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ظش چْبسم  متبة حبضش  مـَسي پيـگيشي اص ثـشٍص ثتـب   ي دػتَسالؼول خبهغ ثشًبهِتدذيذً 
ِ اص ًتبيح حبصل تبالػوي هبطٍس ِ ثشگشفت خوؼي پشػٌل ًظبم  دِّ تالؽقشيت ثِ دٍ  اص اػت م

 ثبؿذ.  هي دس ػشاػش مـَس ثشًبهِايي  اخشاي هَفق، تحقيقبت ػلوي ٍ ػالهت
 ثتب تبالػوي ثيوبسي تـذٍيي ايي دػتـَسالؼول، هذيشيت دقيق ثـشٍص هـَاسدّـذف اصلي اص 

گيضُاػت. اهيـذٍاسين ثـب ػٌبيت ٍ يبسي خـذاًٍـذ سحوبى ٍ ثـب ّوت ٍ  ونـبساى دس   ًا ي ٍااليّ 
وَاٌـبى    مبهل  ، مٌتشلًظبم ػالهتتوبم ػطَح   ّ ثشٍص تبالػوي سا ثب قذست ٍ ػشػت ثيــتشي ثِـ

وبيين.  ػضيض تقذينً 
بي توـبم  ـتقبدًّا ب ٍـب، پيـٌْبدّـشّـًظ اص ًقطِ ي غيشٍاگيشبـّ شيت ثيوبسيـذيـض هـشمـه

ــبحت ــت  ص ــشاى ٍ دػ ــذ ًظ ــساً ــ ـمبساى آه ــي ٍ اخ ــالهت شايي ـَصؿي، پظٍّـ ــبم ػ  دس ًظ
دػتَسالؼول ّبي خَاّـوٌذ اػت ايي هشمض سا دس خْت ثْجَد ميفي ذ؛ ثٌبثشايي ـمٌ هي اػتقجبل
 شهبييذ.ـف  يبسي مـَسي

 
  هقبًٍت ثْذاؿت

 سرآغاز
 



 

 

 

كـَست آصهـبيـي دس  ػبل، ايي ثشًـبهِ ثـِ 5ي كــَسي پيـگيـشي اص ثـشٍص تـبالػوي آغبصؿـذ. پيؾ اص آى ثيؾ اص  ثشًـبهِ 1376دس ػبل 

 ثَد. ّـبي كـَس اخشا ؿـذُ ثـشخي اػتبى

ي طًتيك  اػت كـِ ًؾيش ّـش ثشًـبهِ ًؾبم ػالهتاي اص ادغبم خذهبت طًتيك دس  ي پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس ًوًَِ ادغبم ثشًبهِ
ّبي ّذف دس قبلت يك ػيؼتن كِ ثش ُ  ي گشٍ دس ػغح خبهقِ، ثِ اثضاسّـبي اكلي ًيبصداسد. دس ايي ثشًبهِ آهَصؽ ٍيـظُ  ديگش ثـشاي اسائِ

 سػذ. اًدبم هي اػت ٍ ػبالًِ ثِ ادغبم ؿذُ دس ًؾبم ػالهتداسد  ي اصدٍاج تأكيذ ّبي خَاى دس آػتبًِ گشٍُ آهَصؽ

اًذ. ثشاػبع هيضاى خوقيت دس ؿْشّب،  سيضي ؿذُ ّـبي غشثـبلگشي ًبقليي تبالػوي دس كـَس دس قبلت يك ؿجكِ ثشًبهِ آصهبيـگبُ
ّـبي  ّبي غشثبلگشي تـبالػوي سا داسًـذ ٍ اخـشاي دػتَسالقول ثشاي اًدبم آصهبيؾ ّبي خلَكي ٍ دٍلتي كِ اهكبًبت الصم آصهبيـگبُ

ًوبيٌذ.  هي  سا عي دٍسُ اي ّبي كٌتشل كيفي اًـذ، ثب الگَي كلي آهَصؽ اص هشكض ثِ هحيظ، آهَصؽ كــَسي پيـگيـشي اص تبالػوي سا پزيشفتِ
آصهبيـگبُ ّبي غشثبلگشي اص عشيق آصهبيـگبُ آهَصؽ ّبي ؿًَـذ.  اي هي بثي دٍسٍُ اسصي ؿذُّب دس قبلت يك ؿجكِ ػبصهبًذّي  ايي آصهبيـگبُ

  ٍ اداسات تبثقِ آًْب دس هشاكض اػتبى ّبي كـَس ثِ اًدبم هي سػذ. هشخـ ػالهت ّبي

 بي طًتيك ٍـّ آصهبيؾبم ـي اكلي ايي ؿجكِ، اًد ؿذُ اػت. ٍؽيفِ تـكيل 1378بل ـاص ػ تاالظوي تشخيض شًتيل ّاي آزهايشگُا ي شثنِ
 ًحَي ِث ،ّبي ثشًبهِ ّوبٌّگ اػت ّب ٍ ؿجكِ ؿذُ ٍ ثب ػبيش ػيؼتن ادغبمًؾبم ػالهت دس َلذ تبالػوي اػت. ايي ؿجكِ ًيض ـتـخيق پيؾ اص ت

 ذ.ـدّ خَساًذ هي پغ پزيشد ٍ ثِ آًْب سا هي هؼتقش دس هشاكض ثْذاؿتي دسهبًي ٍيظُ هـبٍسُ طًتيك هَاسد اسخبفي اص ػَي هـبٍساى طًتيك ِـك

بًي ثشحؼت ـدسه ذاؿتيـيك يب چٌـذ هشكض ثّْش ؿْشػتبى دس دس  ّب تيني طًتيك اػت. ايي  هـبٍسُ ّبي تيناص  هتـكل ي شًتيل ي هشاٍرُ شثنِ
بع تينش ـخوقيت هؼتقش ّؼتٌذ. ّ ـب ِث تينّبي ايي  َصؽـاػت. آه تـكيـل ؿـذُ / كـبسداىاص يك پضؿكٍ  يك كبسؿـٌ شحضَسي ٍ ـك ّ َست غـي

ّبي  هشاتت خْت هشاقجت ٍ پيگيشيهـبٍسُ  . ثقذ اصاػتبي ًبقل تبالػوي ـّ ي صٍج ايي ؿجكِ هؼئَل هــبٍسُ سػذ. هي  اًدبم ِثحضـَسي 
 ؿـَد. هي ثقذي افالم

ّبي  سٍؽ خْت اػتفبدُ اصكٌذ ٍ ػپغ آًْب سا  هي ػبلن ّوشاّي اىفشصًذ بـَادُ ثـب تكويل خبًـسا ت ي ًـبقل تبالػويبـّ صٍج ،ي هراقثت شثنِ
ذاؿتيـّ شاقجت دس ًؾبم ؿجكِـ. هدّذ هي  پيـگيشي اص ثبسداسي اسخبؿدائوي  سي آهَصؽ،ثجت ٍ بهلـؿ (PHC)دسهبًي بي ْث ثشسػي  اعالفبت، گشدٍآ

 اػت. ثِ ػغَح هذيشيتي ًؾبم ػالهت آهبس اسػبلي كحت ٍ دقتبس، ًؾبست ثش ـآه
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 تاالسمي در ايران پيشگيريي  تاريخچه
اكفْبى(  ٍ اػتبى كـَس)هبصًذساى، فبسع، گيالى، خَصػتبى 5ّبي  ىبؿْشػت پيـگيشي اص تبالػوي دس ثشخي اص يِ بهـثشً 1370-1375ّبي  عي ػبل

 ؿذ.  اخشا گزاسدُ كَست آصهبيـي ثِ ثِ

ل ثشاي اصدٍاج ثِ ـشدي غيشًبقـذايي ٍ اًتخبة فـاصدٍاج ٍ پيـٌْبد خ صهبىدس  ّـب ّب، غشثبلگشي صٍج اػتشاتظي اكلي ثشًبهِ عي ايي ػبل
َخِ ثِ ايي ـب تـث ؿيـَُايي  .ذـؿ پيـٌْبدهيثِ آًْب زيشفتٌذ، پيـگيشي اص ثبسداسي ـپ ايي پيـٌْبد سا ًوي ّـب صٍج ٍ اگشاػت  َدُـّبي ًبقل ث صٍج

ِ تبالػوي ـتـخيق پيؾ اص ت يِ ٍاققيت كِ گضٌي  . ثَد  فول ٍخَدًذاؿتِ ؿكل گشفتِدس َلذ ٍ ػقظ خٌيي هجتال ث

ٍاخ ضؿكيٍصاست  ،1375ش ػبل ـاص ا بص ـًي 1376بل ـشفت. دس ػـگ ِ دس ػغح كـَسـبهـِ گؼتشؽ ثشًـتلوين ث ثْذاؿت، دسهـبى ٍ آهـَصؽ ـپ
 ٍصاست .ؿذ ؿذت هغشح  ِذ ثـفشصًداؿتي ثِ  ِ ّب ثِ اصدٍاج ٍ فالق صٍجبهِ ٍ اكشاس تقذاد صيبدي اص ـدليل گؼتشؽ ثشً ِ تـخيق پيؾ اص تَلذ ِثـث

بصگـت ـب ثـبى ثـصه ِ ّنـذام كـ. ايي اقكـشد اقـذامَس ـذهت دس كــخ ايي ػشفت ثِ ػبصهبًذّي هتجَؿ ثب ؿٌبػبيي اهكبًبت ثبلقَُ ٍ هَخَد ثِ
بت طًتيك ـ. ػبصهبًذّي خذهداد ًتيدِگشفتٍِ   ؿكل ػشفتِ آٍسي طًتيك دس خْبى ثَد ث شيـ فيـػ يِ َػقـَس ٍ تـايشاًي ثِ كـ التحليالى فبسك
َلذ آصهبيؾٍ  ـب  پيـگيشي اصدس كـَس  ّبي پيؾ اص ـت شٍص ثت ّبي  اي ًوَد كِ دسفيي حبل اص پيچيذگي ٍيظُ يِ ٍاسد هشحلسا هبطٍس تبالػوي ـث

ٌّگي خبف ثشخَسداستكٌيكي ٍ  س ايي تشتيت اثتذا اهكبى اسائِ . ِثثَد فش  دليلِ ث ّب خبًَادُ ثقذٍ  ؿذ فشاّن غيشهؼتقيناػتبًذاسد  يُ ي هـٍب
َاسد ـب هـذ تـؿ َختـدادًذ. ايي اهش ه  ًـبى بلنـذاى ػـشصًـف داؿتيقجبل ثيـتشي ثشاي اػتفبدُ اص آى ٍ ػتا ،طًتيك خذهبتاص  ثشخَسداسي
اهكبى ثشسػي ٍ كٌتشل ثشٍص دس ًؾبم  ،ّب ّب ثِ آصهبيـگبُ صٍج ِ دليل هشاخقِ ثّوچٌيي  .چـوگيشي يبثذ كبّؾ هبطٍس تبالػويخـذيـذ ثتـب 

  ؿذ. هشاقجت ثيوبسي ثيؾ اص پيؾ فشاّن

 ؿذُ ٍ تحت ثيوبساى تبالػوي ؿٌبػبيي يُ ثشاػبع ايي اػتشاتظي خبًَاد .يبفتاػتشاتظي دٍم ثشًبهِ فشكت تَػقِ ٍ اػتقشاس 1380دس ػبل 
دس  .ؿًَذ هي ثِ هشاكض تـخيق پيؾ اص تَلذ اسخبؿفشصًذ ػبلن  ثشاي داؿتي ،ذـثبؿٌ ذاؿتِـَستي كِ فشصًذ ػبلن ًـگيشًذ ٍ دسك هـبٍسُ قشاسهي

 .گشدًذثشًبهِ كليِ ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي دس يك هقغـ صهبًي ثشسػي ٍ تقييي تكليف هي تدذيذ ًؾش چْبسم

بل ـػ اٍل يِ ًيو اصظي ـذ. ايي اػتشاتـؿ هغشحشايي آى ـّبي اخ شفت ٍ فقبليتـشاسگـَم ثشًـبهِ هـَسد ثحث قـ, اػتشاتظي ػ1382دس ػبل 
ٍ ذ ـاً كشدُ بهِ( اصدٍاجـذى ثشًـؿ بل كـَسيـ)ػ1376بل ـِ قجل اص ػـك ّبيي صٍج ،. ثشاػبع آىيبفت اػتقشاسَؿ ـشؿيـبي پـّ ىـبدس اػت 1384
دس  ثـِ تـبالػوي هـبطٍس ذ هجتالـشصًـف تَلذٍ اص  ذُؿهـبٍسُ ل ثبؿٌذ ـبقـِ صٍج ًـَستي كـب دسكـت هي ؿًَذ شسػيـفشصًذاى ػبلن داسًذ ثفشصًذ/ 

هٌغقِ تحت پَؿؾ ّش يك اص داًـگبُ ّبي  هتَػظ عَل هذت دٍساى ثبسٍسي صًبى دس ،دس تدذيذ ًؾش چْبسم ثشًبهِ  د.گشد  خبًَادُ پيـگيشي
ايي اػتشاتظي  ُ ٍ دس كَست اثجبت هقشٍى ثِ كشفِ ثَدى،فلَم پضؿكي ٍ ّوچٌيي ػبل ؿشٍؿ ثشًبهِ غشثبلگشي دس آى هحذٍدُ ثشسػي ؿذ

ٍ تبالػوي دس آى هٌبعق ثشٍص ثباليي داسد، اخشاي ايي اػتشاتظي  ثيؾ اص هتَػظ كـَسي اػت ثبسٍسيگشدد. دس هٌبعقي كِ عَل دٍساى اخشا هي
 .ثبؿذ يه هقشٍى ثِ كشفِ

  هاي متقاضي ازدواج چگونگي غربالگري زوج
ٍ ًهـبطٍس ِ تبالػوي ـب كِ ثشٍص ًَصاد هجتال ثـخ هشػَم اػت. اص آى ثؼيبس ،صًذگي هْن ي ٍاققِفٌَاى يك  ثجت اصدٍاج دس ايشاى ِث بقل ـثقذ اص اصدٍاج د

 ثشد. بقل ثْشُـً يّب هغوئي ثشاي سديبثي صٍج ساّيَاى ـفٌِ ـاصدٍاج ث ثجت تـَاى اص هي، اػت بسي هقيٌي هوكيـآهثب احتوبل 

بؿ ـاسخ تبالػوي ّبي غشثبلگشي ِث آصهبيـگُب ،دفتشخبًِ ثشاي ثجت اصدٍاجّب ثقذ اص هشاخقِ ثِ  كـَسي پيـگيشي اص تبالػوي، صٍج يِ دس ثشًبه
شاي ـؿذُ سا ث اًدبم ّبي ، ًتبيح آصهبيؾّبي تبالػوي آصهبيؾ الگَسيتن كـَسي 3ٍ  2 ،1 ّـبيِ شحلـبم هـثقذ اص اًدآصهبيـگبُ ذ. ـؿًَ هي  دادُ

بع الگَسيتن كـَسي ـثشاػ ب اػت ٍ ايي تفؼيشّـ هؼئَل تفؼيش آصهبيؾ ، پـضؿكهـبٍسُ تيندس  .دّذ هي اسخبؿ طًتيك هـبٍسُ نيتتفؼيش ثِ 
 .گيشد هي تبالػوي كَست ًبقل يصٍج ّب ييؿٌبػب
 

 ي پيشگيري از بتا تاالسمي ماشور دستورالعمل برنامه
ذاسدّبي پيـگيشي اص تبالػوي دس كـَس سا ثيبى ي ؿـذُ ٍ هدوَفـِ ثـبصًگـشي چْبسمايي ًؼخِ اص دػتـَسالقول ثـشاي ثـبس  ايي . كٌذ هي اػتًب

تذٍيي  صيش كبسي هشاحلّبي هذيشاى ٍ كبسؿٌبػـبى ػتـبد هشكضي، داًـگبّي ٍ ؿْشػتبًي ثشًبهِ دس  ًؾش  گيشي فـشاگيـش اص ًقغِ ثب ثْشُدػتَسالقول 
 اػت. ؿذُ

ٍ  َسدًؾش خْت تغييش دس دػتَسالقولـدسخلَف هَاسد ه َسـضؿكي كــَم پـبي فلـّ گبُـداًـ توـبمالم اص ـاػتق :1ي  هرحلِ ثشًبهِ 
 ٍ اسصيبثي ٍ تذٍيي فشهت اٍليِ. ّبِ اص تدشث اػتفبدُ
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ٌتخت خْت دفَت اص داًـگُب :2ي  هرحلِ ٍاػظ. دس ايي هشحِل ثشسػي ّبي فلَم پضؿكي ه ليِ ٍ تذٍيي فشهت حذ  گبُ فشهت ٍا م  داـً ّبي فَل
 اًذ. داؿتِ ؿشكت ، خَصػتبىّوذاى ٍ ، ؿيشاص، هبصًذساى، خَصػتبىثبثلاكفْبى، پضؿكي 

ْي :3ي  هرحلِ بيي ثب هـبسكت داًـگُب يِ ت  .هٌتخت ّبي فلَم پضؿكي فشهت ًْ
ٌبػبى داًـگُب :4ي  هرحلِ ٍ كبسؿ شاى   فلَم پضؿكي ػشاػش كـَس. ّبي ثحث خوقي ثـب حضَس هذـي
 .ػتبدي داًـگبُ ّبي فلَم پضؿكيآهَصؽ دػتَسالقول ثِ هذيشاى  :5ي  هرحلِ

 .ثبؿذدس ؿشايظ ثْيٌِ هي، هَاسدهذيشيت دقيق ثشٍص  ،تذٍيي ايي دػتَسالقول اص ّذف اكلي

 ّبي ايي دػتَسالقول فجبستٌذ اص: اػتشاتظي
ل اظتراتصي ًيشٍّبي  توبمؿذُ ٍ ثب صحوت   هؼتوش افوبل عَس بهِ ِثـشًـَدى ثـث كـَسي چندين سالعي   ايي اػتشاتـظي :(S1)   ٍا
ٌتشلثشاي  ػبختبسي ًؾبم يكقجَل داًـگبّيٍ  هشكضي هَفق ثِ اػتقشاس  قبثلت يشيهذ دسهبًي ٍ ثْذاؿتي . ايي اػت ؿذُآتي  ّبي صٍجدس  ثشٍص هَاسد ك

ذُ ػتشاتظيا هـبٍسُ طًتيك ٍ اػتبًذاسدّبي دس ايي اػتشاتظي، خْت پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس ًَي ـدس دػتَسالقول كٌ اػت. 1ًگش آٌي
 اػت. يبفتِاستقب هشاقجت 

ّويي  ٍ ثـِ يبفت  ؿذت كبّؾِ ثشٍص هَاسد دس هقغـ صهبًي هحذٍد ث ,اخشاي آىثب  ٍ اػت. 2ًگش ايي اػتشاتظي گزؿتِ :(S2)  اظتراتصي دٍم
صهبًي ٍ اخشاي آى دس يك هقغـ ٍ  يبفتِتغييش  ايي اػتشاتظي سٍؽ اخشي ،دػتَسالقولايي دس  .كشدًذ اػتقجبلثؼيبس اخشاي آى  اصّب  داًـگبُ دليل،

 .تَكيِ ؿذُ اػت

 فذم آغبص غشثبلگشي تبالػوي دس هٌغقِ ثِ دليل ،دس صهبى اصدٍاج كِ سا ييّب صٍج ٍ ؛ًگش اػتِ ـگزؿت ًيض ايي اػتشاتظي :(S3)  اظتراتصي ظَم
 دّذ. اًذ پَؿؾ هيؿٌبػبيي صٍخيي دس هقشم خغش تبالػوي سا ثِ اًدبم ًشػبًذُ يّب آصهبيؾ گشيل ديب ثِ ّش دليٍ 

ِ ّوَاسُ هجتٌي  اػتشاتظي توبم  :اػت  ػولياتي هحَس 6ثش ّبي ثشًبه

 آهَصؽ  .1
 بلگشي ـغشث ّـبي آصهبيؾ .2

  تـخيق طًتيكآصهبيؾ  .3
 طًتيك يُ هـبٍس .4
 هشاقجت .5

 تحقيقبت .6

 ايي ًؾبم دسبيي كِ ـّ شسػي دادُـث كـبسٍ  ٍخَدداسدشاقجت ـًؾبم ه دس اي ؿذُ ي هقيي ٍ تقشيف دس هحذٍدُ عَس خَدكبس گشچِ تحقيق ثِا
ِ دادُ دليل آى ـٍِلي ث ؿَد, هي تلقي ًؾبم تحقيقبت ثشًبهِ ،شاػبع ًتبيح هشثَطـث آًْب ٍ عشاحي هٌبػت ؿـذُتَليذ ٍ هؼتوش ـّ ك ي  ّوِ ثِبي هؼتقين 
 ؿذ خَاّذ . اص ػَي ديگش ايي هحَس هَختًيبص اػتثشحؼت ضشٍست بى ٍ ـصه ّن كَست ثـِبي هقغقي ـّ ثشسػيثِ  ،دّذ ًوي  پبػخ ّب پشػؾ
ذاؿتي كبسكٌبىكِ  َسصاى ثيؾ اص پيؾ ثب ديذ پظٍّـي ّب ىاكبسد، كبسؿٌبػبى ،هذيشاى ًؾيشدسهبًي ػشاػش كـَس  ْث گشًذ  ٍ ْث قبيـ ٌث  ٍ استقبي هَخت  كِِث

ب يبسي خذاًٍذ ـهلون اػت كِ ث ي غيشٍاگيشّب هشكض هذيشيت ثيوبسي ثيؾ اص گزؿتِ خَاّذؿذ. ثشًبهِ ٍ تَػقِ ٍ تقويق اػتبًذاسدّبهؼتوش 
كٌتشل  ،هؼتذل ٍ هجتٌي ثش ؿَاّذ هذيشاى اسؿذًؾش خلت ػغَحٍ  ثب  توبماًؼبًي ّوكبساى دس  يِ ثشخؼت يُ سحينٍ  ثب ّوت ٍ اًگيض سحوبى ٍ

ْتشي سا ثشاي ا داسد ٍ هقتقذ اػت شدم ايشاى تقذينـشفت ٍ قذست ثيـتش ثِ هـب ػـث ثشٍص تبالػوي سا يي هٌؾَس دػتَسالقول كًٌَي تؼْيالت ث
 اػت. فشاّن آٍسدُ

  

                                                           
1. Prospective  
2. Retrospective  
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 ّذف ملي
 پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس.

