هغبئل اص اهشّصٍ هغکي هغئلَ 

عبصد هی تش پیچیذٍ سا هغکي تِیَ هؾکل دیگش عشف اص خوؼیت اصدیبد . 

 خبًْاس ثؼذ اگش زبل.  ؽذ خْاُذ افضّدٍ ایشاى خوؼیت ثَ ًفش هیلیْى ۴۲ آیٌذٍ عبل ۲۱ تب کؾْس فؼلی خوؼیت ثَ تْخَ ثب

 ثَ خبًْاس هیلیْى  ۴/۰ هؼبدل سلوی ، ؽْد فشك ًفش ۱ زذّد کٌٌذ هی صًذگی خبًْادٍ یک دس کَ افشادی هتْعظ یؼٌی

 دس هغکًْی ّازذ یک دس ًفشی پٌح خبًْاس یک عکًْت ثشای کَ هؼٌبعت ثذاى ایي ّ ؽذ خْاُذ اضبفَ فؼلی خبًْاسُبی

 خبفَ.  ثبؽذ هی خذیذ خبًَ ۱۸ عبػت ُش یؼٌی ، هغکًْی ّازذ هیلیْى ًین عبالًَ ایدبد ثَ ًیبص آیٌذٍ عبل ۲۱ ظشف

 پبعخگْی ّخَ ُیچ ثَ کؾْس دس ؽذٍ عبختَ هغکًْی ّازذُبی ، اخیش دَُ عی خوؼیت سؽذ ًشش افضایؼ ثَ تْخَ ثب ایٌکَ

ثبؽٌذ ًوی هغکًْی ّازذُبی ایي خشیذ ثَ لبدس سّصهشٍ ُبی ُضیٌَ ثبس ثؼلت ًیض هشدم ّ ًجْدٍ افضایؼ ایي   



اؽتغبل ّ خوؼیت     

 هی داهي اختوبػی هؾکل ایي ثَ خوؼیت سّیَ ثی افضایؼ ّ هبعت کؾْس اختوبػی ثضسگ هؾکالت اص یکی اؽتغبل اهشّصٍ

 خوؼیت سؽذ سًّذ ثَ تْخَ ثب کَ هیؾًْذ کبس ثبصاس ّاسد کبس خْیٌذگبى اص ثیؾوبسی تؼذاد عبالًَ زبضش زبل دس.  صًذ

 ُبی ُضیٌَ تْاًٌذ ًوی کَ افشادی تؼذاد ّ ثْد خْاُین کبس خْیٌذگبى اص ػظیوی اًجٍْ ؽبُذ دّس چٌذاى ًَ آیٌذٍ دس ، فؼلی

 دسآهذ ّ یبثذ هی افضایؼ سّص ثَ سّص ، خوؼیتی خْاى عبختبس ّ خوؼیت عشیغ سؽذ ثذلیل کٌٌذ تؤهیي سا خْد صًذگی الصم

 هغئْلیت ّضؼیتی چٌیي دس ّ ًوبیذ تؤهیي سا ثیؾتشی افشاد صًذگی ُضیٌَ سّصٍ ُش ثبیذ ؽبغل افشاد فؼبلیت اص زبفل

هیؾْد تش عخت  خبهؼَ دس گزاسی عشهبیَ اًذاصٍ ُوبى ثَ ّ ؽذٍ هؾکلتش کبسؽبى ّ ثیؾتش ؽبغلیي  . 

 ثبثت فْست دس ّ اًذ ثْدٍ ؽبغل ًفش هیلیْى ۱۳ یؼٌی دسفذ ۲۳ ایشاى ًفشی هیلیْى  ۰/۱۱ خوؼیت اص ۱۳۵۸ عبل دس

 سعذ هی ًفش هیلیْى ۲۳ ثَ کبس ًیشّی زدن ًفشی، هیلیْى ۱۸۸ خوؼیت ثیٌی پیؼ ثب آیٌذٍ عبل ۱۴ دس ؽبغلیي ًغجت هبًذى

 فؼبلیتِبی دس خذیذ ؽغل ُضاس ۵۸۸ زذّد عبالًَ ّ کٌٌذ صًذگی هیلیْى ۱۸۸ تب کبسکٌٌذ ثبیذ ًفش هیلیْى ۲۳ یؼٌی ؛

ثْد خْاُذ دؽْاس ّ ػظین ثظ کبسی ایي کَ گشدد ایدبد کؾْس التقبدی  . 

 دعت کٌبس دس ؽبگشدی ثب کَ اًذکی هِبستِبی ثب افشاد دیگش.  اعت ؽذٍ دگشگْى خبهؼَ دس کبس تمغین ًظبم عشفی اص

 ثبیذ ّ دٌُذ اًدبم سا خذیذ تخققی ّ فٌی کبسُبی ًیغتٌذ لبدس ، ثیبّسًذ ثذعت ثضسگغبالى اص آهْختي تدشثَ ثب یب اعتبدکبس

 ثش سا خذیذ تخققی کبسُبی ؽًْذ لبدس تب کٌٌذ عپشی خذیذ ُبی داًغتَ یبدگیشی ثشای هذاسط دس سا ثغیبسی عبلِبی

 خبًْادٍ دس کٌٌذٍ هقشف یک ثؼٌْاى صیبدی عبلِبی ّ ؽًْذ ًوی کبس ثبصاس ّاسد گزؽتَ عشػت ثب ثٌبثشایي.  گیشًذ ػِذٍ

هبًٌذ هی ثبلی  . 

صیغت هسیظ ّ خوؼیت     

 فشعبیؼ ّ فمش ، خوؼیت سؽذ.  داسد صیغت هسیظ کیفیت ثش هغتمین اثشات ای هٌغمَ عغر دس آى توشکض ّ خوؼیت افضایؼ 

 تست ثؾذت سا هشدم صًذگی کیفیت ثبعل دّس ایي. اعت کشدٍ ایدبد سا ثبعل دّسی سؽذ ثَ سّ کؾْسُبی دس صیغت هسیظ

اعت گزاسدٍ ًتیدَ ثی پبیذاس تْعؼَ ثَ دعتیبثی ثشای سا عْم خِبى کؾْسُبی تالؽِبی ّ دادٍ لشاس تؤثیش  . 

 ّاثغتَ آًِب ّخْد ثَ آدهی ًیبصُبی ُوَ تؤهیي کَ ُغتٌذ ًیبص هْسد ّ هِن ّ عجیؼی هٌجغ چِبس خبًذاساى ّ ُْا ، خبک ، آة

 ّ ُب خٌگل ًبثْدی ، خبک فشعبیؼ.  گشدیذ هٌدش آة کوجْد ّ کؾت لبثل عشاًَ هیضاى کبُؼ ثَ خوؼیت عشیغ سؽذ.  اعت

 زبؽیَ دس ، کٌٌذ هی تشک سا سّعتبئی هٌبعك کَ آًِبئی.  اًغبًِبعت ؽوبس افضایؼ خبًجی آثبس اص آة کیفیت افت ّ هشاتغ

 ، اؽتغبل تؤهیي ثشای سا دّلت تْاًبئی آًِب زضْس ّ دٌُذ هی تؾکیل سا ًؾیي فمیش ُبی ًبزیَ ، ؽِشی ثضسگ هٌبعك

 ثَ خوؼیت فؾبس ، خالفَ ثغْس. دُذ هی لشاس فؾبس تست ؽذیذًا  ًْازی لجیل ایي عبکٌبى ثشای آهْصػ ّ ثِذاؽت ، تغزیَ

 خبی ثش ًبخْؽبیٌذی آثبس ، اًغبًِب ثِضیغتی ثش هسیغی صیغت ًبهغبػذ ؽشایظ ّ اًدبهذ هی فمش ّ صیغت هسیظ فشعبیؼ

 ثْدى پبئیي ّ ثیوبسی ، هشگ افلی ػلت عبلن ًب صیغت هسیظ ، تْعؼَ زبل دس کؾْسُبی دس ، تشتیت ایي ثَ.  گزاسد هی

 ّ تشًذ پزیش آعیت صیغت هسیظ اص ًبؽی ثِذاؽتی هخبعشات ثشاثش دس کْدکبى ّ صًبى ُوچٌیي.  اًغبًِبعت صًذگی کیفیت

هیؾًْذ هتسول سا ثیؾتشی فذهبت هسیغی صیغت هؾکالت اص هؼوْاًل  . 