 

 اّذاف اختظاطي
 %100ضاى يدس ػشاػش كـَس ثِ ه يًبقل تبالػو يصٍج ّب ييؿٌبػب .1

 %100ضاى يدس ػشاػش كـَس ثِ ه ،ؿذُ ٍاخذ ؿشايظ هشاقجت ييًبقل تبالػوي ؿٌبػب يٍيظُ صٍج ّبهشاقجت  .2

 

 اٍل: يهرتَط تِ ّذف اختظاط يراّثردّا
 هتقبضي اصدٍاج يغشثبلگشي تبالػوي دس صٍج ّب .1

 كيٍاخذ ؿشايظ هشاقجت ٍيظُ طًت يثِ تبالػوي هبطٍس خْت ؿٌبػبيي صٍج ّب يغشثبلگشي ٍالذيي ثيوبساى هجتال .2

)فذم آغبص غشثبلگشي تبالػوي دس هٌغقِ،فقذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْـبي اختوـبفي   ثِ ّش دليلكِ قجال  ييغشثبلگشي تبالػوي دس صٍج ّب .3
ٍ دس حـبل حبضـش    اًـذ  دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدـبم ًـذادُ  افشاد خبسخي هقين دس كـَس ٍ ...(  افشاد هْبخش، خبف،
   .ثبؿٌذ يهثبسداس

 

 از ّذف اختظاطي اٍل ي هرتثظ تا راّثرد اٍلّا فؼاليت
ـبسداى   هبهب،)پضؿك،دسهــبًي  بي هختلف ثْذاؿتيـّ كبسكٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1 ٌبع، ك ـَسص  ،كبسؿـ ـبيؾ    ْث ـبلگشي آصه ُ غشث ـبى آصهبيــگب ـبي  ، كبسكٌ ّ 

 .(يب خلَكيٍ  يثخؾ ّب افن اص دٍلت يِ يكل دس تبالػوي پيؾ اص اصدٍاج

هـَثش دس خبهقـِ، ػـشدفتشداساى ٍ     ياصدٍاج، سّجشاى، اؿخبف ٍ گـشٍُ ّـب   يدس آػتبًِ  ي، آهَصؽ گشٍُ ّبيٍ آهَصؽ فوَه ياعالؿ سػبً .2
فجـل اص   يؾ ّـب يثـِ ٌّگـبم خْـت اًدـبم آصهـب      ياصدٍاج دس هشاخقِ  يهتقبض يت صٍج ّبيٍ ... ثِ هٌؾَس تشغ يشسػويٍ غ يي سػويفبقذ

 اصدٍاج( يثشا ياصدٍاج )فجل اص ّش اقذاه
ّــبي تبالػـوي، ثشاثـش الگـَسيتن كــَسي ٍ       ي آصهـبيؾ  كٌٌذُ ثِ آصهبيـگبُ ٍيـظُ  ّـبي تبالػوي دس هتقبضيبى اصدٍاج هـشاخقِ اًدبم آصهبيؾ .3

 ي تبالػوي. ي ٍيظُ تفؼيش ًتبيح آى ثب ًؾش پضؿك هـبٍسُ

 .بصيك دسكَست ًيق طًتيتـخ ٍ يليتكو يؾ ّبياسخبؿ خْت اًدبم آصهب .4
ٍ ثجـت     CBCدس دفتـش   تبالػـوي  يُ هــبٍس  يُ ٍيظ ـگبُيآصهب ثِ ؾ اص اصدٍاجيپ يؾ ّبيي خْت اًدبم آصهبيهشاخقِ يكلثجت هـخلبت  .5

 .تيكبت هشاخقيي ثِ تين هـبٍسُ طًلدفتش ثجت هـخ ك دسين هـبٍسُ طًتيي ثِ تيهـخلبت هشاخق
ٍ هقشفـي صٍج ثـِ هشكـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى ٍ هشكضثْذاؿـتي        5تكويل فشم ؿـوبسُ  هـبٍسُ ٍ  تينتَػظ  تبالػوي يُ ظـٍي يُ هـبٍساًدبم  .6

 .دسهبًي هشثَعِ

 .بالػويـت يُ هـبٍس يُ دسهبًي ٍيظ ض ثْذاؿتيـشكـافالم فقبليت ههٌؾَس  ـِث 4ي ُ شم ؿوبسـفبل ـٍ اسػتكويل  .7

 
 از ّذف اختظاطي اٍل ي هرتثظ تا راّثرد دٍمّا فؼاليت

 .ساّجشد ؿبهل ٍالذيي ثيوبساى هجتال ثِ تبالػوي هي ثبؿذ ايي
ـبسداى   هبهب، )پضؿك،دسهـبًي بي هختلف ثْذاؿتيـّ كبسكٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1 ٌبع، ك ـَسص  ،كبسؿـ ـبيؾ    ْث ـبلگشي آصه ُ غشث ـبى آصهبيــگب ـبي  ، كبسكٌ ّ 

 .(يب خلَكيٍ  يثخؾ ّب افن اص دٍلت يِ يدس كل تبالػوي پيؾ اص اصدٍاج، كبسكٌبى ثخؾ تضسيق خَى

 ساّجشد دٍم  يخْت اخشادس ت آى ّب يثِ هٌؾَس تشغ تبالػوي ثيوبساى ٍالذيي ثِ ٍ آهَصؽ ياعالؿ سػبً .2

سالقولّذف ثشاثش عشح ٍ  ّبي گشٍٍُ  خبهقِ فوَم آهَصؽ .3 ط. دػَت  هشَث

اسخبؿ صٍخـيي ثـشاي   ػتَى ّب ثِ هٌؾَس  يِ يل ثقيق خَى ٍ تكويدس فشم هشثَعِ تَػظ هشكض تضس ٍالذيي ثيوبساى تـبالػوي ثجت هـخلبت .4

 اًدبم هـبٍسُ اػتبًذاسد

ي اهذاف ، راهبردها و فعاليت هاي پيش بيني شذه در بـرنـامـه
 پيشگيـري ازبـروز بتـا تـاالسمي مـاشور
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ٍاخ  ؿـشايظ غشثبلگشي ّؼتٌـذ ػجـبستٌذ اص: ذ ـافشادي وِ دس ايي ساّجشد 
 

 اصدٍاج وشدُ اًذ.صًبى ثبسداسي وِ لجل اص ؿشٍع غشثبلگشي دس ؿْشػتبى 
 صًبى ثبسداسي وِ ثِ ّش دليل)ػمذ غيش ثجتي، ثشخي گشٍّْبي اختوبػي خبف،افشاد هْبخش، افشاد خبسخي همين دس

 وـَس ٍ ...( ٌّگبم اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ.

 م غشثبلگشي ًذاسًذ.بي روش ؿذُ فَق دس كَست داؿتي فشصًذ هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ًيبص ثِ اًدبـّصٍج
 

 
تزوش: ثشسػي گشٍّْبي هـخق ؿذُ حذاوثش تب پبيبى ػِ هبِّ اٍل ثبسداسي ثبيذ اًدبم گشدد ٍ خْت ؿٌبػبيي ايي افشاد الصم 

 اػت دس اٍليي هشاخؼِ صى ثبسداس ػبل اصدٍاج ٍ ػبثمِ اًدبم آصهبيـبت تبالػوي ػَال ؿَد.

ٍ هقشفـي صٍج ثـِ هشكـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى ٍ هشكضثْذاؿـتي        5تكويل فشم ؿـوبسُ  هـبٍسُ ٍ  تينتَػظ  تبالػوي يُ ظـٍي يُ هـبٍساًدبم  .5

 .دسهبًي هشثَعِ

ضقيت ّبيِ لح)هشPND اًدبم اسخبؿ خْت .6  ٍ لٍ  دٍم( ثب تَخِ ِث  ٍالذيي. ٍا
   .ٍالذييب تَخِ ثِ ٍضقيت ـث)ٍاصكتَهي ٍ تَثكتَهي(  بسداسيـشي اص ثـبي دائوي پيـگيـّ اسخبؿ خْت اػتفبدُ اص سٍؽ .7
 

 از ّذف اختظاطي اٍل ي هرتثظ تا راّثرد ظَمّا فؼاليت

)فـذم ؿـشٍؿ   اتفـب  هـي افتـذ كـِ ثـِ ّـش دليل       ييّـب  بالػوي دس صٍجـشٍص ثيوـبسي تـ  ـثهَاسد َخْي اص ـتقذاد قبثل تبًِ يثِ ايي كِ ػبل ثب تَخِ
غشثبلگشي دس هٌغقِ،فقذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبفي خبف،افشاد هْـبخش،افشاد خـبسخي هقـين دس كــَس ٍ ...( دس صهـبى اصدٍاج آصهـبيؾ       

ِ  ثب دس ًؾش گشفتي عـَل دٍسُ ثـبسٍسي دس   بـّ / داًـكذُ داًـگبُ الصم اػت ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ ِ  هٌغقـ هيـضاى خغـش ثـشٍص     ٍ هحبػـج
   ًوبيٌذ. اقذام ايي گشٍُ ّبّبي ًبقل تبالػوي دس  ِ غشثبلگشي ٍ ؿٌبػبيي صٍجـث ،ثيوبسي ٍ اثجبت هقشٍى ثِ كشفگي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هي ثبؿذ: بليت ّب دس ايي ساّجشد ثِ ؿشح صيشفؼ
 .كبسداى ٍ ثَْسص، بسؿٌبعـك، هختلف ثْذاؿتي)پضؿك بيـّ سدُ كبسكٌبى توبم آهَصؽ .1

 .ّبي خوقي اص سػبًِ يشيثْشُ گثب فوَم خبهقِ يثشا يآهَصؿ يثشًبهِ ّب ياخشا .2

 .ثشًبهِهغلَة ثْذاؿتي خْت هـبسكت دس اخشاي  ييساثغآهَصؽ  .3
افـن اص   بـّـ  ثْذاؿـت ٍ ػـبيش ثخـؾ    ؿبغل دس ثخـؾ  هبهبّبي فوَهي، پضؿكبى ،ٍ صايوبى بىـى صًبهتخلل توبمٍ خلت هـبسكت آهَصؽ  .4

 .هتي آهَصؿي هٌبػتاسػبل اصعشيق  ًؾبم پضؿكي يُ ٍ اداسداًـگبُ دسهبى  هقبًٍت ّوكبسيخلَكي ثب  دٍلتي يب
ًبى  توبمآهَصؽ  .5 ًبهِ گشٍُ ّذفثبسداس ص آصهبيــگبُ  ٍ اسخبؿ آًْـب ثـِ    ذـًوبيٌ هي شاخقِـه يثْذاؿتي ثِ ٍاحذّبي ثْذاؿت بيّ  كِ خْت هشاقجت ثش

 .CBC اًدبم هٌؾَس ثِ 1كبًتش لـداساي ػ

:ِ ج ٍ اف فقبليت ايي َت ذاؿتي  ّبي ْث ٍاحذ ـبسكت  بيؾ خْـت  ـآصهـ  يِ ثـذيْي اػـت ًتيدـ   ؿـَد.   هـي  اًدـبم  4ٍ  1 دس ثٌـذ  ديـذُ  شاد آهـَصؽ ـثب ه

ـتي  پضؿك  ،بًيـدسه ثْذاؿتي ضؿك هشاكضـثِ سؤيت پثبيذ پيگيشي  يِ تفؼيش ٍ اداه ذاؿ ـبًي   هشكـض ْث س  يُ ظيـ ٍدسه ـٍب ـب افـشاد   بالػويـتـ  يُ هـ  ٍ ي
 شػذ.ـث 4ي ثٌذ  ديذُ آهَصؽ

 يِ دسهـبًي ٍ اسػـبل ًتيدـ    تَػـظ پضؿـك هشكـض ثْذاؿـتي     5 فقبليت ثٌذ ذُ دسـؿ بى اسخبؿـصً توبم( ثشاي MCV  ٍMCH) CBCدسخَاػت  .6
 .دٌّذُ ثِ ٍاحذ ثْذاؿتي اسخبؿ آصهبيؾ

ِ   ّبي ًبقل تـبالػوي  الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجشاػبع ـثٍ  6 ذـبع فقبليت ثٌـشاػـث كِ هـشداًي اسخبؿٍ  پيگيشي .7 ،  هضدٍج قجـل اص آغـبص ثشًبهـ
 داسًذ. CBCاًدبم  ثًِيبص 

َاػت  .8 ذاؿتي هشكض پضؿكتَػظ CBC (MCV  ٍMCH )دسخ ـبًي   ْث بل ـاًـذ ٍ اسػـ   ؿـذُ  اسخـبؿ  7 ي كـِ ثشاػـبع فقبليـت ثٌـذ    اًـ شاي هشدـثـ دسه
 .دٌّذُ اسخبؿٍاحذ ثِ  آصهبيؾ يِ ًتيد

                                                           

بي تبالػوي سا اًدبم ًذاُد اًذدس  .1 ش دليل دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾّ  ش  CBCًادبم  خْت، اسخبؿ غشثبلگشي صٍخيٌي كِ ثِّ   ّ الكتشًٍيكي  گش ؿوبسؽ كِ داساي دػتگُب آصهبيـگبّيِث

 ثبؿذ هبًقي ًذاسد.
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گش الىتشًٍيىي )ػل وبًتش( اًدبم ثب دػتگبُ ؿوبسؽ CBC وِ آصهبيؾدسكَستي  ،ي خبسي هشالجت اص صًبى ثبسداسثب تَخِ ثِ ثشًبهِ
 داد.ّب سا اًدبمي آى ػبيش الذامتَخِ ثِ ًتيدِتَاى ثب هدذد ًجَدُ ٍ هي CBC اًدبمِث ًيبص ،ثبؿذؿذُ

 

ـبع  ؿـذُ دس آًْـب ٍ   اًدبم CBCّـبيي كِ ثب تـَخِ ثِ  اسخـبؿ صٍج .9 ـبيي صٍج  ثشاػ ٌبػ ًبقـل تبالػـوي    الگـَسيتن ؿ ـبي  ـتشاتظي ػـَم     دس ّ قبلـت اػ
 ؿَد(. اسخبؿ ضويوِؿذُ ٌّگبم  ّبي اًدبم )ػَاثق آصهبيؾثبؿٌذ يه ي تبالػوي ي هـبٍسُ دسهبًي ٍيظُ ثِ هشكض ثْذاؿتيًيبصهٌذ اسخبؿ 

 .هشاخقيي تين هـبٍسُثجت دس دفتش بالػويـت يُ هـبٍس يُ ظـدسهبًي ٍي ض ثْذاؿتيـشكـِ هـث كٌٌذگـبىِ قـشاخـبت هـثجت هـخل .10

 ّبي ًبقل تبالػوي ثب دسخَاػت پضؿك تين هـبٍسُ. ّب ثشاػبع الگَسيتن كـَسي ؿٌبػبيي صٍج ي آصهبيؾ اداهِ .11

ِ فـشم  ٍ اسػبل  يًبقل/هـكَک پشخغش تبالػو يصٍج ّب يثشا 5ي ُ تكويل فشم ؿوبس .12 ن يثـِ تـ   يهقشفـ خْـت  هشكـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى     ثـ
 .هشاقجت

 شَد: هي تِ دٍ دليل تنويل ٍ ارظال 5ي  عَر ملي فرم شوارُ تِ

   هقشفي صٍخيي ًيبصهٌذ هشاقجت ٍيظُ. ▪

 .دليلپشخغش تبالػوي ثِ ّش هـكَک  ًبقل/ّـبي  افالم فـذم پيگيـشي ٍ هـشاقجت صٍج ▪

ُ ثشاػبع فقبليت ثٌذ  آهَصؽبّبي ـبهـضؿكبى فوَهي ٍ هـ، پٍ صايوبى ى صًبىبهتخلل :1 يُ تثظر  يِ اسائٍ  هؼتقينضوي آهَصؽ  تَاًٌذ هي 4 ديذ
 ,توبيـل ب دسكَست ـٍ ي َدًُو ب اسخبؿـّ ذاؿتي هحل ػكًَت صٍجٍْاحذ ثتشيي  ًضديكثِ سا  ْبآً ،ػَم ساّجشدّـبي ّـذف دس  صٍجهتي آهَصؿي ثِ 

ي  دسهـبًي ٍيـظُ   شكض ثْذاؿـتي ـب ثـِ هـ  ـّـ  ًؼجت ثِ اسخـبؿ صٍج « 9ثٌذ  ثشاػبع»دسكَست ًيبص  ذ ٍـدٌّ اًدبمسا  8 ٍ 7 ،6بي ـّبي ثٌذّ فقبليت توبم
اسػـبل  ك پؼخَساًذ هٌبػـت سا ثـِ پضؿـك اسخـبؿ دٌّـذُ صٍج،      يي الصم اػت هشكض هـبٍسُ طًتيًوبيٌذ.پغ اص هشاخقِ صٍخ اقذام تبالػوي ي هـبٍسُ

 .گشدد يقذسداًداسًذ  كِ دس ايي ساػتب ّوكبسي هٌبػتپضؿكبًي اص ّب تـشتيجي دٌّذ تب  ؿـَد داًـگبُ هي تَكيِذ.يًوب

دسًگ  ثي ذيسا اًدبم ًذادُ ثبؿٌذ، ثب يـبت تبالػويآصهب يليدسكَست هشاخقِ صًبى ثبسداس كِ قجال دس صهبى اصدٍاخـبى، ثِ ّش دل :2 ي تثظرُ
 ؿـَد.  اًدبم 6-12ّـبي هَسد ًيبص ثشاػبع ثٌذّبي  ٍ دس اػـشؿ ٍقت ثبيـذ اقذام

 

 

 

 %(:100)هشاقجت ٍيظُ صٍج ّبي ًبقل تبالػوي ؿٌبػبيي ؿذُ ٍاخذ ؿشايظ هشاقجت، دس ػشاػش كـَس ثِ هيضاى  دٍم يهرتَط تِ ّذف اختظاط يراّثردّا

 يپش خغش تبالػوهـكَک  ًبقل/ يصٍج ّب ن خبًَادُيظُ تٌؾيهشاقجت ٍتقَيت اًدبم  .1

 (PND1)ؾ اص تَلذيپ يق تبالػويتـخهشحلِ اٍل  يؾ ّبيآصهبتالؽ دس خْت اًدبم  .2

 (PND2ؾ اص تَلذ)يپ يق تبالػويتـخ دٍمهشحلِ  يؾ ّبيآصهب ثِ ٌّگبم اًدبم تالؽ دس خْت .3

 

 از ّذف اختظاطي دٍم ي هرتثظ تا راّثرد اٍلّا فؼاليت
َسص ،كبسؿٌبع، كبسداى هبهب،)پضؿك،دسهـبًي بي هختلف ثْذاؿتيـّ كبسكٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1  .(ْث

 آهَصؽ صٍخيي ًبقل/پشخغش تبالػوي. .2

 اػـتبًذاسد  ٍ اًدـبم هــبٍسُ   5پغ اص دسيبفت فـشم ؿـوبسُ    ظ هشاقجتيٍاخذ ؿشا يپشخغش تبالػوهـكَک ًبقل/ دفَت اص صٍخيي .3
 دسخلَف سٍؽ ّبي هغوئي پيـگيشي اص ثبسداسي.

دس ػـتَى   "صٍج ًبقل/هــكَک پشخغـش تبالػـوي   "هــخق كـشدى صٍخـيي ًبقـل تبالػـوي دس پشًٍـذُ خـبًَاس )دسج فجـبست           .4
 هالحؾبت( دس خبًِ ّبي ثْذاؿت ٍ پبيگبُ ّبي ثْذاؿتي خْت اًدبم هشاقجت ٍيظُ.