 خٌگلِبی اص ُکتبس هیلیْى ۱۵ عبالًَ ، هقشفی ًیبصُبی تؤهیي ثشای خٌگلی دسختبى سّیَ ثی لغغ ّ خوؼیت سؽذ ػلت ثَ

 هختلف گًَْ ۱۸۸۸۸ عبلی ّ ۱۴۸ سّصی ، صیغت هسیظ ؽیویبیی آلْدگیِبی ّ خٌگلِب ًبثْدی ثؼلت.  ؽْد هی ًبثْد خِبى

 گًَْ کل چِبسم یک آیٌذٍ عبل ۱۸ عی کَ هیؾْد ثشآّسد ّ هیؾْد هسْ سّصگبس ففسَ اص ُویؾَ ثشای زیْاًی ّ گیبُی

ؽذ خْاٌُذ ًبثْد زیبت ُبی  . 



 گبصکشثٌیک تي هیلیبسد  ۴/۲۲ یب ّ کشثي تي هیلیبسد ۶ عبلی ، فغیلی عْختِبی هقشف افضایؼ ّ خوؼیت سؽذ اثش ثش

 ّ دسیبُب عغر آهذى ثبال ، لغجی ُبی یخچبل ؽذى آة ، صهیي سّصافضّى ؽذى گشم هْخت ّ ؽْد هی صهیي خْ ّاسد

گشدد هی هخشة گشدثبُبی ّ عْفبًِب هْاسد افضایؼ ّ فقلِب تغییش ، خؾکغبلی ثشّص ، الیبًْعِب  . 

 کْدکبى صًذگی اداهَ دس کَ ؽْد هی ّثب چْى ّاگیشداسی اهشاك ؽیْع اص خلْگیشی عجت عبلن آؽبهیذًی آة ثَ دعتشعی

 دس ّ کٌٌذ هی تدبسی ّ فٌؼتی هقبسف فشف سا خْد آة هٌبثغ اػظن لغوت فٌؼتی کؾْسُبی.  داسد هغتمین اثش

 کؾبّسصی عغر ّ خوؼیت چٌذ ُش ؛ ؽْد هی ثیؾتش فْق اُذاف خِت دس آة ثشای تمبضب فٌؼتی کؾْسُبی اص ثشخی

 هسذّدیت ثَ سعیذى زبل دس ، تْعؼَ زبل دس ّ یبفتَ تْعؼَ اص اػن ، کؾْسُب اص تؼذادی ، یبثذ هی افضایؼ آًِب سّعتبئی

 اًذ سعیذٍ هسذّدیت ایي ثَ لجاًل کؾْسُب اص ثشخی ّ اعت افضایؼ زبل دس ُوچٌبى تؼذاد ایي ّ ُغتٌذ خْد آة پبیذاس رخبئش

اعت ؽذٍ هْاخَ زیبتی هٌجغ ایي هسذّدیت ثب اعت هذتی ًیض ایشاى کؾْس.   . 

 هی آیٌذٍ ُبی ًغل ثشای تِذیذی ّ ؽذٍ سّاًی ّ خغوی هختلف ثیوبسیِبی ثشّص هْخت تٌِب ًَ صیغت هسیظ آلْدگی اثشات

 ، سّعتبئی هٌبعك دس چْة اص زبفل ُبی عْخت ّ ؽِشی خوؼیت پش هٌبعك دس گبصّئیل اص گغتشدٍ اعتفبدٍ ثلکَ ، ثبؽذ

 اص ُب صثبلَ عْصاًذى ّ ُب اتْهجیل اگضّص ، هٌبصل ّ کبسخبًَ دّدکؼ ، فٌبیغ دس عوی گبصُبی زذ اص ثیؼ هقشف

 ؽذٍ صهیي سّی ثش ثٌفؼ هبّساء اؽؼَ افضایؼ ّ اصى الیَ تخشیت هْخت ّ ؽِشُبعت ّ خوؼیت پش هٌبعك ػوذٍ هؾکالت

کٌذ هی ایدبد خوؼیت ثشای سا هخشثی اثشات ّ داد افضایؼ سا صیغت هسیظ آلْدگیِبی خْد کَ اعت . 

التقبدی سؽذ ّ فمش ، خوؼیت     

 اص ّ ثشًذ هی ثغش هغلك فمش دس خِبى هشدم اص ًفش هیلیْى یک زذّد ّ اعت صًذگی هبدی ضشّسیبت ًذاؽتي ثوؼٌبی فمش 

)  خبلقؼ دسآهذ عْم یک کَ اعت کغی فمیش ، کبسؽٌبعبى گفتَ ثَ.  ثبؽٌذ هی هسشّم ضشّسیبت تشیي اعبعی داؽتي

 غزا تْاًٌذ هی دًیب هشدم اص هیلیْى ۳ اص کوتش.  گشدد غزا تِیَ فشف ، ثیؾتش ًفش ۳ خبًْادٍ یک دس(  هبلیبت ثذّى

داسًذ لشاس زذ ایي صیش دیگش ًفش هیلیْى ۳ ّ ثخْسًذ  

 دّ آى ّ هیغبصد هسشّم ًیغت اهکبًپزیش صًذگی آًِب ثذّى کَ صًذگی ضشّسی ًیبص پیؼ دّ داؽتي اص سا ثؾش سّذ ، فمش

ثبؽذ هی اهیذ ّ ازتشام ، چیض  . 

 ازتشام.  هیغبصد اسصػ ثی آًشا کؾٌذگی ّ سًح ّ هیذُذ عْق ثذی عشف ثَ سا دًیب خْثی ، صًذگی خزثَ کبُؼ ثب فمش

 ّاداس زشکت ثَ اًغبى ّ ؽذٍ فؼبل آدهی ُبی خْاعتَ     کَ اعت اهیذ ثب ّ ؽْد دادٍ ثِب اًغبًِب اًغبًیت ثَ کَ اعت ّلتی

  هیؾْد

 هیضاى ّ هْخْد اهکبًبت هیبى ًبثشاثشی هٌظْس ، ؽْد هی فسجت کؾْس یک دس خوؼیت سّیَ ثی سؽذ اص کَ ٌُگبهی

 اؽتغبل ، هغکي ، خْساک ًجبؽٌذ لبدس هْخْد هٌبثغ کَ ای گًَْ ثَ ، ثبؽذ هی اهکبًبت آى اص کٌٌذٍ اعتفبدٍ هتمبضی خوؼیت

 افضایؼ ّ صًذگی کیفیت کبُؼ ، سخذادی چٌیي ًتبیح.  کٌٌذ تؤهیي سا خبهؼَ ّ خبًْادٍ ازتیبخبت عبیش ّ تسقیالت ،

اعت سّاًی ّ اختوبػی ، التقبدی هسشّهیتِبی  . 

.  یبفت فضًّی ۱۹۰۸ دَُ دس آى ًشش ثَ ًغجت ۱۹۹۸ عبلِبی دس تْعؼَ زبل دس کؾْسُبی هیبى دس التقبدی سؽذ ًشش

 پیؾشفت ایي خولَ اص.  ؽذ ایدبد التقبدی سؽذ  ًشش دس تْخِی لبثل پیؾشفت خِبى فمیش کؾْس ۱۱ دس گزؽتَ عبل ۲۱ دس

 ّ تْلذ ۱۸۸۸ ُش دس ۵۳ ثَ ۱۱۸ اص ًْصاداى هیش ّ هشگ آهذى پبئیي ثب عبل ۶۲ ثَ عبل ۱۳ اص صًذگی اهیذ افضایؼ ، ُب

اعت ثْدٍ دسفذ ۶۰ ثَ دسفذ ۳۳اص عبلن آة ثَ دعتشعی افضایؼ  . 

 ثَ ؽجیَ ، آى تیض ًْک دس هغي افشاد ّ آى پِي لبػذٍ دس ثبسّسی لبثلیت داسای خْاى ًغل ّخْد ثب ، دًیب خوؼیتی عبختبس

 افشاد تْصیغ دس تْاصًی یؼٌی ، ًگشدد ؽکل هغتغیل عبختبس یک ثَ تجذیل هثلث فشم ایي کَ صهبًی تب.  ثبؽذ هی هثلث یک



 ًیض سؽذ ایي دسفذ ۹۸ ّ سّد ًوی ایي خض اًتظبسی ّ ؽذ ًخْاُذ هتْلف خوؼیت سؽذ ، ًگشدد ایدبد خْاى افشاد ّ پیش

 تْعؼَ ػذم اص ًبؽی سا عْم خِبى دس خوؼیت ثبالی سؽذ افلی عجت کبسؽٌبعبى.  ثبؽٌذ هی دًیب ًمبط فمیشتشیي دس

اًذ داًغتَ کؾْسُب ایي التقبدی فمش ّ عیبعی ّ فشٌُگی   

اعت افضایؼ زبل دس ُوچٌبى فمیش افشاد تؼذاد ، خوؼیت افضایؼ ػلت ثَ زبل ایي ثب  . 