دٍ ػـتبسُ قشهـض    دسجثـب  ) يگبُ ثْذاؿـت يخبًِ ثْذاؿت/پب هـخق كشدى صٍخيي ًبقل تبالػوي دس دفتش هشاقجت هوتذ تٌؾين خبًَادُ .5
 دس ػتَى هالحؾبت( خْت اًدبم هشاقجت ٍيظُ. "صٍج ًبقل/هـكَک پشخغش تبالػوي"فجبست  ٍ ثجت

كِ داساي فشصًـذ ػـبلن ثـَدُ     ييدس صٍج ّبتشغيت خْت اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي دائوي پيـگيشي اص ثبسداسي)ٍاصكتَهي ٍ تَثكتَهي( .6
 ٍ توبيل ثِ داؿتي فشصًذ ديگش ًذاسًذ.

 آهَصؽ دس خلَف سٍؽ پيـگيشي اص ثبسداسي هغوئي اًتخبة ؿذُ تَػظ صٍخيي. .7

ّبي پيـگيشي اص ثبسداسي .8 ضقيت اػتفبدُ اص سٍؽ   .6دس فشم ؿوبسُ  ثلَست فللي ثجتٍ 
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ـيي     .9 ـتفبدُ  افالم قغــ پيگيـشي صٍخ ٍ     اص س دس كـَست اػ ـبسداسي دائوـي پـغ اص س ـبي پيــگيشي اص ث ـبم     ت يـ ٍؽ ّ ـي ثـش اًد ذات هٌج ـٌت هؼ

ٍاصكتَهيتَ  .ثكتَهي يب 

و صٍج دس خلَف ِيتَخ .10 قَؿ ثبسداسي  تيّا ّبي  يثشاافالم ػشيـ ثبسداسي دس صهبىٍ   .ظُيٍاًدبم هشاقجت 

ْبخشتٍ  آدسع هكتَة افالم .11 ٍ    ي يصٍخـ  هحل ػـكًَت خذيـذ   قيدق ه ـبالتش  ِ ػـغح ث ُ     ثجـت ثـ ـبت صٍج دس فـشم ؿـوبس خْـت   6هـخل
 .الصم يّبافالم ِث تين هشاقجت هحل ػكًَت خذيذ خْت پيگيشيٍ  هشاقجت 

 

 از ّذف اختظاطي دٍم ي هرتثظ تا راّثرد دٍمّا فؼاليت
َسص ،كبسؿٌبع، كبسداى هبهب،)پضؿك،دسهـبًي بي هختلف ثْذاؿتيـّ كبسكٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1  .(ْث

 پشخغش تبالػوي.هـكَک آهَصؽ صٍخيي ًبقل/ .2

 .قجل اص اٍليي ثبسداسي  PND1 آهَصؽ دس خلَف اّويت اًدبم ثِ ٌّگبم ٍ  5دفَت اص صٍخيي پغ اص دسيبفت فشم ؿوبسُ  .3

دٍم ٍ ػَم ثِ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي پيــگيشي اص ثـبسداسي دائوي)هـَاسدي كـِ فشصًـذ      تشغيت صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ دس اػتشاتظي  .4
 ػبلن داؿتِ ٍ توبيل ثِ داؿتي فشصًذ ديگش ًذاسًذ(.

 كبّؾ ّضيٌِ ّبي اًدبم آصهبيؾ ّبي طًتيك. يثشاثيوِ  اص خذهبت يْت ثشخَسداسختشغيت صٍخيي  .5

 .PND1اسخبؿ صٍخيي ثِ هشكض هـبٍسُ طًتيك ؿْشػتبى خْت اًدبم ّوبٌّگي ّبي الصم ثب آصهبيـگبُ طًتيك ثشاي اًدبم  .6

 هشاخقِ ًكشدُ اًذ. PND1پيگيشي ٍ آهَصؽ صٍخيٌي كِ ثِ ّش دليل خْت اًدبم  .7

 ثلَست فللي. 6دس فشم ؿوبسُ  PND1دسج تبسيخ اًدبم  .8

 .يي آصهبيؾ ّب سا اًدبم ًذادُ اًذدس صٍخيٌي كِ اثلَست فللي  6 دس فشم ؿوبسُ PND1ثجت فلت فذم اًدبم  .9

دس ػــتَى  "صٍج ًبقل/هـــكَک پشخغـش تبالػــوي "هــخق كــشدى صٍخــيي ًبقـل تبالػــوي دس پشًٍــذُ خـبًَاس )دسج فجــبست     .10
 هالحؾبت( دس خبًِ ّبي ثْذاؿت ٍ پبيگبُ ّبي ثْذاؿتي خْت اًدبم هشاقجت ٍيظُ.

)ثـب دسج دٍ ػـتبسُ قشهـض     يگبُ ثْذاؿـت يتبالػوي دس دفتش هشاقجت هوتذ تٌؾين خبًَادُ خبًِ ثْذاؿت/پبهـخق كشدى صٍخيي ًبقل  .11
 دس ػتَى هالحؾبت( خْت اًدبم هشاقجت ٍيظُ. "صٍج ًبقل/هـكَک پشخغش تبالػوي"ٍ ثجت فجبست 

 از ّذف اختظاطي دٍم ي هرتثظ تا راّثرد ظَمّا فؼاليت
َسص ،كبسؿٌبع، كبسداى هبهب،)پضؿك،دسهـبًي هختلف ثْذاؿتيبي ـّ كبسكٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1  .(ْث

 آهَصؽ صٍخيي ًبقل/پشخغش تبالػوي. .2

آصهبيؾ ّـبي تــخيق پـيؾ    ٍ آهَصؽ دس خلَف اّويت اًدبم ثِ ٌّگبم  5دفَت اص صٍخيي پغ اص دسيبفت فشم ؿوبسُ  .3
 .اص تَلذ

 كبّؾ ّضيٌِ ّبي اًدبم آصهبيؾ ّبي طًتيك. يثشاثيوِ  اص خذهبت يخْت ثشخَسداستشغيت صٍخيي  .4

و صٍج دس خلَف ِيتَخ .5 قَؿ ثبسداسي  تيّا ّبي  يثشاافالم ػشيـ ثبسداسي دس صهبىٍ   .ظُيٍاًدبم هشاقجت 

ثِ هشكض هـبٍسُ طًتيك ؿْشػتبى خْت اًدبم ّوـبٌّگي ّـبي الصم ثـب آصهبيــگبُ طًتيـك ثـشاي اًدـبم         صٍخيي ثبسداساسخبؿ  .6
PND2. 

 هشاخقِ ًكشدُ اًذ. PND2پيگيشي ٍ آهَصؽ صٍخيٌي كِ ثِ ّش دليل خْت اًدبم  .7

 .صٍخيي اسخبؿ ؿذُ ثِ آصهبيـگبُ طًتيكخْت اعويٌبى اص هشاخقِ پيگيشي  .8

 اص عشيق هشكض هـبٍسُ طًتيك.  PND2پيگيشي ًتيدِ اًدبم  .9

 اداهِ هشاقجت ثبسداسي ثشاي هَاسد داساي خٌيي ػبلن يب تبالػوي هيٌَس. .10

 پيگيشي تب حلَل اعويٌبى ثشاي هَاسد ًيبصهٌذ ػقظ خٌيي ثِ فلت اثتالي خٌيي ثِ تبالػوي هبطٍس. .11

 .6دس فشم ؿوبسُ  PND2دسج تبسيخ اًدبم  .12

 .6دسج ًتيدِ ثبسداسي دس فشم ؿوبسُ  .13

  

آخشيي  سٍؿي وِ دس 6دس كَستي وِ صٍخي دس عَل يه فلل  ثيؾ اص يه سٍؽ پيـگيشي اص ثبسداسي اػتفبدُ ًوبيذ ، دس فشم ؿوبسُ 

 .سٍص فلل اػتفبدُ ؿذُ اػت گضاسؽ هي گشدد
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 ي شنتيك  اداره  ـ ها مركس مذيريت بيماري
شي اص ثيوبسيّـبي  هؼئَل اكلي تـذٍيي ٍ اخـشاي ثشًبهِ ي طًتيك اداسُ ي  حبضش ثشًبهِ ّـبي طًتيك دس ػغح كـَس اػت كِ دسحـبل پيـگـي

 داس اػت: ّبي فٌي دس قبلت ٍؽبيف ريل فْذُ پيـگيشي اص ثشٍص ثتـب تـبالػوي هـبطٍس سا ثـب هـَست ؿَساي كـَسي ٍ گشٍُ
 ي پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس. ثشًـبهِ ػيبػتگزاسي دس ساػتـبي اخشاي اػتبًذاسد .1
ي هَسد ًيبص خْت اخـشاي  ثيٌي، تخليق ٍ اسػبل ثَدخـِ ًوَدى توبم اهكبًبت الصم خْت اخشاي اػتبًـذاسد ثشًبهِ افن اص پيؾ فشاّن .2

 .ثشًبهِ
ٍ آٍسي،  ، هقبٍى تحقيقبت ٍ فيدسهبىهقبٍى ًوبيٌذگبى ثبثت ٍ فقبل اص  :اص هتـكل طًتيك ّبي ثيوبسياص  پيـگيشي كـَسيتـكيل ؿَساي  .3

آهـَصؽ  آصهبيـگبُ هشخـ ػالهت، دفبتشّب ٍ  ، هذيـشاى كل، سؤػبي اداسُي طًتيـك ، سئـيغ اداسُ ّـب هـذيـشيت ثيوبسيهشكض  سئيغ
 ٍ ثْذاؿت، دسهبى ّبي خبف اص ٍصاست هذاسع ٍ پيًَذ افضب ٍ ثيوبسي ، ثْـذاؿت خبًـَادُ، گؼتـشؽ ؿجكِ ػالهت خوقيت ٍثْذاؿت، 

 ي اپيذهيَلَطيؼت، هتخلق طًتيكٍ  تـخيق پيؾ اص تَلذ، ًوبيٌذُآهَصؽ پضؿكي، هـبٍساى كـَسي ثشًبهِ ؿبهل: ّوبتَلَطيؼت، 
شحؼت ضشٍست ؿبهل:  ًوبيٌذگبى قَُ قضبئيِ)ػبصهبى ثجت اػٌبد، اهالک ٍ پـضؿكي ؿَساي ػيبػتگزاسي كذا ٍ ػيوب ٍ ػـبيش افضب ـث

)ػبصهبى تجليغبت  اسؿبدقبًًَي(، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ًيشٍّـبي ًؾبهي ٍ اًتؾبهي، ػـبصهـبى ًؾبم پـضؿكي، ؿـَساي فـبلي ثيوِ، ٍصاست 
ّبي آهَصؿي يـب فشٌّگي  اص هقبًٍت ي ػشاػش كـَس ٍ دسكَست لضٍم ًوبيٌذگبًي فلويِ ّبي اػالهي( ٍ ًوبيٌذگبًي اص هذيشيت حَصُ

 . ...آٍسي، داًـگبُ آصاد اػالهي، داًـگبُ پيبم ًَس ٍ  ٍ في ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿكي، ٍصاست فلَم، تحقيقبت

ـبسكت ايي ؿَسا ِث بًذاسد ثخـي ٍ ايدبد ثؼتش هٌبػت خْت اخشاي اػت  دس ساػتبي ػيبػتگزاسي ٍ ايدبد ّوبٌّگي دسٍى ٍ ثيي هٌؾَس ه
 ؿَد.  هي  ثشًبهِ تـكيل

ْبد افضبي ؿَسا ثِ  .4  ٍ پيگيشي كذٍس اثالك. هقبٍى ثْذاؿتپيـٌ
ي تـكيل 6اص ّـبي طًتيك  ؿَساي كـَسي پيـگيشي اص ثيوبسي :ّـبي فٌي  تـكيل گشٍُ .5   ؿذُ كِ فجبستٌذ اص:  گشٍُ ٌف

 ّـبي غـشثـبلگشي آصهبيـگبُ ▪

 پيؾ اص تَلذق يتـخطًتيك ٍ  تـخيق ▪

 ي تبالػوي ظٍُيـ ي هـبٍسُ ▪

 هـشاقجت ▪

  آهَصؽ ▪

 تحقيقبت ▪

ّبي طًتيك ٍ هـبٍساى ثشًبهِ اًتخبة ٍ ثب تـَخِ ثِ  ّب اص ًوبيٌذگـبى هـشتجظ افضبي ؿَساي پيـگيشي اص ثيوبسي  افضبي ايي گشٍُ
ٌب ِث ضشٍست اص ي  ذيـذ اداسُداد. دسضوي ثـب تـَخِ ثـِ كالح ذتـكيـل خلؼِ خـَاٌّ ، هـَضَؿ  اػتبداى هغلـٍ  اص كبسؿٌبػبى ػتبديطًتيك، ث
 ّب دفَت خَاّذؿذ. ّب خْت ؿشكت دس خلؼِ داًـگبُ

 دٌّذ.  ّبي فٌي ثشحؼت ضشٍست تـكيل خلؼِ هي  گشٍُ

ًيبص  كـَسي ّؼتٌذ كِ ّش يك ثب تَخِ ثِ تخلق ؿَساي ي ؿـذُ داس ٍؽبيف تقشيف ّـبي فٌي فْذُ گشٍُ ي گرٍُ فٌي: ٍظيفِ ثشاي ّبي هَسد 

ِ هَضَؿثحث فٌي   اًذ. ؿذُ ّبي هشتجظ تـكيل ٍ اختلبكي ساخـ ث

 هٌؾَس: ثخـي ثِ ّبي دسٍى اًدبم ّوبٌّگي .6

ْبست پشػٌل هؼئَل اًدبم آصهبيؾ ▪ ٍ ه  اصعشيق كٌتشل كيفي هؼتوش؛ ّبي تبالػوي استقبي داًؾ 

ّـبي ثبلقَُ دس ثخؾ خلَكي  اص تـَاًوٌذي ي هغلَة ٍ اػتفبدُ اصعشيق كٌتشل كيفي هؼتوشّبي تبالػوي  استقبي كيفيت اًدبم آصهبيؾ ▪
 ٍ دٍلتي؛

 ؛ PNDّب ٍ  ٍ صًديشُ DNAّبي تـخيق پيؾ اص تَلذ)هشخـ ٍ هحيغي(، ثـشسػي  ي آصهبيـگبُ ايدبد، تَػقِ ٍ تكويل ؿجكِ ▪

ل ّبي ًبق ّبي خبف خْت دػتشػي ّش چِ ثْتش صٍج ي ّوكبسي ٍ ّوـبٌّگي ثـب هـشكـض پيـًَـذ افضـب ٍ ثيوبسي تـَػقِ ▪
 ثضبفت ثـِ خـذهـبت تخللي ٍ ّوبٌّگي ثشاي پيًَـذ هغض اػتخَاى. ثضبفت ٍ ثي كن
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 ّبي آهَصؿي دسدػت اخشا. ثبصًگشي ٍ تذٍيي ثشًبهِ .7
 ّبي آهَصؿي. ي هَاد آهَصؿي ٍ پيـٌْبد ؿيَُ تْيِ .8
ّـبي فلوي ٍ  افضايؾ تَاًوٌذي هٌؾَس ّـبي هٌبػت ثـِ ّـب ٍ ايدبد فشكت ّـبي فلـَم پـضؿكي خْت سفـ چـبلؾ تقبهـل ثـب داًــگبُ .9

 ّـب. اخشايي داًـگبُ
ي  طًتيك، اصخولِ ثشًبهِ يثشًبهِ ّبّـبي تحقيقبتي هَسد ًيـبص  ايدـبد ثؼتـش هٌـبػت خْت تحقيق دس ػيؼتن ثْذاؿتي ٍ پيـٌْبد هَضَؿ .10

 پيـگيشي اص ثشٍص هَاسد خذيذ ثتب تبالػوي هبطٍس.
 ّبي اسؿذ. ّب ثِ هقبم خـَساًذ ٍ تْيِ ٍ تحَيل گضاسؽ ي پغ اسائِّب،  ًؾبست ٍ پبيؾ ثشًبهِ دس داًـگبُ .11
 آٍسي اعالفبت، تدضيِ ٍ تحليل، تفؼيش ٍ اًتـبس آى دس قبلت گضاسؽ ٍضقيت ثشًبهِ. گشد .12
 ػـبصي پشػٌل. ّـبي هٌـبػت خْت استقـبي فلوـي ٍ تَاًوٌذ پيــٌْـبد ٍ ايـدـبد صهيٌـِ .13
 . ثشًبِه هٌتخت ّوبتَلَطيؼت ّبي ّبي فلوي ػبالًِ خْت ثشگضاسي گشدّوبيي .14
 ّـبي ثشًبهِ. ليؼت ّب ٍ چك ّـبي ثـشتـش ثـب اػتفبدُ اص توبم ؿبخق ي داًـگبُ ثٌـذي ٍ افالم ػبالًـِ ستجِ .15
 اػتبًي.هذت ّوكبساى خذيذ  هٌؾَس آهَصؽ كَتُب ي تبالػوي ِث ي هشاكض داًـگبّي ًوًَِ اصًؾش اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ تقييي ٍ افالم ػبالًِ .16
ْيٌِ ٍي تـبالػوي  ي ٍيـظُ ّبي غشثبلگشي، هـبٍسُ آصهبيـگبُدس ثخؾ هـذيـشيت،   گشدآٍسي اعالفـبت ػـبالًـِ .17 ـبي اخـشاي ث  دس ساػت

 «.هذيشاى ٍ كبسؿٌبػبى ثشًبهِ»تَاًوٌذػـبصي 
 ّبي طًتيك. اص ثيوبسي ّب ِث افضبي ؿَساي كـَسي پيـگيشي اسػبل دػتَسالقول .18
ًؾبست  ي آهَصؽ/ ّبي داًـگبّي( دسخلَف اخشاي ثشًبهِ )گشٍُگـشٍُ  اي ٍ ّن ّـبي فلَم پـضؿكي هٌغقِ داًـكذُ/  تقييي داًـگبُ .19

 ي طًتيك)تبالػوي(، هشاقجت ٍ پظٍّؾ. آصهبيـگبُ، هـبٍسُ
 

 معاونت بهذاشتي دانشگاه/ دانشكذه
ُ پيـگيشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسي فْذُ داًـگبُ/ داًـكذُ ِث دس ػغحّـبي طًتيك  ّـبي پيـگيشي اص ثيوبسي هؼئَليت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ  ّب ي گشٍ
ّبي طًتيك ٍ  پيـگيشي اص ثيوبسيا ثب هـَست ؿَساي داًـگبّي ي پيـگيشي اص ثشٍص ثتـب تبالػوي هبطٍس س اػت ٍ دسحبل حبضش ثشًبهِ

 داس اػت: ّبي فٌي دس قبلت ٍؽبيف ريل فْذُ گشٍُ
ًبت الصم  فشاّن .1  خْت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ ؿبهل: ًوَدى توبم اهكب

ّـبي  ّـبي آهـَصؿي ثـشاي فوَم هـشدم ٍ گشٍُ ّـبي الصم خْت اخـشاي ثـشًـبهِ ثخـي، اصخولِ ّوبٌّگي ّـبي ثيي ايدبد ّوبٌّگي ▪
 ّذف ثشاػبع عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط؛

دخِ تخليقٍ  خزةهذيشيت هبلي ،  ▪  .ثشًبِه ياخشا خْت ًيبص هَسد ي َث
فلَم  ي هقبًٍيي اهَس ثْذاؿتي، دسهبى، داسٍ ٍ پظٍّـي داًـگبُ/ داًـكذُّبي طًتيك هتـكل اص:  تـكيل ؿَساي داًـگبّي پيـگيشي اص ثيوبسي .2

َادُّـب،  پيـگيشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسي پضؿكي، هذيشاى گشٍُ هـذاسع،  خَاًبى ٍ ثْذاؿت آهـَصؽ ثْذاؿت، استجبعبتٍ ،ػالهت خوقيت ٍ خبً
ّـبي خبف،  ي تبالػوي، هـذيـش دسهـبى، كـبسؿٌبع ثيوبسي كبسؿٌبع ثشًبهِ ،غيشٍاگيش ّبي ثيوبسي هؼئَل كبسؿٌبعگؼتشؽ ؿجكِ ٍ 

ؿـَساي ػيبػتگزاسي ي  ، سئيغ آصهبيـگبُ هشخـ، ًوبيٌذُهٌتخت ثشًبهِ تبالػوي ّوبتَلَطيؼتّب،  كبسؿٌبع هؼئَل اهـَس آصهـبيـگبُ
ٍ  آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ثجت اػٌبد :تـبًي ٍ ػبيـش افضب ثـشحؼت ضشٍست ؿـبهل ًوبيٌذگبًي اص اداسات كـل ؿـبهلاػ كـذا ٍ ػيوبي

ًتؾبهي، ؿـَساي ػيبػتگزاسي ػبصهبى ّبي ًؾبهيٍ  ا ًيشٍ ـبًًَي، سئيغ يب هقبٍى  ّبي ثيوِ اهالک،  ضؿكي ق ػبصهبى گش، ػبصهبى تجليغبت اػالهي، ـپ
ّبي  سٍصًبهِي فلويِ(  ّبي داساي حـَصُ ّبي فلويِ)هختق اػتبى اػتبًي حَصُ اًدوي تـبالػوي، هذيشيتي  ًؾبم پضؿكي اػتبى، ًوبيٌـذُ