 سّص دس دالس یک    ثب ، دُذ هی تؾکیل سا تْعؼَ زبل دس خِبى خوؼیت دسفذ ۳۸ زذّد دس کَ ًفش هیلیبسد ۱/۱ زذّد

اعت  آفشیمب دس فمش سؽذ ثضسگتشیي.   کٌٌذ هی عش سا صًذگی  . 

 

 هشدم دسفذ ۵۱ گزؽتَ دس( .  دسفذ ۶۲)   داسد ثضسگتشی عِن خِبى فمشای هیبى دس خٌْثی آعیبی ٌُْص ، ُوَ ایي ثب اهب

 دسفذ ۱۴.  اعت گزاؽتَ تغییش ثَ سّ ؽِش دس آثبدُب زلجی افضایؼ ثب سًّذ ایي اهب ، کشدًذ هی صًذگی سّعتبُب دس فمیش

 خْد خوؼیت سؽذ سًّذ تملیل ثَ هْفك کَ کؾْسُبیی.  پزیشد هی    فْست آعیب خٌْة ّ افشیمب دس خِبى خوؼیت افضایؼ

 ثب ُوضهبى خوؼیت سؽذ سًّذ آّسدى پبئیي ثب ّ ثگیشًذ خْد کؾْسُبی دس ًیض سا فمش سؽذ خلْی اًذ تْاًغتَ ، اًذ ثْدٍ

 ؽذٍ ثبػث کبس ایي.  یبثٌذ دعت پبیذاس التقبدی سؽذ ثَ اًذ تْاًغتَ غزائی هْاد ػشضَ ّ کؾبّسصی دس گزاسی عشهبیَ

 گزاسی عشهبیَ صًبى ّضؼیت ثِجْد ّ دسهبى ، ثِذاؽت آهْصػ، اهش دس ثخقْؿ اختوبػی ثخؼ دس ثتْاًٌذ آًِب کَ اعت

  کٌٌذ

 کبُؼ ثذلیل ایي ّ اعت کوتش ۱۳۱۶ عبل اص دسفذ ۳۸ زبضش زبل دس ُب ایشاًی عشاًَ دسآهذ کبسؽٌبعبى ًظش ثَ تْخَ ثب

اعت ًیبفتَ افضایؼ خوؼیت سؽذ سًّذ ثب هغبثك کَ اعت هلی تْلیذ . 

ثِذاؽت ّ خوؼیت    

.  داسد استجبط اخالق ّ هزُت ثب ّ اختوبػی التقبدی عغر یب ؽغل ، خٌظ ، عي ثب ثِذاؽت فمذاى اص ًبؽی ضشسُبی 

 هی هسشّم ثِذاؽتی خذهبت هشالجتِبی اص خِبى هشدم اص ًفش هیلیْى فذُب ٌُْص ، الوللی ثیي عبصهبًِبی ثشآّسد عجك

 ثِذاؽتی اعتبًذاسُبی خِت ًگِذاسًذٍ هغلْة زذ یک ثَ  کؾْس، دس ثِذاؽت اص هٌبعجی هیضاى ثَ سعیذى ثشای.  ثبؽٌذ

 ایشاى دس ًغجت ایي ، ثبؽذ داؽتَ ّخْد ثبیذ پضؽک یک ًفش ۱۸۸۸ ُش اصای ثَ کَ زبلی دس.  ثبؽذ هی ازتیبج دسهبًی

ثبؽذ ًوی ثشخْسداس هغلْثی ًغجت اص ثضسگ ؽِشُبی دس پضؽکبى تدوغ ثؼلت  . 

 تخت یک ًفش ۰۸۸ ُش ایشاى دس ، ثبؽذ داؽتَ ّخْد ثبیذ ثیوبسعتبًی تخت یک ًفش ۲۱۸ ُش اصای ثَ زبلیکَ دس

 پیؼ دس دساصی ساٍ ٌُْص هغلْة ثِذاؽتی خذهبت تؤهیي ثشای کَ اعت ایي ًوبیبًگش هْخْد آهبسُبی.  داسًذ ثیوبسعتبًی

 یک ثِذاؽتی ّضؼیت کَ صهبًی.  عبخت خْاُذ تش پیچیذٍ سا هْخْد ًبسعبئیِبی ّ هؾکالت خوؼیت عشیغ افضایؼ ّ اعت