ًت آهَصؿي ٍ دسكَست لضٍم ًوبيٌذگبًي اص هقٍب صاست ّبي فلَم پضؿكي، داًـگُب ٍ يب فشٌّگي داًـگُب هحلي   ٍ فلَم، تحقيقبت ٍ  ّبي هشثَط ِث
 . ...َس ٍ آٍسي، داًـگبُ آصاد اػالهي ٍ پيبم ً في

ِ ٍ يب ثشحؼت ضشٍست ِث خلؼِ ثخـي ٍ  ٍ ثيي  يثخـ دس ساػتبي ػيبػتگزاسي ٍ ايدبد ّوبٌّگي دسٍىهٌؾَس هـبسكت  ّبي ايي ؿَسا ػبالً
 ؿَد.  هي ثؼتش هٌبػت خْت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ تـكيل ايدبد

 

 

 

 

 ي ؿـَسا ثِ سيـبػت داًـگبُ/ داًـكذُ ٍ پيگيـشي كذٍس اثـالك.پيـٌْبد افضب .3

طيؼت هٌتخت  طيؼت ثؼٌَاى ّوبتََل ثشًبهِ خْت اًدبم هـبٍسُ تخللي حضَسي/غيشحضَسي دس ّش اػتبى الصم اػت يه ّوبتََل

اًتخبة گشدد.دس كَست ػذم ٍخَد ّوبتَلَطيؼت دس ػغح داًـگبُ هي تَاى اص ثيي فَق تخلق/هتخلليي داخلي يب اعفبل ثشتش دس 

گبُ، فَق تخلق/هتخلق هٌتخت ثشًبهِ سا خْت اًدبم هـبٍسُ ّبي تخللي اًتخبة ًوَد.  ػغح داـً
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اػت ثشحؼت ضشٍست ٍ هَضَؿ خبف دس قـبلت  ي ػـبالًِ هوكي ثش خلؼِ ّبي طًتيك فالٍُ ؿَساي داًـگبّي پيـگيشي اص ثيوبسي
  :فجبستٌذ اص گشٍُ فٌي اػت كِ 6ٍ ثش ايي اػبع ؿَساي داًـگبّي فَ  هتـكل اص  ل خلؼِ دٌّذيتـكگشٍُ فٌي 

 ّبي غشثبلگشيُ آصهـبيـگب ▪

  تـخيق طًتيك ▪

 ي تـبالػوي ي ٍيظُ هـبٍسُ ▪

 هشاقجت ▪

 آهَصؽ ▪

  تحقيقبت ▪

ٍ  ثشحؼت استجبط ثب هَضَؿ هـَسدًؾش  ثيوبسيّب اص ثيي افضبي ؿـَساي داًـگبّي پيـگيشي اص  افضبي ايي گشٍُ ّبي طًتيك
ًتخبة  ؿًَذ.  هي دفَتّـبي فٌي داًـگبّي فقظ افضبي هـشتجظ  ّـبي گشٍُ . ثٌبثشايي دس خلؼِؿًَذ هي ا

 هٌؾَس: ثخـي ثِ ّبي دسٍى اًدبم ّوبٌّگي .4

ًت ّوكبسي ثب آهَصؿيٍ  تَخيْي ّبي خلؼِاستقبي آگبّي كبسكٌبى ثخؾ تـضسيق خَى اصعشيق ثشگضاسي  ▪  ؛ داسٍ ٍ دسهبى هقٍب

 )اصعشيق هشكض تضسيق خَى(؛ *ُؿذ فَت ثيوبساىٍ  *1تبالػويي كل هَاسد ثيوبسي  افالم ػبالًِ ▪

 ؛ *افالم هـَاسد خـذيـذ ثيوـبسي ▪

 ّبي تبالػوي)ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط(؛ ي آصهـبيؾ ّـبي ٍيظُ استقبي آگبّي كبسكٌـبى آصهـبيـگبُ ▪

 هشاكض آصهبيـگبّي؛ يػبصٍ اػتبًذاسد  ٍ تدْيض ّبي تبالػوي ليؼت آصهبيـگبُ هؼئَل اًدبم آصهبيؾ تكويل چك ▪

 ّبي گلَثيي)دسكَست ًيبص(؛ ، ثشسػي صًديشPNDٍُ  ّـبي تـخيق طًتيك صهبيـگبُ اًـذاصي آ پيگيـشي خْت ساُ ▪
 ّبي تحت پَؿؾ ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط. ي ؿْشػتبى ي تـبالػوي ٍ افضـبي تين هــبٍسُ آهَصؽ كبسؿٌبػـبى ثشًبهِ .5
 ي پيـگيشي اص ثشٍص هَاسد خذيذ ثتب تبالػوي هبطٍس. هَسد ًيبص ثشًـبهِّـبي  تكثيش ٍ اسػبل خـضٍُ .6
 گضاسؽ ثِ هذيشاى اسؿذ. خَساًـذ ٍ تْيِ ٍ تحَيل ي پغ ّـب، اسائِ ًؾبست ٍ پبيؾ ؿْشػتبى .7
 آٍسي اعالفبت، تدضيِ ٍ تحليل، تفؼيش ٍ اًتـبس آى دس قـبلت گضاسؽ ٍضقيت هَخَد ثشًبهِ. گشد .8
 ًيبص ثشًبهِ.هَسد  اًدبم تحقيقبت .9
ي ياص صٍخـ  يظ ثشخـ يؿـشا هٌتخت ثشًبهـِ دس خلـَف    ّوبتَلَطيؼتثب  پضؿك هشكض هـبٍس ُ يبٍسُ تلفٌهـ يظ الصم ثشايب ًوَدى ؿشايهْ .10

 .ذ پضؿك هـبٍسيثب كالحذ يهـكَک ثِ تبالػو
 ثشًبهِ.هٌتخت  ّوبتَلَطيؼت حضَس ثب ثشاي تين هـبٍسُ طًتيك ّبي تَخيْي تـكيل خلؼِ .11
ذي  ستجِ .12 ـب اػتفبدُ اص ؿبخق ٍ افالم ػبالًِثـٌ ًبهِ ث شتش دس اخـشاي اػتبًذاسد ثش ذاؿت ؿْشػتبى ـث  ّبي هشثَط. ليؼت ّبٍ  چك ي هشاكض ْث

ًبهِ .13 ذاؿت ًوًَِ اصًؾش اخشاي اػتبًذاسد ثش ًتخبة هشكض ْث ِ    تبالػوي ي ا هـذت   هٌؾـَس تــَخيِ ٍ آهــَصؽ كَتـبُ     دس ػغح داًــگبُ/ داًــكذُ ثـ
 ي تبالػوي. ي ٍيظُ كبسؿٌبػبى ثشًبهِ ٍ افضبي تين هـبٍس

 ّب. ّوبٌّگي هشكض هذيشيت ثيوبسيهذت ثِ هشاكض داًـگبّي ًوًَِ ثب   افضام كبسؿٌبػبى خذيذ ثشًبهِ خْت تَخيِ ٍ آهَصؽ كَتبُ .14

 دسيبفتي دس آسؿيـَ قؼوت هشثـَط.ّـبي هذيشيتي  ّـب ٍ ًبهِ ب، دػتـَسالقولّـ ، خـضٍُ ّـب ذاسي توبم كتبةثـبيگبًي ٍ ًگْ .15
 پبػخ هٌبػت. ٍ پيگيشي تـب دسيبفت  ّب ثِ هـشكـض هذيشيت ثيوبسي ًؾش، پيـٌْبدات دس ػغح داًـگبُ ٍ اًقكبع گشدآٍسي ًقغِ .16
ي تحت پـَؿؾ داًـــگبُ/ داًـــكذُ ثـِ هقبًٍـت      خبسج اص هٌغقِثِ  يتبالػوپشخغش  هـكَکّـبي ًبقـل /  افالم هـَاسد هْبخـشت صٍج .17

ًبقل/هــكَک پشخغـش تبالػـو      ّـبي  گضاسؽ ٍ اسػبل ثْذاؿتي داًـگبُ هقلذ ـيي  ـبيي صٍخ ـبيش داًــگبُ    دسيبفـت  يخبثد ُ اص ػ ـب  ؿـذ ِ هشكـض   ّ ، ثـ
ذاؿت ؿْشػتبى هشثَعِ  .ْث

هـَسد   يلـ يتكو ؾ ّـبي ياًدـبم آصهـب   ي( ثـشا يب خلَكيٍ/ يهشخـ)دٍلت /آصهبيـگبُ ّبيـگبُيآصهب يييتق خْت الصم يّب ياًدبم ّوبٌّگ .18
/ ــگبُ يؿْشػـتبًْب ثـِ آصهب   يغشثـبلگش  يّـب  ــگبُ ياسػـبل ًوًَـِ اص آصهب   يالصم ثـشا ظ يؿـشا دـبد  يٍ اي ٍ الكتشٍفَسص( يتي)فشًيبص دس ثشًبهِ

 هزكَس. يـگبُ ّبيآصهب

 .ّب هـشكـض هذيشيت ثيوبسيًيـبص ثِ هـَسد  ّـب ٍ اعالفـبت هـَقـ توبم فـشم اسػـبل ثـِ .19
 

. 
 

                                                           

 ًوبيٌذ. خَى هي تضسيقثبس دس ػبل  1-2 حذاقل  ايٌتشهذيب ثيوبساى تبالػوي.ؿَد هيًوبيٌذ(  خَى هي تضسيقثبس دس ػبل  1-2 حذاقل)ايٌتشهذيبٍ  هبطٍس تبالػويؿبهل ثيوبساى  *

-تَخِ: ثش اػبع تغييشات ثِ ػول آهذُ دس ايي ًؼخِ اص دػتَسالؼول، صٍخيي ًبلل لغؼي وِ اص هيبى صٍخيي ون خغش تـخيق دادُ هي

 ؽ ؿًَذ.ِث ػتبد ٍصاست ثْذاؿت گضاس -ثبؿذوِ ضويوِ ايي ًؼخِ دػتَسالؼول هي-« ثشسػي صٍخيي ون خغش»ًبهِ ؿًَذ عجك ؿيَُ
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 بهذاشت شهرستان مركس
ٌّگي،   .داسد  فْـذُ ِ ـثـ  يك اص خولـِ تبالػـو  يـ طًت يّـب  ِـبهـ ـشاي ثشًـهْوـي دس اخـ   لي ٍـشػتبى ًقؾ اكـ ـثْذاؿت ؿْ ضـشكـه ـب ، ذايتـّـ ّو
ِ ـكحيح ثشًبهِ دس ؿْشػت اخشاي هغلَة ٍ .اػت ضـشكـهايي  ٍؽبيف اصِ ـبهـثشًبيؾ ـٍ پ ًؾبست ،َصؽـآه ٍ  ٍاحـذ  يُ فْـذ  بى ًيض ثـ  پيــگيشي 
 اػت:شح ريل ـٍؽبيف آى ثِ ؿ تشيي ْنهِ ـثَدُ ك بـّ ثيوبسيبسصُ ثب ـهج
ًتيك ؿَساي پيـگيشي اص ثيوبسي تـكيل .1  ،بىـذاؿت ؿْشػتـثْ، هـشكـض دسهـبىٍ  ثْذاؿتي  سؤػـبي ؿجكِ :هتـكل اصؿْشػتبى  ّبي ط

َادُػالهت ّب،  پيـگيـشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسي هؼئَليي ٍاحذّبي  خَاًبى ٍ آهـَصؽ ثْذاؿت، ثْذاؿتاستجبعبت ٍ،  خوقيت ٍ خبً
يظُ ي ّـبي غيشٍاگيش، كبسؿٌبع ثشًبهِ ٍ كبسؿٌبع هؼئَل ثيوبسي  ؿجكِهـذاسع، گؼتشؽ   ٍ  ي تبالػوي، هذيش دسهبى، سئيغ آصهبيـگُب

ػتبى، ػشپشػتبس/ هؼئَل هشكض تـضسيق خَى، ي تـبالػوي ؿْش ي ٍيـظُ ؿْشػتبى، پـضؿك ٍ كـبسؿٌبع تين هــبٍسُّبي تبالػوي  آصهبيؾ
آهَصؽ ٍ پـشٍسؽ، ثجت اػٌبد ٍ اهالک،  :ّبي اص اداسُ ّب ٍ ػبيش افضب ثشحؼت ضشٍست ؿبهل ًوبيٌذگبًي اهَس آصهبيـگُبكبسؿٌبع هؼئَل 

 ًؾبم ػبصهبى هقبٍى يب، سئيغ قبًًَي پضؿكي، اػالهي گش، ػبصهبى تجليغبت ّبي ثيوِ ٍ اًتؾبهي، ؿَساي ػيبػتگزاسي ػبصهبى ًؾبهي ًيشٍّبي
ي فلويـِ(،  ّـبي داساي حـَصُ ؿـْشػتبىفلويِ)هختق ّـبي  ي اًدوي تبالػوي، ًوبيٌذگبًي اص حَصُ پضؿكي اػتبى، ًوبيٌذُ

ضؿكي، فلَم پ ّـبي ّـب/ داًـكذُ ّـبي هحلي ٍ دسكـَست لـضٍم ًوبيٌذگـبًي اص هقبًٍت آهـَصؿي ٍ يـب فـشٌّگي داًـگبُ سٍصًـبهـِ
ٍ في ّـب/ داًـكذُ داًـگُب ِ ٍصاست فلَم، تحقيقبت  سي، آهَصؿكذُ ّـبي هشثَط ـث ٍ  ٍآ ٍ پيبم ًَس   . ...ّبي فبلي، داًـگُب آصاد اػالهي 

ٍ  يب ثشحؼت ضشٍست ِث خلؼِ ـبسكت  ّبي ايي ؿَسا ػبالًِ ثخــي ٍ   ٍ ثـيي   يثخــ  دس ساػتبي ػيبػتگزاسي ٍ ايدـبد ّوـبٌّگي دسٍى  هٌؾَس ه
 ؿَد.   هي ايدبد ثؼتش هٌبػت خْت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ تـكيل

 پيـٌْبد افضبي ؿَسا ثِ سئيغ ؿجكِ ٍ پيگيشي كذٍس اثالك. .2
 هٌؾَس: ثخـي ثِ ّبي دسٍى اًدبم ّوبٌّگي .3

گب ّبي ليؼت چك تكويل ٍ ...( ٍ هٌبػت كيت، كبًتش ػل)آصهبيـگبّي هشاكض تدْيض ▪ ـگبُ  ّـبي  فقبليت ثش ًؾبستٍ  ّيآصهبـي ي  ٍيـظُ  ّـبي  آصهبـي
 ّبي تبالػوي)ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط(؛ آصهبيؾ

 ي ّوكبسي ٍ ّوبٌّگي ثب ثخؾ تضسيق خَى خْت: تَػقِ ▪

 ؛  *افالم هَاسد خذيذ ثيوبسي ─

 ؛*ي كل هَاسد ثتب تبالػوي هبطٍس افالم ػبالًِ ─

 ؛*ي كل هَاسد فَت ثتب تبالػوي هبطٍس افالم ػبالًِ ─

ـبساى ─ ٍالذيي ثيو ٌّوبييٍ  اسخبؿ  ذاؿتي *سا ـبًي  ِث هشكض ْث  ي تبالػوي ؛ ي ٍيظُ هـبٍسُدسه

ِ       ي خذاگبًـِ. پـَؿِ هشتجظ دس يفشم ّب يتوبهثبيگبًي  ─ ي ػشپشػـتبس/   فْـذُ  دقت دس كـحت ٍ حؼـي اخــشاي هــَاسد فــَ  ثـ
 هؼئـَل ثخؾ تضسيق خَى اػت.

 .دس صهبى هـخق ؿذُ خٌيي تبالػوي هبطٍسقبًًَي اًدبم هكبتجِ ثب پضؿكي قبًًَي اػتبى خْت تؼْيل دس ػقظ  .4

ـبًي هش .5 ذاؿتياافالم اػبهيٍ  ً يظُ كض ْث سُ دسهبًيٍ  ـٍب ٍ  ي ه ّـبي هــَسد تــأييذ    آصهبيــگبُ ي تبالػوي 
1
ّــبي تبالػـوي    خْـت اًدـبم آصهـبيؾ    

 ي ثجت اػٌبد ٍ اهالک ؿْشػتبى. ٌّگبم اصدٍاج ثِ اداسُ
ذاؿتي اًدبم فقبليت .6 ٌبى ْث ِ: ّـبي آهَصؿي هشتجظ ثب كبسك  دسهبًي اصخول

)پضؿـك/   بًيـدسهـ  شاكض ثْذاؿـتي ـخْت ّوكبساى دس ههبطٍس  تبالػوي ي پيـگيـشي اص ثـشٍص ثتب ثشًـبهِ دػتَسالقول َخيِـت ٍ َصؽـآه ▪
   .كبسؿٌبع/ كبسداى/ ثَْسص(

سالقول تكثيش ▪ ط ٍ فشم ٍ دػَت    .هحيغيػغَح اسػبل آى ِث  ّبي هشَث

 ّبي آهَصؿي. ٍ ّوكبساى آصهبيـگبُ دس ثشًبهِهـبٍسُ  تين ، افضبيبهِـبدي ثشًـػتكبسؿٌبع خْت ؿشكت  سيضي ثشًبهِ ▪

   ي تبالػوي. ٍ كذٍس اثالك خْت افضبي تين هـبٍسُ تبالػوي يُ هـبٍس يُ ظـدسهبًي ٍي ثْذاؿتي هشكض تقييي .7

 ي تبالػوي. تقييي ٍ اثقبي پـضؿك هَقت ٍ هغلـ دس تين هــبٍسُ دسكـَست تقبضبي هشخلي اص ػَي پضؿك هـبٍسُ .8
 پَؿؾ. دسهبًي ؿْشي ٍ سٍػتبيي تحت  تبالػوي ثِ هشاكض ثْذاؿتيي  ي هـبٍسُ دسهـبًي ٍيـظُ هقشفي ٍ افالم ًـبًي هـشكـض ثْذاؿتي .9

   .اخشاي كحيح ثشًبهِ ثش ًؾبست .10
   خـَساًذ. ي پغ ٍ اسائِ شثَطـّبي ه ليؼت  چكهحيغي تَػظ  فولكشد ػغَحهؼتوش پبيؾ ًؾبستٍ   .11
 .اسػبل آى ثِ هقبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ/ داًـكذُ ٍ هبطٍس تبالػوي اپيذهيَلَطيك ثشٍصثشسػي  فشم كويلت .12

                                                           

 ًوبيٌذ. خَى هي تضسيقثبس دس ػبل  1-2 حذاقل  ايٌتشهذيب ثيوبساى تبالػوي.ؿَد هيًوبيٌذ(  خَى هي تضسيقثبس دس ػبل  1-2 حذاقل)ايٌتشهذيبٍ  هبطٍس تبالػويؿبهل ثيوبساى  *
 ؿَد. ي ثجت اػٌبد ٍ اهالک ؿْشػتبى افالم . ثذيْي اػت ّشگًَِ تغييش دس ًـبًي يب اػبهي ثبيذ ثلَست فَسي ثِ هقبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ ٍ اداس1ُ
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 .يتبالػو پشخغشهـكَک / ّـبي ًـبقل افالم هْبخشت صٍج .13

 

 
 
خْـت   ِدسهـبًي هشثَعـ   ثـِ هشكـض ثْذاؿـتي    ،ي تبالػـوي  ي هــبٍسُ  دسهـبًي ٍيـظُ ؿـذُ اص هـشكـض ثْـذاؿتي دسيبفت 5ي  شم ؿوبسُاسػبل فـ .14

 .الصمّبي  پيگيشياًدبم 

 
 ثـِ هقبًٍت ثْذاؿتي داًــگبُ/ داًـكذُ. 6ٍ  4ي  ّـبي ؿوبسُ هَقـ فشم ثٌذي ٍ اسػـبل ثِ خوـ .15

دس هشاكـض   هقبيؼِ هشاكض ثْذاؿتي دسهبًي ثش اػبع ؿبخق ّبي ثشًبهِ ٍ ستجِ ثٌذي آًْب خْت تـَيق هشاكض فقبل ٍ سفـ هــكالت هَخـَد   .16
 داساي فولكشد ضقيف.

 .ٍ هشكض ثْذاؿتي دسهبًي هشثَعِ ،  ثِ تين هـبٍسُ طًتيك 9ؿٌبػبيي ؿذُ خذيذ ثش اػبع فشم ؿوبسُ  ٍالذيي ثيوبساى تبالػويهقشفي  .17

تَػـظ تـين    ؿذُافالم  ؿٌبػبيي ؿذُ دس اػتشاتظي ػَمپشخغش هـكَک ّـبي ًـبقـل/  صٍجدس فذم هـشاخقِ ثيؾ اص ػِ هبُ هَاسد پيگيـشي  .11
جام ٍ تا هشارمت هرامس تْذاشتي يتلفٌتِ طَرت ي اداري ٍ يا  يي پيگيري ازعريق هناتثِاهـبٍسُ.   شَد. هي درهاًي ًا

ٌّگي .19 وب ذف. ّبي آهَصؿي هشتجظ ثب گشٍُ ٍ اخشاي فقبليت  هذيشيت ،ّ   ّبيّ 
   .هَسد ًيبص ثشًبهِ هغبثق دػتَسالقول تحقيقبت ًدبما .20
ِ  اخـشاي  ٍضقيت هـَخـَددس قـبلت  اعالفبتاًتـبس ، تفؼيش ٍتحليل ِ ٍـتدضي ، آٍسي گشد .21 ي يـك  ِ اسائـ  ٍ تبالػـوي دس ؿْشػـتبى   ثشًــبه

 اًـگبُ/ داًـكذُ.ًؼخِ ثِ هقبًٍت ثْذاؿتي د

 .كيدس پَستبل اداسُ طًت ٍاسد ؿذُاعالفبت  يثشسػ هذيشيت ٍ .22
ٍ  ًگْذاسي توبم  .23 ٍ   ّب، دػتَسالقول  ّب، خضٍُ كتبةثبيگبًي  )هـبٍسُ، آصهبيـگبُ ٍ ...(.ِدس آسؿيـَ قؼوت هـشثَع ّـبي هـذيشيتي ًبهِّب
پبػـخ   دسيبفـت داًـگبُ/ داًـكذُ ٍ پيگيشي تب  ٍ اًقكبع ثِ هقبًٍت ثْذاؿتيٍ اًتقبدات دس ػغح ؿْشػتبى  ًؾش، پيـٌْبدات گشدآٍسي ًقغِ .24

 هٌبػت.

 
 

 (غربالگريهاي  آزمايشگاههاي تاالسمي) ي آزمايش آزمايشگاه ويصه
تبالػوي  يُ فٌَاى آصهبيـگبُ ٍيظِ ـٍ ث ؿذُدْضهتبالػوي  يبّـ آصهبيؾ دسهبًي خْت اًدبم ّبي هشاكض ثْذاؿتي دس ّش ؿْشػتبى يكي اص آصهبيـگبُ

ي كِ  تبالػوي دس ّبي آصهبيؾ ؿَد ؿَد. تشخيحبً پيـٌْبدهي هي اًتخبة گّب دبم هؼئَلآصهبـي ٍاج اصجل ق ّبي آصهبيؾ ػبيش ًا دبم اػت اصد  .ؿَد ًا

ـبيؾ   ض ـشكـَؿؾ هـبي تحت پـّ بيـگبُـَستي كِ ّيچ يك اص آصهـدسك ـبم آصه ًبت الصم خْـت اًد ذاؿت ؿْشػتبى داساي اهكب ـبي   ْث  تبالػـوي ّ
ـبيش  اهكبًـبت  اص ّـب   ٍ اهـَس آصهبيــگبُ  ي ثْذاؿـت، دسهـبى    ؿجكِ تَاًذ ثب ّوبٌّگي هذيش دسهبى ذ، سئيغ هشكض ثْذاؿت ؿْشػتبى هيًٌجبؿ ػ
ٍلتي يب آصهبيـگُب ثخؾ ٍ  ـّبي خلَكي)ثب فقذ ق ّبي د  .كٌذ اػتفبدُ تبالػوي( يِ بيـگبّي ثشًبهـَاصيي آصهـبيت هـِ سفـآًْب ث الضامشاسداد

ٌّگي ثب ثخؾ دسكَست اػتفبدُ اص ّش يك اص آصهبيـگُب تَخـِ قـشاس    َسدب هـ ّــ  بيؾـآيذ كِ كٌتشل كيفي آصه  فول ًحَي ثِ فَ  ثِ ّبي ّب ثبيذ ّوب
ًتخبة .گشدد اخـشاٍ  گشفتِ ٌيي ثبيذ آصهبيـگبّي ا ِ اص ّش حيثـؿ ّوچ  يِ سا داؿـتِ ٍ سفبيـت فبكـل    آصهبيؾ ّبي تبالػـوي اًدبم  بثليتـق َد ك

 تبالػوي هَسد تَخِ قشاسگيشد. يُ هـبٍس يُ دسهبًي ٍيظ ثْذاؿتي تب هشكض آصهبيـگبُ

 ثشاي اػالم هْبخشت صٍج ًبلل/ هـىَن پشخغش تبالػوي ثِ ؿْشػتبى خبسج اص هحذٍدُ داًـگبُ ، ثِ ّوشاُ ًبهِ گضاسؽ
گبُ اسػبل هي  گشدد.هْبخشت،پشًٍذُ صٍخيي ًيض دس داخل پبوت لشاس دادُ ؿذُ ٍ ثِ هؼبًٍت ثْذاؿتي داـً

 ًيؼت()ًيبصي ِث اسػبل هحشهبًِ هىبتجبت ٍ پشًٍذُ 
 

 ثشاي اػالم هْبخشت صٍج ًبلل/ هـىَن پشخغش تبالػوي ثِ ؿْشػتبى ديگش دس هحذٍدُ داًـگبُ ، ثِ ّوشاُ ًبهِ گضاسؽ
ؿت ًبهِ ثِ هؼبًٍت  هْبخشت،پشًٍذُ صٍخيي ًيض دس داخل پبوت لشاس دادُ ؿذُ ٍ ثِ ؿْشػتبى هملذ اسػبل ؿذُ ٍ سًٍَ

 گشدد.ثْذاؿتي داًـگبُ اسػبل هي

ُ دسكَستي وِ صٍخيي ػبوي ؿْشػتـبى ديگشي دس اػتبى  تزوش: ؿت  5ثبؿٌذ، فشم ؿوبس ٍ سًٍَ َعِ اسػبل هي گشدد  ِث ؿْشػتبى هشث
 ِ ىذًُبه گبُ/ داـً ذاؿتي داـً ًٍت ْث  ؿَد.هي  اسػبل ثِ هؼب

 
ُ دسكَستي وِ صٍخيي ػبوي ؿْشػتـبى ديگشي دس ػبيش اػتبى ّب  تزوش: ِ  5ثبؿٌذ، فشم ؿوبس ذاؿت ؿْشػتبى ث اص عشيك هشوض ْث

ىذُ گبُ/ داـً ذاؿتي داـً ًٍت ْث ىذُ هؼب گبُ/ داـً ذاؿتي داـً ًٍت ْث گبُ/ ًيض فشم هزوَس س اسػبل ؿذُ ٍ هؼب ذاؿتي داـً ًٍت ْث ا ِث هؼب
ىذُ  هملذ اسػبل هي ًوبيذ. داـً
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ِ    خظَطيّب ) ّبي تبالػوي دس ايي آصهبيـگبُ كبسكٌبى هشتجظ ثب آصهبيؾ تثظرُ:   ًؾـبست ؿـشكت   ٍ  ّـبي آهـَصؽ   ٍ دٍلتـي( ثبيـذ دس ثشًبهـ
 .ٌذيًوب

غـشثــبلگشي  بيـگبُ ـِ آصهـ ـش سػـوي ثجـت اصدٍاج ثـ   ـبتـ ـِ اص دفـبهـ ـً بفت هقشفـي ـهتقبضيبى اصدٍاج اص ًقبط ؿْشي ٍ سٍػتبيي پغ اص دسي
ـبي هقوَل  آصهبيؾ اًدبم شـث فالٍُ ـذبيـزكَس ثـآصهبيـگبُ هكٌٌذ.  هي هشاخقِ ثتـب  )تبالػـوي  ًــبقل افـشاد  ، آصهبيؾ هشثَط ثِ ؿٌبػبيي اصدٍاجّ

 CBCثجـت  دس دفتـش  دسخَاػتي سا ّبي  آٍسدُ ٍ ًتبيح آصهبيؾ  فول تبالػوي ثِ يبّ بيؾـسا ثشاػبع الگَسيتن كـَسي آصه (بالػوي هيٌَسـت

 .ٍاسد ًوبيذ

 

 
 
 
 

 
 تبالػوي ّبي  آصهبيؾ ي ٍيظُآصهبيـگبُ مبسمٌبى ٍظبيف 

 . CBCثجت دس دفتش  كٌٌذُ ثِ آصهبيـگبُ اصدٍاج هشاخقِ هتقبضيبى ّبي تـبالػوي توبم ٍ ًتبيح آصهبيؾثجت هـخلبت  .1

 .يشياًدبم ًوًَِ گ قجل اص ّب دفبتـش فقذ ٍ اعويٌبى اص تغجيق فكغ ثشخؼتِ داس ٍ هوَْس ثِ هْش ي فكغِ بهـً هقشفي قيدق يتؤس .2

 
 
 .ّبي تبالػوي الگَسيتن كـَسي آصهبيؾ ثش اػبعهتقبضيبى اصدٍاج  توبم ثشاياًدبم آصهبيؾ  .3

ًبهِ اص دفبتش ّـبي هـشاحل اٍل تـب ػـَم الگَسيتن كـَسي تـخيق تبالػوي دس هتقبضيبى اصدٍاج كِ داساي هقشفي  تجلشُ: اًدبم آصهبيؾ
 گيشد. ي تبالػوي اًدبم سػوي اصدٍاج هي ثبؿٌذ  تَػظ آصهبيـگبُ ٍ ثذٍى دسخَاػت پضؿك هؼئَل هـبٍسُ

 .ّبي تبالػوي اص اًدبم آصهبيؾ پغ ،هتقبضيبى اصدٍاج يؾ ثشايش آصهبيتفؼب ـاص ّشگًَِ اؽْبسًؾش ٍ ي خَدداسي .4

 

َاػت ثشاػبع اػتشاتظي ػَمدس قبلت  اسخبفي يثِ تبالػو هـكَک صٍخيي ّبي آصهبيؾاًدبم  .5 ل هـبٍسُ. پضؿك دسخ  هؼَئ

 .ي ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول اثالغيّـبي تبالػو كيفي آصهـبيؾ كٌتـشلالصم دس ساػتبي  اقذاهبتاًدبم  .6
 ي تبالػوي. ي ٍيظُ كل هتقبضيبى اصدٍاج ثِ تين هـبٍسُ آهبس فلليافالم  .7

 .كين هـبٍسُ طًتيدبد تقبهل هغلَة ثب تيا .8

 .آصهبيـگبُدسيـبفتي دس آسؿيَ  ّبي هذيشيتي ًبهِ ّـب ٍ ّـب، دػتـَسالقول ّـب، خـضٍُ ذاسي توـبم كتبةثـبيگبًي ٍ ًـگْ .9

 . ػبل 30ي اصدٍاج ثِ هذت يداٍعلج  CBCدفتش ثجت  يٍ ًگْذاس يگبًيثب .10

َاػت .11 گبُ تقييي ؿذُ اص ػَي هشكض ثْذاؿت ؿْشػتبى/اػتبى ، ثب دسخ بي تكويلي ِث آصهبـي دبم آصهبيؾّ  بي الصم ثشاي ًا  ّ ًَِ و ِْي ٍ اسػبلً  پضؿك تين  ت
ًتيك  .هـبٍسُ ط

 .كين هـبٍسُ طًتيتل آى ثِ يٍ تحَ اص آصهبيـگبُ هٌتخت يليتكو يؾ ّبيدِ آصهبيبفت ًتيدس .12

ؽ صيش الذام وشد:دس  ِ ؿشايظ ؿْشػتبى ِث يىي اص دٍ ٍس ِ ث َاى ثب تَخ ِ ِث آصهبيـگُب ثبال ثبؿذ هي ت بيي وِ هيضاى ثبس هشاخؼ  ؿْشػتبًْ
 

 افضايؾ تؼذاد پشػٌل آصهبيـگبُ غشثبلگشي.1

 دس ػغح ؿْشػتبى 2ايدبد هشوض غشثبلگشي ؿوبسُ .2

ٍاج هؼشفي : 1تزوش ٍاج ًذاؿتِدسكـَستي وـِ هتمبضيبى اصد بهـِ اص دفـبتـش سػوي ثجت اصد َاػت ػىغ داس ٍ ـً ثبؿٌـذ، فمظ ثب دسخـ
َاى خْت اًدبم آصهبيؾ الذامداس هيي ؿٌبػٌبهِ يب وبست ؿٌبػبيي هؼتجش ػىغي طًتيه ٍ ثب اسائِهوَْس ثِ هْش تين هـبٍسُ وشد ٍ تـ
 َاػت، ثِ ّيچ ٍخِ ًجبيذ پزيشؽ گشدًذ.صٍخيي فبلذ هؼشفي يب دسخ

 
: هؼشفي ًبهِ ّبي اسػبلي اص دفـبتـش سػوي ثجت اصدٍاج يب تين هـبٍسُ طًتيه وِ فبلذ ػىغ هوَْس ؿذُ صٍخيي ّؼتٌذ ثِ ّيچ  2تزوش

 ٍخِ دس آصهبيـگبُ لبثل لجَل ًوي ثبؿٌذ.
 

ًتبيح آصهبيؾ ّبي صٍخيي ثبيؼتي تَػظ پشػٌل آصهبيـگبُ ثِ تين هـبٍسُ طًتيه تحَيل دادُ ؿذُ ٍ اص تحَيل آى ثِ صٍخيي خذاً 

 خَدداسي گشدد.
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اص  ثِ هٌؾَس اختٌبة كيـگبُ طًتيٍ اسػبل ثِ آصهب )تقييي هَتبػيَى(PND ي اٍل  ّبي هشحلِ ّبي الصم خْت اًدبم آصهبيؾ تْيِ ًوًَِ .13

 ّبي طًتيك. اسخبؿ افشاد ثِ آصهبيـگبُ

 

 

 شنتيك ي همشاور ي هدرماني ويص مركس بهذاشتي

ِ آصهبيـگبُ ـدسهبًي ث تشيي هشكض ثْذاؿتي تشخيحبً ًضديك،  دسهبًي هَخَد ض ثْذاؿتيـذ يكي اص هشاكـبى ثبيـثْذاؿت ؿْشػتض ـشكـسئيغ ه
دسهبًي  خذهبت ثْذاؿتي يِ ضوي اسائ تب ًوبيذ اًتخبة طًتيك يُ هـبٍس يُ دسهبًي ٍيظ فٌَاى هشكض ثْذاؿتيِ ـسا ث تبالػوي ّبي آصهبيؾ يُ ٍيظ

 .گيشدفْذُ  ثِآى ؿْشػتبى سا  ي ؿذُ ؿٌبػبيي يتبالػو بي ًبقلـّ صٍج ثشاي ُ ظـٍي يُ َليت هـبٍسـهؼئ ،َؿؾـثِ خوقيت تحت پ
 

      
 كيط مركس بهذاشتي درماني ويصه مشاوره شنتيشرا
 ش سا داسا ثبؿذ:يظ صيك ؿشايك دس ؿْشػتبى الصم اػت هشكض هـبٍسُ طًتيطًت يهغلَة ثشًبهِ ّب ياخشا يثشا     
  ِاص ؿْش قشاس گشفتِ ثبؿذ. يهٌبػج ًقغِهشدم دس  يلحبػ دػتشػث 

 ك ثبؿذ.يًضد يـگبُ تبالػويتبحذ اهكبى ثِ آصهب 

  ،تب حذ اهكبى هدبٍس ّن ثبؿذ هـبٍسُ نيت اتب  پضؿك ٍ كبسؿٌبع/كبسداى خْت تؼْيل ٍ ايدبد استجبط هغلَة. 

  ِدػتگبُ دٍسًگبس ثبؿذ.ن ٍ يخظ تلفي هؼتقهدْض ث 

 كش ثبؿذ.يبًِ ثِ ّوشاُ اػپيؼتن كبهل سايهدْض ثِ ػ 

 يهدْض ثِ خظ پشػشفت ا( ٌتشًتADSL .ثبؿذ ) 

 الصم دسهشكض هَخَد ثبؿذ. يدفبتش ٍ فشم ّب 

 ك ثبؿذ.يظُ هشكض هـبٍسُ طًتيهْش ٍ يداسا 

 ْهغلَة آهبس ، هؼتٌذات ٍ پشًٍذُ ّب ٍخَد داؿتِ ثبؿذ. يگبًيثب يهٌبػت ثشا يضات ، لَاصم ٍ فضبيتد 

 
 كيط اتاق مشاوره شنتيشرا     

 
 َاس ًلت ًجبؿذ.يد يثش سٍ يپَػتش ٍ هَاد آهَصؿ 

 هٌبػت ثبؿذ.يٍ تَْ يًَس كبف يداسا ِ 

 حضَس افشاد فشاّن ثبؿذ. يثشا يكبف يهؼتقش ؿذُ ٍ فضب يضات الصم ثِ ساحتياًتخبة گشدد كِ تدْ يهؼبحت اتب  ثِ اًذاصُ ا 

 حذاقل ّـت ًفش دس داخل اتب  هَخَد ثبؿذ. يساحت ٍ هٌبػت ثشا يكٌذل 

 دس داخل اتب  ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ. يل اضبفيٍػب 

 ظ هـبٍسُ اػتبًذاسد ثبؿذ.يّب هٌغجق ثب ؿشا يذهبى اتب  ٍ كٌذليچ 

 
 تيم مشاوره 

س ـٍب ـبهال  تبالػوي  يُ ٍيظ يُ ه ـبيض اص آهـَصؽ  ك ـب  بي فوـَهي ـّـ  هتو ٌّو ٍاج اػـت   ييٍ سا ـبم اصد ُ  . ٌّگ س ـٍب ـبخت يـ ص كيـ ًتطهـ ـبه  ش ػ ـب يـ فقبل يتو  يت ّ
ذ  ّويي دليل ٍ ِثّب اػت  يوبسيٍ هجبسصُ ثب ث يشيـگيپ سُثبـي ـٍب ًت تَػظ تين ه  ؿَد.   اًدبم كيص

َاى پسشل هشاٍر از يل پسشل تِ ايي تين هتشنل شٌاظي، پرظتاري ، يتْذاشتّاي  رشتِ ازترجيحاً )/مارداىٍ يل مارشٌاض ػٌ  .هي تاشذهاهايي( يا رًٍا

سُ  تين يافضب .ػپشي ًوبيذحضَسي  ٍ غيش كَست حضَسي ِثّبي الصم سا  آهَصؽ ثبيذ ايي تين ـٍب ِ بس سٍـش كـ ـثـ  فـالٍُ  ،هـ ـتي   صاًـ ذاؿ ـبًي  دس هشكـض ْث ، دسه
َاى پضؿكٍ  كبسؿٌبع ِث ُ، فٌ س ـٍب سُ فقبليت ه ـٍب َط ِث ه ظُ ّبي هشـث ـي  ٍ ٌّذ. هي  ي تبالػوي سا اسائِ ي  د
 

ِآصهـبيــگبُ  َاػت پـضؿه تيـن هــبٍسُثبيـذ ًوَـً شحؼت دسخـ َاثظ تؼيييي الصم سا ـث ؿذُ تَػظ آصهبيـگبُ ي ؿْشػتبى ٍ ثشاثش ض
پيؾ اص تَلذ  ثِ  ي خذهبت آصهبيـگبّي طًتيه ٍ تـخيقي ؿجىِثشًبهِ 3ي ّوشاُ فشم ؿوبسُطًتيه تْيِ ًوَدُ ٍ خْت آصهـبيؾ ثِ

 ًوبيذ.اسػبل  آصهـبيـگبُ
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 ك شهرستانيط پسشك مشاور شنتيشرا

 
 تشخيحبً اػتخذام سػوي. يپضؿك فوَه 

 هـبٍسُ كيفالقوٌذ ثِ هَضَفبت طًت ٍ. 

 استجبط هغلَة ثب هشاخقِ كٌٌذگبى يهْبست الصم دس ثشقشاس يداسا. 

 (.دسكَست ضشٍست)اػتبى يهقذهبت يؿشكت دس آهَصؽ ّب 

 ياػتبً يٍ ثبصآهَص يآهَصؿ يؿشكت دس دٍسُ ّب. 

 يكـَس يٍ ثبصآهَص يآهَصؿ يؿشكت دس دٍسُ ّب ٍ آصهَى ّب. 

 كين هـبٍسُ طًتيت دس تيفقبل يتقْذ حذاقل دٍ ػبلِ ثشا يداسا. 
       

 ك شهرستانيط كارشناض/كاردان مشاور شنتيشرا 
 

 يي،هبهبي، پشػتبس يخلَكب ثْذاؿت فوَه يثْذاؿت يدس سؿتِ ّب كبسؿٌبع/كبسداى ... ٍ 

 ياػتخذام سػو. 

 هـبٍسُ كيفالقوٌذ ثِ هَضَفبت طًت ٍ. 

 استجبط هغلَة ثب هشاخقِ كٌٌذگبى يهْبست الصم دس ثشقشاس يداسا. 

 ِآؿٌب ثِ آداة ٍ سػَم ٍ فشٌّگ هٌغق. 

 (.دسكَست ضشٍست)اػتبى يهقذهبت يؿشكت دس آهَصؽ ّب 

 ياػتبً يٍ ثبصآهَص يآهَصؿ يؿشكت دس دٍسُ ّب. 