 هی ّاسد خبهؼَ پزیش آعیت گشُِّبی ثش ضشس ثیؾتشیي ، خبهؼَ آى افشاد کلیَ ثش صیبى ثش ػالٍّ ًجبؽذ، هٌبعت خبهؼَ

 دس دیگشاى اص ثیؾتش خغوبًی خبؿ ؽشایظ ثؼلت کَ ُغتٌذ کْدکبى ّ هبدساى ، خبهؼَ ُش دس پزیش آعیت گشُِّبی.  ؽْد

داسًذ لشاس ثیوبسی ّ خغش هؼشك   

.  داسد ًیض خبهؼَ صیغتی هغبئل ّ کْدکبى ّ هبدساى عالهت ثشای ًبخْؽبیٌذی ػْاسك ّ آثبس ّ پیبهذ ثبسّسی ثبالی عغر

.  اعت استجبط دس ثِذاؽتی هشالجتِبی فمذاى ّ ػفًْی اهشاك ، تغزیَ عْء هبًٌذ هتؼذدی ػْاهل ثب کْدکبى هیش ّ هشگ

 تْخِی لبثل ًمؼ ثیوبسیِب ثَ اثتالء اص پیؾگیشی ّ کْدک هبًذى صًذٍ اهکبى دس تْلذ دّ ثیي هٌبعت صهبًی فبفلَ ُوچٌیي

 ُوچٌیي.   گیشًذ هی لشاس ثیؾتشی خغش هؼشك دس آًِب اص کذام ُش ، ثبؽذ کْتبٍ تْلذ دّ ثیي فبفلَ کَ صهبًی.  داسد

 عش پؾت ُبی آثغتٌی  کن عٌیي دس یب کشدٍ اصدّاج صّد کَ صًبًی دس ثیوبسی ثَ اثتالء ّ هیش ّ هشگ کَ اعت ؽذٍ هؾخـ

اعت ثیؾتش ، ثبؽٌذ صیبدی فشصًذاى داسای یب ّ اًذ داؽتَ ُن  . 



 ثیي کْتبٍ فبفلَ ، خبًْاس ثضسگ ُثؼذ.  اًذاصد هی خغش ثَ سا عفل ّ هبدس عالهت  پی دس پی صایوبًِبی ّ ُب زبهلگی

 ػذم ، هبدس سّزی فؾبسُبی ّ تؾْیؼ ًظیش گًْبگْى هغبئل ثب تْأم کْدک هْلغ ثی ّ ًبگِبًی گشفتي ؽیش اص ّ ُب آثغتٌی

 دّساى ػبعفی ًبسعبئیِبی ّ کوجْدُب ، صایوبى اص ًبؽی هؾکالت ، هدذد زبهلگی اص صى ًگشاًی دلیل ثَ صًذگی دس عبصػ

 ثشّص دس ػبهل ثضسگتشیي خبًْادٍ هؼبػ تؤهیي ثشای صزوت ّ کبس اص ّالذیي خغتگی ّ فشعْدگی ثبالخشٍ ّ کْدکی

ؽْد هی هیش ّ هشگ ازتوبلی خبت دس افضایؼ هْخت ّ سفتَ ؽوبس ثَ سّاًی ّ خغوی ثیوبسیِبی  . 

 ثش آهبس ایي کَ ، هیذُذ سش ًبخْاعتَ زبهلگی هیلیْى ۰۸ عبل ُش دس تْعؼَ زبل دس کؾْسُبی دس هیذُذ ًؾبى آهبسُب

اعت ثْدٍ دسفذ ۲۴ ایشاى دس ۱۳۵۹ عبل دس دسهبى ّ ثِذاؽت ّصاست ثشسعی اعبط   

 هی ػوشؽبى اص عبل  ۳۸ ،۲۸ کَ اعت هبدساًی اص ثیؾتش ثشاثش  ۱/۱ خْاى هبدساى ثیي دس کْدکبى هیش ّ هشگ ًشش

 اًدبم(  عبل ۲۸ اص کوتش)  خْاى صًبى ثیي دس خٌیي عمظ هْسد هیلیْى ۴/۴ سؽذ ثَ سّ کؾْسُبی دس عبل ُش دس.  گزسد

گیشد هی   

 هشثْط ایذص ّیشّط ثَ آلْدگی هْاسد کلیَ اص ًیوی.  ؽْد هی هجتال همبسثتی ثیوبسیِبی ثَ خْاى ًفش ثیغت ُش اص ًفش یک

داسًذ عبل ۲۱ اص کوتش کَ اعت افشادی ثَ  . 