 

 مشاوره  ميتف يوظا
ّــبي   ٍ اًدـبم اقـذام   اػـتشاتظي ػـَم   دس قبلـت  ذُـؿـ  ّـبي اسخـبؿ   صٍج ٍ اصدٍاج بضيـهتقّـبي  دس صٍجبالػوي ـت ّـبي ؾـبيـش آصهـتفؼي .1

 )خضء ٍؽبيف اختلبكي پضؿك( .َسيـالگَسيتن كـ شاػبعثثقذي 

ن يتـ ِ ـثـ ؿـذُ   اسخبؿ هَاسد ػبيشٍّؼتٌذ كِ هشد ٍ صى ّش دٍ داساي اًذكغ ّبي پبييي تش اص حذ عجيقي  يهتقبضيبى اصدٍاخثجت هـخلبت  .2
 كبسؿٌبع/كبسداى( يفِ اختلبكي)ٍؽ .ن هـبٍسُيي ثِ تيدس دفتش ثجت هشاخق هـبٍسُ

 
 
بقل  كتجي اص صٍج ي اخز تقْذًبِه .3 ٍاج داسًذيكِ تلو تبالػويّبيً   ن ِث اصد

ي  ، فـشم ؿـوبسُ  2ي  فـشم ؿـوبسُ  ؾ ّب ،يح آصهبيًتبؿبهل:  ي پشًٍذُيكِ ا يپشخغش تبالػوهـكَک ّـبي ًبقل /  ثـشاي صٍج  تـكيل پـشًٍـذُ .4
 كبسؿٌبع/كبسداى( يفِ اختلبكي)ٍؽ .ٍ تقْذ ًبهِ اػت 5 ي  هــبٍسُ، فشم ؿوبسُ ظُيٍي  ، پشػـٌبه3ِ

ًتي ل فشميتكو .5 دبم هـبٍسُ ط ي ًا َّا  هبطٍس. كن خغش دس ثشٍص تبالػويهـكَک ٍيظُ صٍخيي ك گ

َاػت اًدبم آصهبيؾ ثشاي  .6 ٍاخ داٍعلجبىدسخ ٍاجكِ قجل اص هشاخقِ ِث  ياصد ش سػوي ثجت اصد )خضء  .داسًذ  تبالػوي ّبي اًدبم آصهبيؾ ِثتوبيل  دفـبـت
 ٍؽبيف اختلبكي پضؿك(

 

َاػت آصهبيؾ .7  پضؿك( يف اختلبكي)خضء ٍؽب .ّبي تكويلي دسخ

 پضؿك( يف اختلبكيٍؽب )خضء .ثشاػبع الگَسيتن كـَسي فقش آّي خًَي كن دسهبى .8

ف ي)خضء ٍؽبّب. ٍ ػبيش ّوَگلَثيٌَپبتي تبالػوي هيٌَس ثِ هَاسد هـكَک هٌتخت ثشًبهِ دس خلَف ّوبتَلَطيؼتهـَست ثب  .9
 پضؿك( ياختلبك

 ؿْشػتبى ثبيؼتي هتٌبػت ثب تؼذاد هشاخؼيي ٍ خوؼيت هٌغمِ تحت پَؿؾ تؼييي گشدد.تؼذاد اػضبي تين هـبٍسُ دس 
دى ثبس هشاخؼٍِ يب  ٍثظُ هـبٍسُ طًتيهدسهبًي هشوض ثْذاؿتي شاخؼِـه ثبسَدى ـثثبال  دسكَست دس حذي وِ  ُهـبٍس ثِ تين ثبال َث

َافمت سئيغ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى طًتيهپيـٌْبد وبسؿٌبع  ِث هَخت خذؿِ ثِ ويفيت هـبٍسُ ؿَد، يه يب ّش دٍ  ،ؿْشػتبى ٍ ه
ِبالػوي سا ـت يُظـٍي يُبٍسـَليت هــهؼئفمظ  دسهبًيض ثْذاؿتيـشوـهؼتمل اص وبسوٌبى ه ،هـبٍسُتين ػضَ   ذ.ـشًيـگهي ػْذُـث

شاي هـذت تحت ّـش يه اص ايي ؿـشايظ ثـبثت َدى ايي افـشاد حذالـل ـث شخَسداس اػت.ػـبل اص اّوي 2ـث  ت ٍيظُ ـث
 

ِ: ثجت  ٍاج وِ يىي ي هتمبضيبى هـخلبت آى دػتِ اصتَخ  .لضٍهي ًذاسدػبلن ثبؿٌذ  ًفش ش دٍـب ّـاصد
 

َاػت ضويوِ ؿذُ ٍ ػىغ ّب هوَْس ثِ هْش هشوض هـبٍسُ طًتيه گشدد. تزوش: َاػت الصم اػت ػىغ صٍخيي ثش سٍي دسخ  دس كذٍس ايي دسخ
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 پيگيشي صٍخيي ًيبصهٌذ ثِ پيگيشي تلفٌي. .10

 تَػظ افشاد. داسٍآهَصؽ كحيح ثِ هَاسد ًيبصهٌذ آّي دسهبًي ٍ اعويٌبى اص هلشف كحيح  .11

ثْذاؿـت  ثـِ هشكـض    تبالػـوي  پشخغـش هــكَک  ًبقــل/   صٍخـيي  ثشاي(5 يُ شم ؿوبسـف) طًتيك فشم افالم ٍضقيت هشاقجتتكويل ٍ اسػبل  .12

ٍ ًؼـخِ    دس پشًٍـذُ ؿــَد، يـك ًؼـخِ     هي . ايي فـشم دس دٍ ًؼخِ تْيِؿْشػتبى ـبًي  ًبقـل ثبيگ ذاؿـت     ي صٍج  ِ هشكـض ْث ـلي ثـ ؿْشػـتبى   ي اك

 ؿَد. هي اسػبل

 

 كبسؿٌبع/كبسداى( يفِ اختلبكي)ٍؽ. ثِ هـشكـض ثْذاؿت ؿْشػتـبى دس پبيبى ّش فلل 4 يُ فشم ؿوبستكويل ٍ اسػبل  .13

ثـِ هـشكــض ثْذاؿـت     اص اػـتشاتظي ػـَم   ؿــذُ  اسخبؿ پشخغشهـكَک ّـبي ًبقـل/  صٍجدس ي ثيؾ اص ػـِ هـبُ  افالم هـَاسد فـذم هـشاخقِ .14
   كبسؿٌبع/كبسداى( يفِ اختلبكي)ٍؽؿْشػتبى. 

 .ػَم ثِ هشكض اسخبؿ دٌّذُ يدس قبلت اػتشاتظ ذُـؿ اسخبؿّـبي  صٍج ييت ًْبيٍضق خـَساًـذ هٌبػت دسخلَف ي پغ اسائـِ .15
ل يِ اسخبؿ خْت اًدبم هشحل .16 ِ  PNDٍ دٍم  )تقييي هَتبػيَى(ٍا ضـقيت   ثب تَخ  ٍِ ـبي  صٍجثـ ـبع فـشم ؿـوبسُ    ًبقـل  ّ ِ  3ي  ٍ ثشاػ ِ  ثشًبهـ ي  ي ؿـجك

َلذ ِث خذهبت آصهبيـگبّي طًتيك ٍ تـخيق پيؾ  ّبيآصهباص ت ُ. بييذ ت يـگُب   ؿذ

دادُ  ّبي تـبالػوي اسخبؿ ي آصهبيؾ گيشي ثِ آصهبيـگبُ ٍيظُ )تقييي هَتـبػيَى( صٍخيي ثشاي ًوًَِ PNDي اٍل  خْت اًدبم هـشحلِتجلشُ: 
)ّضيٌِ ّبي هشثَعِ ثب فقذ قشاسداد  داد. ّب سا دس اػـشؿ ٍقت هؼتقين ثِ آصهبيـگبُ طًتيك اسخبؿ ؿًَذ، ٍلي دسكـَست ثـبسداسي ثبيـذ صٍج هي 

 ؿَد.(دبم دٌّذُ آصهبيؾ هجبدلِ هيثيي آصهبيـگبُ تْيِ كٌٌذُ ًوًَِ ٍ اً

 
 

 
ٍالذتبالػوي /هـكَک پشخغشبي ًبقلـّ تبالػوي ثب صٍج يُ ٍيظ يُ هـبٍساًدبم  .17 ـ بً يٌتشهـذ يا يوبساى تبالػـو يي ثي) بقـل تبالػـو  ي  يهحؼـَة هـ   يضً 

   گشدًذ(

 
 

 پضؿك( يف اختلبكي)خضء ٍؽب .ًؾبست ثـش فقبليت كبسؿٌبع/ كبسداى هـبٍسُ .18

تاَدُ ٍ تاِ    پسشال  يف اختظاطا ي)جسء ٍظاا  .َسالقول كــَسي ـدػتب ـًَي هغبثق ثـبًـشاحل قـه توبمكذٍس گَاّي اصدٍاج پغ اص عي  .19
 (تاشذ يض ًويچ ٍجِ قاتل تفَيّ

ثـب ضـشة هْـش ثـش      ، ثشاػبع افالم ًؾش كبسؿٌبع تـين هــبٍسُ  پشخغش هـكَک /ّـبي ًبقل  ي صٍج گَاّي ثشخَسداسي اص تؼْيالت ٍيـظُ .20
 كبسؿٌبع/كبسداى هـبٍسُ( يف اختلبكي)خضء ٍؽب .ٍ تقييي هيضاى ثشخَسداسي اص تؼْيالت ثش اػبع ؿشايظ صٍج 3سٍي فشم ؿوبسُ 

ٍ هؼشفي صٍج ثِ ؿْشػتبى ٍ تين هشالجت فمظ صهبًي كَست هي گيشد وِ تـخيق صٍخيي ًبلل/هـىَن پشخغش   5تىويل فشم ؿوبسُ 
بيي گشدد.  تبالػوي ًْ

 

 هـبٍسُ اػتبًذاسد ٍ هغلَة ثب صٍخيي ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي ،ثبػث تؼْيل هشالجت صٍخيي ٍ حتي ايدبد خَد هشالجتي هي
 دد.گشدد ٍ  ثِ ّش هيضاى هـبٍسُ صٍخيي ضؼيف ثبؿذ ثبػث ايدبد ثبس هضبػف ثش تين هشالجت ٍ تضؼيف خَد هشالجتي صٍخيي هي گش

 
 دخبلت دس تلوين گيشي ٍ تحويل يه تلوين ثِ فشد ًيؼت. آهَصؽ دادى ٍ ساٌّوبيي كشف، هـبٍسُ ّشگض فشاهَؽ ًىٌين وِ

َاى تلوين گيشي دسػت ٍ آگبّبًِ تَػظ فشد هي گشدد.   هـبٍسُ ػجبست اػت اص : آهَصؽ ٍ ساٌّوبيي هَثش وِ ثبػث ايدبد ت
َاًوٌذ هي   گشدد تب تلوين آگبّبًِ اي اتخبر ًوبيذ.دس عي فشايٌذ هـبٍسُ فشد ت

 
،َاًذ ؿشح حبل وبهل هَثش ٍ هغلَة اص هشاخؼِ وٌٌذُ سا دسيبفت وشدُ  ٍ ثب اػتفبدُ اص داًؾ طًتيه  خغشات  هـبٍس طًتيه ثبيذ ثت

بيت اعويٌبى حبكل  ٍاًي ،التلبدي ٍ طًتيىي ثِ هشاخؼِ وٌٌذُ  گَؿضد ًوَدُ ٍ دس ًْ وٌذ وِ هشاخؼِ ثيوبسي سا اص ًظش خؼوي ،س
 وٌٌذُ هغبلت سا ِث عَس وبهل دسيبفت ٍ دسن وشدُ ٍ ثب آگبّي وبهل تلوين گيشي هي ًوبيذ.

 

َاّي ّبي كبدس ؿذُ خْت دفبتش اصدٍاج كشفب ثبيذ ثِ ػجبست  دى يب  «آصهبيؾ ّبي تبالػوي اًدبم ؿذ»دس گ اوتفب ؿَد ٍ اص روش ًبلل َث

 ًجَدى صٍج  خَدداسي گشدد.
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پضؿـك   تَػـظ  هشخلـي  ي تــبالػوي دسكــَست دسخــَاػت    هــبٍسُ ي يخبًــ پضؿـك  ي ييتق اعالؿ ثِ هشكض ثْذاؿت ؿْشػتبى خْت .21

 پضؿك( يف اختلبكي)خضء ٍؽب .هـبٍس

 .وبسيي ثيذ خْت هـبٍسُ ثب ٍالذيوبساى خذيث يياستجبط هٌبػت ٍ هؼتوش ثب هـشكـض تضسيق خـَى دسخلَف ؿٌبػب .22
ًبهِ ّب، دػتَسالقول ، خضٍُ ّب ذاسيٍ  ثبيگبًي توبم كتبةًگْ .23   ٍ سُدس آسؿيَ ّبي هذيشيتي دسيبفتي  ّب ـٍب  .  هشكض ه

سُ ِث هذت  يٍ ًگْذاس يگبًيثب .24 ـٍب ٌٌذگبى ِث هشكض ه  ػبل 30دفتش ثجت هـخلبت هشاخقِ ك

  
 ي تاالسمي برنامه منتخب هماتولوشيستوظايف 

 :ٍظايف تخظظي .1

 الف( اسائِ هـَست تخللي دس خلَف تـخيق ٍضقيت صٍخيي اسخبؿ ؿذُ

 ثشًبهِ يدػتَسالقول كـَس ثش اػبع هـَستي شـالم ًؾـخْت اف كين هـبٍسُ طًتيؿذُ اص ت بؿـَاسد اسخـشؽ هـپزي. 

 بيي افالم ًؾش هـَستي  .ثِ هـبٍسُ طًتيك 2 يُ هَاسد اسخبؿ ثشاػبع فشم ؿوبس توبم دس خلَف ٍضقيت صٍخيي ثشاي ًْ
 ِدس هَاقـ لضٍم. پضؿك هـبٍس ِث يشحضَسيهـبٍسُ غ اسائ 

 93تذٍيي  «ثشسػي ٍضقيت صٍخيي كن خغش»ثشسػي ٍضقيت ٍ تكويل خذهبت صٍخيي كن خغش اسخبؿ ؿذُ ثش اػبع ؿيَُ ًبهِ  ة(

  ـتش دس كَست ضشٍست بت ثِ فول آهذُ صٍخيي كِ تَػظ ثشسػي ثبليٌي ٍ آصهبيـگبّي ثي طيؼت اص كلِي ًتبيح آصهبـي ي اػت ّوبتََل )ثذْي
س طًتيك ِث آى ٍب َاّذ ًوَد.( ّب تحَيل ؿذُ اػتـه خيلي سا خ شُ ثشداسي الصم ـت  ْث

  ْبيي هقشفي ٌتخت خْت تـخيق ً ًتيك ه ُ تـخيق ط ِ آصهبيـگب َلَطيؼت هٌتخت ث دس كَست ضشٍست، صٍج كن خغش تَػظ ّوبت
َلظيؼت ِث ّوشاُ فشم صٍج كن خغش كَست هيPND) 3صٍج كن خغش ثب تكويل فشم ؿوبسُ هقشفي ؿَد ) هي گيشدٍ  ( تَػظ ّوبت

ـبى ًجبيذ اًدبم ؿَد(.ثذٍى   ايي فشم اسخبؿ اي

 ََل ـبىدس كَستي كِ اص هيبى صٍخيي كن خغش هشاخقِ كٌٌذُ ثِ يؼت هٌتخت هَؽف اػت  ّوبت ٌبػبيي  زٍج ًاقل تاالظوي، اي ثتب ؿ

ُ  ،ؿَد ِ ّوشُا فشم ؿوبس ُ تـخيق طًتيك،  3اص عشيق فشم صٍج كن خغش ث ُ تَػظ آصهبيـگب ثِ تين هـبٍسُ طًتيك هشاتت سا تكويل ؿذ
 . اسػبل ًوبيذ.اسخبؿ دٌّذُ 

  َُلَطيؼت هٌتخت هَؽف اػت فشم ؿوبس ٌيي ّوبت ( اسػبل ؿذُ تَػظ آصهبيـگبُ تـخيق طًتيكٍ  فشم صٍج كن PND) 3ّوچ
 خغش تكويل ؿذُ سا اص عشيق پؼت الكتشًٍيك ِث تين هـبٍس طًتيك اسػبل ًوبيذ.

 ًبقل قغقي تـخيق دادُ ضشٍسي اػت توبهي اعالفبت هشثَط ثِ آصه ـبت تكويلي ٍ تـخيق طًتيك صٍخيي كن خغش ٍ صٍخيي  بي
شُ ثشداسي دس هغبلقبت كـَسي هشثَعِ ثجت گشدد.  ِ ًحَ هقتضيٍ  قبثل ْث َلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ ث  ؿذُ اص ايي گشٍُ تَػظ ّوبت

 ٍظايف ػوَهي: .2

 ِّـبي طًتيك.  ّـبي ؿـَساي داًــگبّي پيـگيـشي اص ثيوبسي ؿـشكت هؼتوـش دس خلؼ 
 ِّبي آهَصؿي. هـبسكت دس اخشاي ثشًبه 
 َخيْي داًـگبّيـت ّـبيِ َسي ٍ خلؼـكـ ي ـِّبي فلوي ػبالً ؿشكت دس گشدّوبيي.  

 
َاى ًوي 1PNDًكتِ: اص آًدب كِ ثذٍى اًدبم آصهبيؾ  اي سا هجٌي ثش فذم خغش تبالػوي افالم داؿت، ثٌبثشايي ثب اخشاي ايي % ًتيد100ِت

ًبچيضي اص خغب هحتول اػت كِ ِث فْذُ اخشاكٌٌذگبى ايي دػتَسالقول ًيؼت ٍ خغبي پزيشفتِ ؿذُ دس ثشًبهِ ّبي هجتٌي ثش دػتَسالقول دسكذ 
  ؿَد.خوقيت هحؼَة هي

 

َاى صٍخيي ون خغش تـخيق دادُ هيتَخِ: ثش اػبع تغييشات ثِ ػول آهذُ دس ايي  ؿًَذ ًؼخِ اص دػتَسالؼول، افشادي وِ ثِ ػٌ

يؼت ثِ ّوبتََل -ثبؿذوِ ضويوِ ايي ًؼخِ دػتَسالؼول هي-« ثشسػي صٍخيي ون خغش»ًبهِ ثبيؼتي ثشاي اداهِ ثشسػي عجك ؿيَُ

 هٌتخت ثشًبهِ هؼشفي ؿًَذ.
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 ذاشتيـدرماني شهري/ پايگاه به مركس بهذاشتي
ٍؽبيف آًْب ّؼتٌذ كِ ثْذاؿتي  بيُّ ٍ پبيگب ؿْشي دسهبًي ثْذاؿتيض ـكاشـه، ْشـبًي دس ػغح ؿـدسه بت ثْذاؿتيـخذه يِ ـي ػغح اسائـاٍلي

  اػت:ؿشح ريل ِ ثتب تبالػوي هبطٍس ث ثشٍصپيـگيشي اص دسخلَف 
 .ّذفّبي  َصؽ گشٍُـكيذ ثش آهـأشدم ثب تـػغح آگبّي فوَم ه يآهَصؽ ٍ استقب .1
 

 ّبي ّذف ؿبهل: گشٍُ

 ؛دثيشػتبىآهَصاى  داًؾ 

  فٌَاى فَاهل هإثش دس هَفقيت ثشًبهِ؛ ثِػشدفتشداساى اصدٍاج 

 ّبي دسهقشم خغش. فٌَاى صٍج ؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـِ ّبي ًـبقـل ؿٌبػبيي صٍج 
 
دبم آصهبيؾ  ِث اصدٍاجؿشف  تشغيت افشاد دس .2 گبُ ًا اعـالؿ سػـبًي   ٍ  1اص ّـش اقـذام   بالػوي قجلـت ّبي اًدبم آصهبيؾ يُ ظـٍي ّبي تبالػوي دس آصهبـي

   .تبالػوي يُ هـبٍس يُ دسهبًي ٍيظ ًقؾ هشكض ثْذاؿتي دس خلَف
 .فلويِ( يُ ّبي داساي حَص ىبدس ؿْشػتآهَصؽ عالة  ى هحلي ٍاثش ثش هَفقيت ثشًبهِ)ػشدفتشداساى، فبقذإآهَصؽ فَاهل ه .3
« /هــكَک پشخغـش  ًبقـل تبالػوي صٍج » فجبست ًَؿتيٍ  هقبثل ًبم صٍخيي ًبقل/هـكَک پشخغش خبًَادُ تٌؾين دفتشقشهض دس  ي ػتبسُدسج دٍ  .4

 .ن خبًَادُيٍ دفتش تٌؾ ي خبًَاس ي دٍم پَؿِ دس ػتَى هالحؾبت كفحِ

اص هشكـض ثْذاؿـت    5دفَت اص صٍخيي خذيذ ًبقـل/پشخغش تبالػـوي خْـت اسائـِ هــبٍسُ ٍ آهـَصؽ الصم پـغ اص دسيبفـت فـشم ؿـوبسُ            .5
 ؿْشػتبى.

 
 ثشاػبع الگَسيتن هشثَط. يپشخغش دس ثشٍص تبالػو/ 2ًبقل ّبي ي صٍج ي فقبل ٍ هبّبًِ هشاقجت ٍيظُ .6

ًبقل تبالػوي  تـَيق صٍج .7 ِ ّبي  ِ اص خـذهبت   يثشخـَسداس ث ـبً   ثيوـ ِ  يدسه ـ   هٌؾـَس  ثـ ـبّؾ ّضٌي ـبيؾ هشثـَط ثـِ    يِ ك ـبي  آصه ًتيتــخ  ّ ٍ  كيـ ق ط
 .َلذـپيؾ اص ت تـخيق

ـبع    PND اٍل ٍ دٍم يِ شحلـتبالػـوي خْـت اًدـبم هـ     ي هـبٍسُ يُ دسهبًي ٍيظ ض ثْذاؿتيـشكـثِ ه بالػويـبي ًبقل تـّ صٍج اسخبؿ .8 ثـش اػ
 .ييظ صٍخيؿشا

ٌيي تب ّفتِ پيگيشي .9 ًبقل صٍجثبسداسي دس  16ي  ػقظ خ ٌيي  كِتبالػوي  ّبي  ْب خ  .اػت ؿذُ  دادُ هجتال ِث تبالػوي هبطٍس تـخيقآً
ـيي   PND2بع ًتبيح ـشاػـِ ثـبالػوي كـبقل تـبي ًـّ صٍجدس بسداسي ـث يُ هشاقجت ٍيظي  اداهِ .10 ـب  خٌ ـبلن آًْ ـَس    ػ ـب تبالػـوي هٌي  دادُ تــخيق  ي
   اػت. ذُـؿ 
ـ   هـبسكت آًبى دس آهَصؽ فوَم هٌؾَس ثِ ّبي ثْذاؿتي پبيگبُدسهبًي ؿْشي ٍ  دس هشاكض ثْذاؿتي ي ثْذاؿتييآهَصؽ ساثغ .11 َيت ـخبهقِ ثـب اٍل

 .بقل تبالػويـّبي ً ٍ پيگيشي صٍج دس ؿْشػتبى يغشثبلگش آغبصي قجل اص يهضدٍخ اصدٍاج، ؿشفبي دس ـّ گشٍُ

ّـبي   گيّـبي هغوـئي خْـت پيــگيشي اص ٍقـَؿ حـبهل       ّبي ًبقل دسخلَف اّويت ٍ ضشٍست اػتفبدُ اص سٍؽ آهَصؽ ٍ تـشغيت صٍج .12
 .ًبخَاػتِ

توبيـل ثـِ ثـبسداسي    ديگش ثِ ّيچ ٍخـِ  ّبيي كِ  ( دس صٍجVS-TLّـبي هغوئي ٍ دائـوي پيـگيـشي اص ثبسداسي) تــَيق ثـِ اػتفبدُ اص سٍؽ .13
 ًذاسًذ. دٍثبسُ

ِ     سبقل تبالػوي دس اٍلـيي ثبصديـذ خـبًَا   ًّبي  ؿٌبػبيي ثيوبساى هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ٍ صٍج .14  ي ٍ اًقكـبع آى دس ػـتَى هالحؾـبت كـفح
 .خبًَاس يُ ذـدٍم پشًٍ

 خـبًَاس ٍ هشاقجـت هبّبًـِ اص ثيوـبساى تبالػـوي      يُ قشاسدادى آى دس پشًٍـذ  ،ثيوبساى هجتال ِث تبالػوي هبطٍس توبمشاي ـثثيوبسي  تكويل فشم پيگيشي .15
بالػوي ٍ ـَاسم تـ ـش ًقـؾ دسهـبى دس پيــگيشي اص فـ    ـكيذ ثأ، ت Bخلَف ٍاكؼي ّپبتيت  ثٍِاكؼيٌبػيَى  يِ پيگيشي ثشًبه :ؿبهل هبطٍس

                                                           
دٍػتبى ٍ يب ثشگـضاسي هشاػـن    ،ؿٌبيبىآ ،ثضسگبى فبهيل دادى ثِ اعالؿآؿٌبيي)ثشاػبع فشف هحلي( حتي قجل اص  يِ يقٌي ثالفبكلِ پغ اص اٍليي خلؼ ،ل اص ّش اقذام ثشاي اصدٍاج. قج1

 شد.گي اًدبمثبيذ تبالػوي  ّبي آصهبيؾ ،ًبهضدي ٍ يب ّشگًَِ اقذام ديگش
 ثبؿٌذ ٍ ثبيذ هَسد هشاقجت قشاسثگيشًذ. . ٍالذيي ثيوبساى ايٌتشهذيب صٍج ًبقل تبالػوي هي2

.دػَت اص صٍخيي تب حذ اهىبى ثبيذ هغبثك ثب ديگش هشالجت ّب ٍ هشاخؼبت افشاد ثبؿذ تب اص سفت ٍ آهذ هىشس صٍج ثِ هشوض اختٌبة گشدد 

 ٍليي هشاخؼِ صٍخيي دس خلَف ًحَُ هشالجت َاّي گشديذُ ٍ هشالجت ّبي ثؼذ ثِ دس ا صٍج)هشاخؼِ حضَسي،تلفٌي يب ػبيش( ًظشخ
َافك ؿذُ كَست هي گيشد  .كَست سٍؽ ت
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َاقـ ـتبالػـوي ٍ اسخـبؿ دس هـ    يثيوبسفَاسم دػفشال، ثشسػي ي آّي اضبفِ هـبًٌذ  كٌٌذُ داسٍّـبي دفـهَقـ خَى ٍ ِ ـضسيق ثـت اعويٌبى اص
 . ...الصم ٍ 

 .فلَچبست هشاقجتثـشاػبع  ي خذيذ ؿـذُ ّـبي ثيوبساى ؿٌبػبيي هشاقجت خـبًَادُپيگيشي ٍ  .16
ٍالذيي ثيوبساى .17 سُ تينثِ  فَت ؿذُ يتبالػو اسخبؿ  ـٍب ًتيكي  ه ِ  ط  داؿـتي فشصًـذ  ثِ تبالػوي هبطٍس ًذاؿـتِ ٍ توبيـل ثــِ    فشصًذ هجتال  دس حبل حبضشك

 .داسًذ

)صٍخيٌي كِ ثـِ ّـش دليـل دس صهـبى اصدٍاج آصهـبيؾ ّـبي       ثبسداس ؿشايظ ٍاخذ ّبي صٍج توبمثشاي  CBC (MCV  ٍMCH)دسخَاػت آصهبيؾ  .18
كبى فوـَهي،  ـضؿـ ـبى ٍ صايوـبى، پ ـصًـ ى بب اصقجيـل هتخللـ  ـّـ  ػـبيش ثخـؾ   اسخبؿ ؿـذُ اص  يب هشاخقِ كٌٌذُ ٍتبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ( 

 خَساًذ هٌبػت. ٍ اسػبل پغهبهبّبي ثخؾ خلَكي 
ٌبػبيي  اسخبؿ صٍج .19 ِ ثشاػبع الگَسيتن ؿ صٍخيٌي كِ ثـِ ّـش دليـل دس صهـبى     هضدٍج قجل اص آغبص غشثبلگشي)ّوچٌيي  تبالػوي ًبقل ّبي صٍجّبيي ك

ًبقـل( ّؼـتٌذ ثـِ هشكـض      دس ؿْشػتبى ، صى ٍ هشد ّش دٍ هـكَک ثِ تبالػوي هيٌَس)ػـبلن  اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ(
 ي تبالػوي. ي هـبٍسُ دسهبًي ٍيظُ ثْذاؿتي

 .صٍخيي ٍ ؿشايظ هشاقجت ثش اػبع پشًٍذُ خبًَاس كَست فللي ثِ 6 ي ؿوبسُ ٍ اسػبل فشم تكويل .20

 بى.ـض ثْذاؿت ؿْشػتـشكـِ هـث اتٍ پيـٌْبد  حل ساُ يِ ثٌذي هـكالت ٍ اسائ خوـ .21
ِ   ّــب، دػتــَسالقول   ّــب، خــضٍُ   ذاسي ٍ ثـبيگبًي توـبم كتـبة  ًگْ .22 هشكـض ثْذاؿـتي دسهـبًي    ّـبي هـذيشيتي دسيـبفتي دس آسؿـيَ      ّــب ٍ ًبهـ

 .ؿْشي/پبيگبُ ثْذاؿتي

 

 درماني روستايي ف مركس بهذاشتييوظا
   .ّبي ثْذاؿت ثتب تبالػوي هبطٍس دس خبًِ ثشٍصپيـگيشي اص  ي ّبي هشثَط ثِ ثشًبهِ ػشپشػتي ٍ ًؾبست ثش فقبليت .1
ٍ  خضٍ .2 ـبيُ اسػبل دػتَسالقول ًيبصّبي  ٍ فشمآهَصؿي  ّ  ّبي ثْذاؿت. خبًِخْت  هَسد 
 .ّبي پيـگيشي اص آى ػغح آگبّي ثَْسصاى دس ساثغِ ثب ثيوبسي تبالػوي ٍ ساُ ياستقب يِ سيضي دس صهيٌ ثشًبهِ .3

ّبي ّذف:كيذ ثش أتثب سٍػتبيي يِ بّي خبهقـػغح آگ ياستقب يِ ضي دس صهيٌـسي ثشًبهِ .4  گشٍُ 
 ّبي ّذف ؿبهل: گشٍُ

 ؛دثيشػتبىآهَصاى  داًؾ 

 ِفٌَاى فَاهل هإثش دس هَفقيت ثشًبهِ؛ ػشدفتشداساى اصدٍاج ث 

 ّبي دسهقشم خغش. فٌَاى صٍج ؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـِ ّبي ًـبقـل ؿٌبػبيي صٍج 

صٍخيٌي كِ ثِ ّـش دليـل دس صهـبى اصدٍاج آصهـبيؾ ّـبي      ) ثبسداس ؿشايظ ٍاخذ ّبي صٍج توبمثشاي  CBC (MCV  ٍMCH)دسخَاػت آصهبيؾ  .5
كبى فوـَهي،  ـضؿـ ـبى ٍ صايوـبى، پ ـى صًـ بب اصقجيـل هتخللـ  ـّـ  ػـبيش ثخـؾ   يبّبي ثْذاؿت  ؿذُ اص خبًِ اسخبؿ (تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ
 خَساًذ هٌبػت. ٍ اسػبل پغهبهبّبي ثخؾ خلَكي 

ٌبػبيي  اسخبؿ صٍج .6 ِ ثشاػبع الگَسيتن ؿ صٍخيٌي كِ ثـِ ّـش دليـل دس صهـبى     )ّوچٌيي يهضدٍج قجل اص آغبص غشثبلگش تبالػوي ًبقل ّبي صٍجّبيي ك
ًبقـل( ّؼـتٌذ ثـِ هشكـض      صى ٍ هشد ّش دٍ هـكَک ثِ تبالػوي هيٌَس)ػـبلن  بى ،ؿْشػتدس  اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ(

 ي تبالػوي. ي هـبٍسُ دسهبًي ٍيظُ ثْذاؿتي
ِ ـاسخـ  ٍ بي ًبقـل تبالػـوي  ـّـ  صٍج ي ظُـهشاقجت ٍي ،ّبي آهَصؿي ّبي ثْذاؿت دسخلَف فقبليت پبيؾ هؼتوش خبًِ .7 خْـت   ٌّگـبم  بؿ ثـ

 .غيشُ ٍ PNDاٍل ٍ دٍم  ّـبيِ اًدبم هشحل
ثـِ   5ي  فــشم ؿــوبسُ  ثـش اػـبع    ، ض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى  ـشكـذُ اص هـؿ هقشفي پشخغش تبالػويهـكَک /لـبقـّبي ً صٍج هـخلبت افالم .8

 .بي ثْذاؿت تحت پَؿؾ خْت پيگيشي ٍ هشاقجت ٍيظُـّ خبًِ

سي فشم .9 ذاؿت تحـت  اص ػغح خبًِ  6ي  ؿوبسُّبي آهبسي  گشدٍآ ـ         ّبي ْث ٍ خوـ ـبس كـحيح  ـبل آه ٍ اسػ ـبلي  َاقق احتو ـ ًـ ـذي ؿـذُ   پَؿـؾ، سفـ  ٌث
 ثـِ هـشكض ثْذاؿت ؿْشػتبى. يفلل

ٌبع/ كبسداى هشكض ثبيذ اص اسػبل هؼتقين فشم ذاؿت خَدداسي اص خبًِ يبفتيدس 6ي  ؿوبسُ  كبسؿ ـ       ّبي ْث ِ خوـ ـجت ثـ َاقق، ًؼ ـ ًـ ٍ پـغ اص سفـ ٍ   ًوبيذ  ـذي  ٌث
ذاؿت ؿْشػتبى اقذام 6ي  ًَؿتي هدذد آى دس فشم ؿوبسُ  ًوبيذ. ٍ اسػبل ِث هشكض ْث

 

ِدس هشاوض ؿْشي ٍ پبيگبُ َليت حؼي اخـشاي ثشًبهِ ـث ذاؿتي هؼئ َدُ ٍ اًدبم فؼبليتػْذُّبي ْث ي ػْذُّـب ثِي پـضؿه هـشوـض ـث
َادُ اػت. ذاؿت خبً  وبسوٌبى ْث

 



 

 
 

10 

 .ثش اػبع فلَچبست هشاقجت خْت هشاقجت ٍالذيي ثيوبساى ثِ خبًِ ّبي ثْذاؿت ي خذيذ ؿذُ افالم هَاسد ؿٌبػبيي .10

 ض ثْذاؿت ؿْشػتبى.ـشكـثِ ه اتٍ پيـٌْبد ّـب حل ساُ ي ـِذي هـكالت ٍ اسائـثٌ خوـ .11
 
 
 

 ّبي هذيشيتي دسيبفتي دس آسؿيَ قؼوت هشثَط. ّب ٍ ًبهِ ّب، دػتَسالقول ّب، خـضٍُ ثبيگبًي ٍ ًگْذاسي توبم كتبة .12
 
 ي بهذاضت  هـخانف يوظازح ـض

 
شي اص ـگيـَف پيــب دسخلـف آًْـٍؽبي ّؼتٌـذ كـِ ّـبي ثْـذاؿت سٍػتـب خبًِدسهبًي دس ػغح  خذهبت ثْذاؿتي يِ اٍليي ػغح اسائ

 دسهـبًي ؿْشي/ پبيگبُ ثْـذاؿتي اػت. ٍؽبيف هشكض ثْذاؿتي ـبثِهثتب تبالػوي هبطٍس  ثـشٍص

 صٍخيٌي مِ ثِ ّش دليلدس  ّبي ًبقل تبالػوي الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍج

 ؿْشػتبى،ػقذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبػي خبف،افشاد هْبخش،افشاد خبسخي هقين دس مـَس ٍ ...()ػذم ؿشٍع غشثبلگشي دس 

ذ ذادُ ًا دبمً   دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا ًا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

تشخيحب اص ) ّـبي اٍل ثبسداسي ّفتِدس دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ ٍ دس حبل حبضش ثبسداس ّؼتٌذ ثبيذ  مِ ثِ ّش دليلتوبم صًبى ؿَّشداس  .0
دسصـَستي  CBC ي . پغ اص دسيـبفت ًتيدًِوبيذ CBC ٍ پضؿل ثشاي آًْب دسخـَاػت ؿًَذ دسهبًي اسخبع ثْذاؿتي ثِ پضؿل هشمض (ّفتگي 16قجل اص  ٍ لضٍهب 10ّفتِ 

 > MCV 80)اًـذمغ موتش اص حـذٍد اجيؼي ثـبؿذ دسصـَستي مـِ يني يب ّش دٍثبؿـذ، ًيـبص ثِ اقـذام ديگش ًيؼت؛ ٍلي (  MCV  ٍ 27 ≤MCH≥ 80ّـب دس صى) مِ اًذمغ
 اػت. خَساًذ خْت ااالع ٍ پيگيشي ثؼذي ضشٍسي ي پغ ؿَد. اسائِ ؿَّش ًيض ثشسػي ضشٍسي اػت ،(> MCH 27 ٍ/ يب

ِ اقذام ديگشي ًيؼت؛ ٍلي دسصَستي مِ MCV   ٍ27 ≤MCH≥ 80)ثبؿذ اجيؼيّب ّش دٍ دس حذٍد  ي هشثَط ثِ ؿَّش، اًذمغ ؿذُ اًدبم CBC دسصَستي مِ دس .1 ًيبص ث يل يب  (، 
ي ثـشسػي ثـشاثـش الگَسيتن مـَسي هشاحل  ثـبيـذ دس اػـشع ٍقت خْت اداهـِ ، (>27MCH ٍ/ يب >80MCVّش دٍ اًذمغ هزمَس دس ؿَّش موتش اص حذٍد اجيؼي ثبؿـذ)

 ؿًَـذ. اسخبع هـبٍسُ طًتيل ؿْشػتبىّـبي تبالػوي ثـِ هشمض  اًدبم آصهـبيؾ

ٍ دس هٌباق ؿْشي ثِ سٍال   اػتفبدُ دس توبم هـَاسدي مِ ًيبص ثـِ اسخـبع صى يـب ؿـَّش ٍ يب ّش دٍ ثبؿـذ، دس هٌباق سٍػتبيي اص فشم اسخبع هَخَد دس ًظبم ؿجنِ .2
 ؿـَد. هي خبسي اقذام

بي آهَصؽ تذكز: َاًٌذ ديذُ هي هتخصصبى صًبى ٍ صايوبى، پضؿنبى ػوَهي ٍ هبهّب ثِ ّش دليل دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي مِ  يٌي)دس صٍخضوي آهَصؽ هؼتقين  ت
دٌّـذ ٍ دسصَست  ّبي هزمَس سا اًدبم توبيل توبم فؼبليت ٍ يب دسصَست ًوَدُ ّب اسخبع ثْذاؿتي هحل ػنًَت صٍجتـشيي ٍاحذ  ، آًْب سا ثِ ًضديل(تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ

 ِ بص ًؼجت ثـ  ًوبيٌـذ. اقذام هـبٍسُ طًتيل ؿْشػتبىاسخـبع صٍج ثِ هشمض ًـي
 

 
 (ل تاالسويـاي ناقـه ايي سوجـاسـجهت ضن)هاي تاالسوي ايصـام آسهـل انجـزاحـهكطوري الگوريتن هزاحل هختلف 

 در سى CBC. آسهايص 1

 

80 < MCV 27 و/ يا < MCH 80 ≥ MCV  27و ≥ MCH 

 

ي صنتیک جهت ي هطاورهدرهاني ويضه. ارجاع به هزكش بهذاضتي3
 الگوريتن كطوري ها بزاساطي آسهايصاداهه

 در هزد CBC. آسهايص 2

 

80MCV <   27و/ يا MCH < 
 

80MCV≥    27و MCH ≥ 
 

 

نیاس به اقذام ديگزي 
 نیست

َليت حؼي اخـشاي ثشًبهِ ثـِدس خبًِ ذاؿت هؼئ ب هـبسوت وبسؿٌبػبى ٍ ي پـضؿه هشوض ٍ ٍظيفِػْذُّبي ْث ي ًظبست ـث
َسص اػت.ػْذُّـب ثِّـبي ثْذاؿتي هـشاوـض سٍػتـبيي ثـَدُ ٍ اًدـبم فؼبليتوـبسداى  ي ْث
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 اٍل  يِ هشحل
  دس هشد: CBCؾ ياًدبم آصهب

 گشدد. يثبؿذ، ًيـبص ثِ اقذام ديگشي ًجـَدُ ٍ گَاّي اصدٍاج كبدس ه ≤ MCV ≥  ٍ27 MCH 80اگش  ▪

 ؿَد. هي دس صى اًدبم CBCثبؿـذ، آصهبيؾ   > 27MCHٍ/ يب  > MCV 80دسكَستي كِ  ▪
 

 ي دٍم هشحلِ
 دس صى:  CBCآصهبيؾ 

 گشدد. يثبؿذ، ًيـبص ثِ اقذام ديگشي ًجـَدُ ٍ گَاّي اصدٍاج كبدس ه ≤ MCV ≥  ٍ27 MCH 80اگش  ▪

 ؿَد. هي گيشي ثـِ سٍؽ كشٍهبتَگشافي ػتًَي دس هشد ٍ صى)ّش دٍ( اًذاصُ HbA2ثبؿـذ، هيـضاى  > MCH 27ٍ/ يب  > MCV 80اگش ▪
 

 ي ػَم  هشحلِ
 ثِ سٍؽ كشٍهبتَگشافي ػتًَي دس هشد ٍ صى: HbA2گيشي هيضاى  اًذاصُ

ي  ثبؿذ، دس ايي كـَست هشد ٍ صى ّش دٍ ًبقـل ػبلن تبالػوي ثـَدُ، ثٌـبثـشايي هــبٍسُ HbA2 > >  7 5/3اگـش دس هـشد ٍ صى ّش دٍ  ▪
 ؿـَد. هي ي تبالػوي اًدبم ٍيـظُ

ثبؿذ كِ ثشاي تـخيق قغقي الصم اػت، الكتشٍفـَسص اػتبت  هي C ،E ،G  ٍHbSثبؿـذ، فـشد هـكَک ثـِ  HbA2 ≥ 7دسكَستي كِ  ▪
 هٌتخت ثشًبهِ هـبٍسُ گشدد. ّوبتَلَطيؼتثب  يؼتيثٌبثشايي دس ايي هشحلِ ثب ؿـَد. ػلَلـض ٍ ػيتـشات آگبس اًدبم

ب يٍ/ يليتكو يؾ ّبيآصهب فـشد يـب ّـش دٍ دس خلَف اًدبم يظ هَخَد ثشايثبؿذ، ثب تَخِ ثِ ؿشا ≥ HbA2 5/3اگش دس يكي يـب ّـش دٍ  ▪
 گشدد. يه يشين گيفشد تلو يثشا يآّي دسهبً

 

 ي چْبسم هشحلِ

 اًدبم آصهبيـبت تكويلي/ آّي دسهبًي

 دس ايي هشحلِ دٍ هؼيش اداهِ ثشسػي ثشاي صٍخيي ٍخَد داسد:

 الف( اًجام آّي درهاًي

اػتفبدُ اص قشف آّي ٍ هقبثلِ ثب فَاسم آى كبهال آگبُ ثقذ اص اًدبم هـبٍسُ ٍ اعويٌبى اص ايٌكِ صٍخيي دس خلَف چگًَگي  .1
 ؿَد.اًذ، قشف آّي تدَيض هيٍ هؼلظ ؿذُ

گشم دس دػي  1دس كَستي كِ ّوَگلَثيي فشد ؿَد پغ اص يك هبُ هلشف قشف آّي، اًذكغ ّبي خًَي ثشسػي هي .2
الگَسيتن كـَسي هشاحل اًدبم »ٍ تقييي تكليف صٍخيي ثش اػبع  يبثذهبُ ديگش اداهِ هي 2ليتشافضايؾ يبثذ، آّي دسهبًي ثشاي 

تَػظ هـبٍس طًتيك ّوَگلَثيي  ٍ دس غيش ايي كَست ثبيذ آصهبيـبت تكويلي الكتشٍفَسص اًدبم ؿَد. «آصهبيـبت تبالػوي
 گيشد.هي دسخَاػت ؿَد. ثش اػبع ًتبيح الكتشٍفَسص ّوَگلَثيي تفؼيش آصهبيـبت اًدبم 

 MCV ≥  ٍ26 75هحذٍدُ صٍخيي كن خغش ثبؿذ )ّش دٍ ًفش دس )غشثبلگشي( دس  CBCدس آصهبيؾ اٍليِ  ّبي خًَيًكتِ: اگش اًذكغ
MCH ≥ ٍ )5/3 ≤ 2HbA ايي ايي افشاد لضٍهب كٌذ ثٌبثشثبؿذ، آّي دسهبًي كوكي ثِ پيـجشد تـخيق ٍضقيت تبالػوي دس صٍخيي ًوي

 ثبيذ اص هؼيش آصهبيـبت تكويلي اػتفبدُ كٌٌذ.