 ایوي غیش عمظ هؼشك دس سا خْد صى هیلیْى ۲۸ ، هیذُذ سش خِبى دس عبالًَ کَ ًبخْاعتَ زبهلگی هْسد هیلیْى ۰۸ اص

ثبؽذ هی خِبى عغر دس هبدساى عبالًَ هیش ّ هشگ ُضاس ۱۸۸ اص هشگ ُضاس ۵۰ ػبهل خْد کَ ، دٌُذ هی لشاس  . 

تْعؼَ ّ خوؼیت ، فمش  

 یک تْعؼَ ًَ ّلی.  کٌذ هی اًکبس سا خوؼیت تش آُغتَ سؽذ ّ التقبدی تْعؼَ ثیي ساثغَ کغی کوتش اهشّصٍ      

 تٌظین ثلکَ. ثبؽذ هی تْعؼَ خْدثخْدی هسقْل خوؼیت آُغتَ سؽذ ًَ ّ ثْدٍ خوؼیت آُغتَ سؽذ خْدثخْدی هسقْل

 ّ کشدٍ ػول خوؼیت سؽذ هیضاى کبُؼ خِت دس تْاًٌذ هی ای تْعؼَ ُبی ّثشًبهَ ثبسّسی ثِذاؽت هشالجتِبی ، خبًْادٍ

ثخؾٌذ ثِجْد سا صًذگی کیفیت  . 

ثبؽذ ُب ثخؼ ایي ؽبهل ثبیذ پبیذاس تْعؼَ   

 ثَ سا هبدساى ُوچٌیي ، دُذ هی کبُؼ سا کْدک ّ هبدس هیش ّ هشگ هیضاى ، ثبسّسی ثِذاؽت ُبی هشالجت اًدبم -۱

کٌذ هی تؾْیك ، تْلذُب ثیي گزاسی فبفلَ ّ ُب ثبسداسی ثیؾتش فْافل ، کْچکتش خبًْادٍ داؽتي عشف   

 دس الذاهبتی ، هٌبعت لبًًْی زمْق ّ اػتجبس کغت ، آهْصػ ثَ آًِب دعتشعی افضایؼ ّ صًبى آهْصػ دس گزاسی عشهبیَ -۲

 هْاسدی اص التقبدی اعتمالل داؽتي ُوچٌیي ، آًِب خْد تْعظ صًذگی دس سضبهٌذی ّ هغلْة ّضؼیت آّسدى ثذعت خِت

کٌٌذ ایدبد آًبى ارُبى دس فشصًذ آّسدى ثذًیب اص ثِتشی هفِْم تْاًٌذ هی کَ ُغتٌذ   

 ثِذاؽتی هْفمیت ، کبس ثشای تْاًٌذ هی آى اص اعتفبدٍ ثب کَ ؽْد هی هٌبثؼی ؽذى آصاد عجت خبًْادٍ اًذاصٍ ثْدى کْچکتش -۳

 ثبالتش تسقیلی هْفمیت اهکبى ، کوتش فشصًذ تؼذاد ثشای ثِتش آهْصػ ثب.  کٌٌذ گزاسی عشهبیَ فؼبلیتِب عبیش یب آهْصػ ،

ؽْد هی پشداخت کوتشی ُضیٌَ  ضوي دس ،  آهذٍ فشاُن فشصًذاى ثشای  

 ثَ ًغجت ثیؾتشی تؼذاد یؼٌی) ُغتٌذ ًبهغوئي هؾبغل داسای یب ثیکبس ًفش هیلیْى ۰۸۸ ، تْعؼَ زبل دس هلل هیبى دس -۴

 ایدبد خذیذ ؽغل هیلیْى ۴۸ عبالًَ ثبیذ ّضؼیت ایي اثمبی ثشای کؾْسُب ایي(  فٌؼتی کؾْسُبی دس خبسی کبس ًیشّی

 ُوچٌیي ّ خْد خْاًبى آهْصػ ّ ثِذاؽت تبهیي ثَ ًیبص عبلَ ۱۳  - ۱۹ خوؼیت عؼبدت تبهیي ثشای ُوچٌیي آًِب.  کٌٌذ

داسًذ خْد سؽذ دسزبل هغي خوؼیت اص هشالجت ثشای سیضی ثشًبهَ   
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