َاى اص دسهبى ثبؿـذ، هي < HbA2 5/3ٍلي دس صى  HbA2 ≤ 5/3خًَي فمش آّي دس هشداى ؿبيغ ًيؼت، چٌبًچِ دس هشد دس هٌبعمي وِ ون ت
طيؼت هٌتخت هـَست ًوَد. ًظش وـشد ٍ خْت تلوين گيشي دس فمش آّي هشد كشف ََل بيي صٍج ثب ّوبت  خلَف ٍضؼيت ًْ

 
َاًذ هشاحل اٍل، دٍم ٍ ػَم سا ثشاػبع الگَسيتن هشثَط اًدبمّبي تبالػوي هيي آصهبيؾآصهبيـگبُ ٍيظُ ّب، دسهبى فمش دّذ. تفؼيش آصهبيؾ ت

َاػت آصهـبيؾآّي ٍ ػبيش الذام  ي پـضؿه هـبٍس اػت.ػْـذُّـبي تىويلي فمظ ِثّـب دس هـشاحل ثؼذي)چْبسم ٍ پٌدن( ًظيش دسخـ
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 ب( اًجام آزهايشات تنويلي

ثِ ؿشح صيش تَاًٌذ هؼيش آصهبيـبت تكويلي توبيلي ثِ دسيبفت آّي دسهبًي ًذاؿتٌذ هي ،هـبٍسُثقذ اص دسيبفت  ي كِ صٍخييدس كَست
 سا اًتخبة كٌٌذ.

تَػظ هـبٍس اػت كِ  ّش دٍي صٍخييثشاي  الكتشٍفَسص ّوَگلَثيي ٍ آصهبيؾ فشيتيي آصهبيـبت تكويلي دس ايي هؼيش ؿبهل .1
  .ؿَدهيطًتيك دسخَاػت 

  دس كَستي كِ ّوَگلَثييF اگش ٍضقيت فشيتيي ايـبى صٍج هـكَک پش خظ ّؼتٌذ. % ثبؿذ 3ثيؾ اص  دس ّش دٍ ًفش ٍ(
 ؿًَذ.(پضؿكي افشاد آّي دسهبًي هيسفبيت اخال   گَيبي فقش آّي ثبؿذ كشفب خْت

  دس كَستي كِ ّوَگلَثييF فشيتيي ايـبى گَيبي  ٍ ٍضقيت % ثبؿذ3تش يب هؼبٍي دس يكي يب ّش دٍي صٍخيي كن
تكليف صٍخيي ثش اػبع  ّبي خًَي،ٍ ثب ثشسػي هدذد اًذكغ ؿَد ٍآّي دسهبًي اًدبم ػِ هبُ آّي ثبؿذ فقش
 كَست گيشد.« الگَسيتن كـَسي هشاحل اًدبم آصهبيـبت تبالػوي»

دس  ٍخَد فدلٍِ ثبؿذ ٍ اًدبم ايي آصهبيؾ تٌْب دس هَاسد فذم پزيشؽ آّي دسهبًي اًدبم آصهبيؾ تكويلي فشيتيي ثشاي توبهي افشاد ًوي
 صٍخيي ثشاي اصدٍاج هي ثبؿذ كِ ايي هَضَؿ ثبيذ ثب دقت هَسد تَخِ قشاس گيشد.

 عت در هعير اًجام آزهايشات تنويلي:هشاٍرُ تا ّواتَلَشي 

تَاًذ ايي هـَست سا ثِ كَست تلفٌي ثِ اًدبم ثشػبًذ. سًٍذ طًتيك ًيبص ثِ هـَست ثب ّوبتَلَطيؼت داؿتِ ثبؿذ هي دس كَستي كِ هـبٍس
ٍ افالم ؿذُ ثبؿذ. دس كَستي كِ هـبٍسُ ّبي هٌتخت هـخق ٌي ثبيذ قجال تَػظ هقبًٍت ثْذاؿتي ثب ّوبتَلَطيؼتاخشايي هـَست تلف

دس ّش  تَاًذ اقذام ًوبيذ.سي ثذاًذ هيطًتيك ثِ داليل خبف اسخبؿ حضَسي صٍخيي سا ثِ ّوبتَلَطيؼت ثشاي اًدبم آصهبيـبت تكويلي ضشٍ
 كَست ثقذ اص اخز هـَست اص ّوبتَلَطيؼت، تلوين هتخزُ ثبيذ اص عشيق هـبٍس طًتيك ثِ صٍخيي افالم ؿَد.

 

 ٍضؼيت فريتيي ايشاى گَياي فقرآّي تاشذ ٍ ًياز تِ آّي  شًَذ ٍآزهايشات تنويلي تررظي هيٌي مِ از هعير يزٍج شيَُ پيگيري

 درهاًي دارًذ:

آغبص خْت صٍخيي ًوَدُ ٍ ّوضهبى آّي دسهبًي سا  اقذام ايي گشٍُگَاّي اصدٍاج ًؼجت ثِ كذٍس  ثقذ اص هـبٍسُ تَاًذپضؿك هـبٍس هي
تين هـبٍسُ طًتيك  ثِ فْذُ ٍضقيت صٍج دس پبيبى دسهبى ٍ عجقِ ثٌذي ًْبيي ثقذ اص اًدبم آّي دسهبًي دس ايي كَست پيگيشي صٍج ًوبيذ.

)هذت صهبى قبثل قجَل ثشاي  .ٍ ايـبى حق ًذاسد تب تقييي تكليف قغقي ٍ ضشٍست ايـبى سا ثِ تين هشاقجت هقشفي ًوبيٌذ ثبؿذؿْشػتبى هي
خلَف هَاسد خبف ٍ اػتثٌب حذاكثش تب ؿؾ هبُ ثبيؼتي تقييي ٍضقيت ًْبيي  دس ثبؿذ.هي تقييي ٍضقيت ًْبيي صٍج دس ايي قؼوت ػِ هبُ

  كَست گيشد. ًحَُ پيگيشي صٍخيي تلفٌي خَاّذ ثَد.(

 :ًتيجِ تررظي زٍج 

 گشدد.ياصدٍاج كبدس ه يالصم ًجَدُ ٍ گَاّ يگشيي كَست اقذام ديكِ دس ا ثبؿٌذ يب ّش دٍ فشد ػبلن هي يكي .1

 گشدد.ياًدبم ه يظُ تبالػويي كَست هـبٍسُ ٍيثبؿٌذ كِ دس ايه يتبالػو ّش دٍ ًبقل ثتب .2

 ٍخَد داسد.پشخغش هـكَک كن خغش ٍ هـكَک ًيبص ثِ ثشسػي ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج  .3

 

 
 پٌدن يِ هشحل

گشدد وِ صٍج ٍ صٍخِ دس كَست ًبلل تبالػوي ؿذى ًيض لغؼب تَخِ ثِ ايي ًىتِ ثؼيبس هْن هي ثبؿذ وِ ايي الذام دس كَستي پيـٌْبد هي
ٍاج داؿتِ ثبؿٌذ. بيي دسخلَف  تلوين ثِ اصد َاّي دس كَستي وِ تلوين گيشي ًْ بيي آصهبيؾ ّب ثبؿذ ثبيذ گ اصدٍاج هٌَط ثِ ًتبيح ًْ

 اصدٍاج فمظ دس كَست تؼييي ٍضؼيت ًْبيي صٍخيي كبدس گشدد.
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 پشخغشهـكَک كن خغش ٍ هـكَک ثشسػي ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج 

 شًذ هـبٍسُ يقشاس گ يبالػودس ثشٍص ت من خغرخذٍل هزكَس دس گشٍُ  يب ّش دٍ فشد دس گشٍُ ثٌذي يكيكِ  يدس كَست

دس فشصًذاى  يؿَد كِ احتوبل ثشٍص تبالػو يح دادُ هيي تَضيت صٍج كَست گشفتِ ٍ ثِ صٍخيظُ دس خلَف ٍضقيٍ
ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت  «صٍخيي كن خغش»ثب تكويل فشم  يصٍخي ،پغ اص اًدبم هـبٍسُ كبهل لزا ثبؿذهيي ييآًْب پب
 ياًدبم هـبٍسُ ثشا گَاّي ثِ افالم ايي صٍج ثِ تين هشاقجت ًوي ثبؿذ.بصي ًيهي ؿًَذ ٍ دس پبيبى هـبٍسُ  هقشفي ثشًبهِ

 .گشددٍ گَاّي ثجت اصدٍاج ثشاي ايـبى كبدس هي گشددهي يگبًيل ٍ دس هشكض ثبيصٍج تكو

 

 ظُ يشًذ هـبٍسُ ٍيقشاس گ يدس ثشٍص تبالػو پر خغرهـكَک خذٍل هزكَس دس گشٍُ  يدس گشٍُ ثٌذ صٍجكِ  يدس كَست

 .گشدد يه ين هشاقجت هقشفيثِ ت 5اقذام ٍ صٍج ثب فشم ؿوبسُ  يي ًبقل تبالػويكَست گشفتِ ٍ ّوبًٌذ صٍخ يتبالػو

آصهبيؾ ّبي طًتيه سا اًدبم دادُ ٍ ثش اػبع ًتبيح آصهبيؾ ّب ًبلل ثتب تبالػوي تـخيق  كَستي وِ صٍخيي هـىَن ون خغشدس ًىتِ:
طيؼت هٌتخت،« صٍخيي ون خغش»يي ثب تىويل فشم دادُ ؿًَذ صٍخ  .ثِ تين هشالجت هؼشفي هي گشدد تَػظ ّوبتََل

 

َاسد ًظيش حؼبػيت ايي الگَسيتن دس ؿٌبػبيي صٍج تبالػوي  ،silent Thal  ßّبي ًبلل تبالػوي كذدسكذ ًيؼت ٍ  ثشخي ه
 ؿَد.ًوي ؿٌبػبيي ّباًَاع ّوَگلَثيٌَپبتيثشخي ايٌتشهذيب ٍ 
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 در زCBCُاّجاً -2

MCV≥80 وMCH≥27

عذً ّياز 
بٔ پيگيري

MCV≥80 وMCH≥27

بررضي ٍجذد ٗضعيت زٗج

يني يا ٕر دٗ ّفر داراي 
 طبيعيHbA2اّذکص ٕا ٗ 

 براي زٗج بٔ رٗظ مرٍٗات٘گرافي ضتّ٘يHbA2اّجاً  -3

 در ٍردCBCاّجاً -1

اّجاً ٍػاٗرٓ 
ٗيژٓ زٗج ٍػک٘ک 

مٌ خطر 
عذً ارجاع بٔ ) 

)تيٌ ٍراقبت

اّجاً ٍػاٗرٓ 
ژّتيک ٗارجاع بٔ 
تيٌ ٍراقبت

ّياز بٔ بررضي بر اضاش جذٗه -5
غْاضايي زٗج ٍػن٘ك کٌ خطر ٗ پرخطر 

زٗج ٍػک٘ک پرخطر در برٗز 
بيَاري تاالضَي

زٗج ٍػک٘ک مٌ خطر در برٗز 
بيَاري تاالضَي

MCV<80 يا /وMCH<27

MCV<80 يا  / وMCH<27

7>HbA2>3.5در زوج 

درٍاُ فقر إِٓ/ اّجاً آزٍايع ٕاي تنَييي -4

اىگ٘ريتٌ مػ٘ري ٍراحو اّجاً آزٍايع ٕاي تاالضَي
(جٖت غْاضايي زٗجيِ ّاقو بتا تاالضَي)

HbA2≤3.5در يك يا هردو نفر 

زٗج ّاقو بتا تاالضَي
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 تبصره ها و نكات مهم در خصوص الگوريتم كشوري غربالگري بتاتاالسمي و ساير قسمت هاي اجرايي برنامه

 
 اًدـبم هــبٍسُ هـي   ؼيش آصهبيؾ ّب ٍ پيـگيشي اص ثشٍص ثتبتبالػوي، تين هـبٍسُ طًتيك افشادي سا ثشاي تف دس ثشًبهِ غشثبلگشي كـَسي-

 پزيشًذ كِ هـخلبت فشد دس قؼوت پزيشؽ ثجت گشديذُ ٍ احشاص َّيت ؿذُ ثبؿذ.

 
  دس اػتبًْبي ثب ؿيَؿ كن يب هتَػظ تبالػوي ، ثبيؼتي آصهبيؾCBC       صٍخيي دس ّوبى سٍص هشاخقِ اًدـبم گـشدد .دس ايـي اػـتبًْب اثتـذا

دس هـشد، اص صى ًوًَـِ خـَى تْيـِ      MCH ٍ/يـب   MCVهيضاى   ييي ثَدىًوًَِ خَى اص هشد تْيِ ؿذُ ٍ ثشسػي هي گشدد. دسكَست پب
 ؿذُ ٍآصهبيؾ اًدبم هي ؿَد.

 

  گـشدد ٍلـي   دس اػتبًْبي پش ؿيَؿ دس هشاكضي كِ تشاكن هشاخقِ كٌٌذُ پبييي هي ثبؿذ ّوبًٌذ اػتبًْبي ثب ؿيَؿ هتَػظ ٍ پبييي اقذام هـي
دس هشاكض ثب ثبس هشاخقِ ثبال كِ اهكبى اًدبم آصهبيؾ دس ّوبى سٍص هقذٍس ًجَدُ ٍ آصهبيؾ دس سٍص ديگش اًدـبم هـي گـشدد ّـن صهـبى اص      

 دس هشد ، ًوًَِ خَى صى ثشسػي هي گشدد.MCH ٍ/يب  MCVهشد ٍ صى ًوًَِ خَى تْيِ ؿذُ ٍ دس كَست پبييي ثَدى هيضاى 

 
 دس آصهبيـگبُ  ثشاي اًدبم حدن ًوًَِ خَى تْيِ ؿذ ُCBC       ثبيؼتي ثِ اًذاصُ اي ثبؿـذ كـِ دس كـَست ًيـبص ثـِ ثشسػـيHbA2    ثـشاي

 )ثب حفؼ ؿشايظ ًگْذاسي( اػتفبدُ گشدد ٍ اص ًوًَِ گيشي هدذد اكيذا خَدداسي ؿَد. فشد،  اص ّوبى ًوًَِ خَى اٍليِ

 

 

 
 هَاسد صيش اػت تكويلي ؿبهل ّبي آصهبيؾ: 

 
 فشيتيي.   
 ؿبهل ثشسػي  الكتشٍفَسص( ّوَگلَثييHbF). 

 
           )دس ّش اػتبى حذاقل يك آصهبيـگبُ هشخــ)دٍلتي ٍ/يـب خلَكـي( ثـشاي اًدـبم آصهـبيؾ ّـبي تكويلي)فـشيتيي ٍ الكتشٍفـَسص

اسػبل ًوًَِ اص آصهبيـگبُ غشثبلگشي ؿْشػتبًْب ثِ آصهبيــگبُ هـزكَس ٍ دسيبفـت خـَاة     هـخق هي ؿَد كِ الصم اػت ؿشايظ 
 آصهبيؾ ّب ثشاي آصهبيـگبُ غشثبلگشي هْيب گشدد.

  
 

 

 
 هٌتخت ثشًبهِ هـخق ؿذُ ٍ دس كَست لـضٍم ثـشاي اًدـبم     ّوبتَلَطيؼتفٌَاى ِ ث دس ّش اػتبى الصم اػت يك ّوبتَلَطيؼت

الصم ، ّوبتَلَطيؼـت ثيوبسػتبى هحل اؿـتغبل   كليٌيك يب دس هغت، هـبٍسُ حضَسي/غيشحضَسي صٍخيي ثِ ايـبى اسخبؿ گشدًذ.
اػت ثشاي صٍخيي اسخبؿ ؿذُ اص ػَي هشكض هـبٍسُ طًتيك اٍلَيت دسًؾش گشفتِ ؿذُ ٍ فقظ يـك ّضيٌـِ ٍيضيـت اص صٍج اخـز     

 گشدد.

 
 دس كَست ًيبص ثِ تؼييي هيضاىHbA2  ثشاي فشد، ّضيٌِ اًدبم آصهبيؾ اص فشد دسيبفت هي گشدد ٍ ًجبيذ ّضيٌِ ايي

 آصهبيؾ دس صهبى ًوًَِ گيشي اخز گشدد.

 
HbA2  دس توبهي هشاحل ايي الگَسيتن ثِ سٍؽ وشٍهبتَگشافي ػتًَي اًدبم هي ؿَد . سٍؽ الىتشٍفَسص ثشاي تبييذ

 خَد ثؼٌَاى سٍؽ خبيگضيي پيـٌْبد ًوي ؿَد.ًتبيح حبكل اص سٍؽ ػتًَي اػتفبدُ ؿذُ ٍ دس ؿشايظ هَ
 

 ،دس اػتبى ّبيي وِ غشثبلگشي ػيىل ػل ثشاي صٍج ّب اًدبم هي ؿَدCBC  تؼت حالليت ثشاي ّش دٍ ًفش )صى ٍ
ثشاي هشد ، صى اص ثشسػي خبسج ًـذُ ٍ  MCV  ٍMCHگشدد ٍ ثب ًشهبل ثَدى اًذوغ ّبي ٍ هشد( اًدبم هي

 ل ثَدى تبالػوي ثشسػي گشدًذ.ثبيؼتي ّش دٍ ًفش اص ًظش ًبل

 

َاثذّي ًْبيي ِث هشاخؼيي هؼئَليت توبهي آصهبيؾ ّبي اًدبم ؿذُ دس آصهبيـگبُ هشخغ تؼييي ؿذُ، دسيبفت ًتبيح آصهبيؾ ّب ٍ خ

 ثبؿذآصهبيـگبُ غشثبلگشي تبالػوي ؿْشػتبى هيلضٍهبً ثِ ػْذُ 
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 دس خلَف ٍضقيت ًْـبيي صٍج ّـب اؽْـبس    هٌتخت ًجبيذ  ّوبتَلَطيؼتتكويلي ٍ يب تَػظ آصهبيـگبُ  ،دس آصهبيـگبُ غشثبلگشي
-ًوبيذ. ايـي ؿـشايظ هـبًـ ثـشٍص چٌـذ      ثبيذ پضؿك هـبٍس سا ثشاي اًدبم هـبٍسُ ًْبيي ساٌّوبيي ّوبتَلَطيؼت هٌتخت) ًؾش ؿَد

 (.گشددتؼْيل هي  پضؿك هـبٍس تَػظ ٍ ساٌّوبيي صٍج ؿذًُؾشّب  اؽْبسگبًگي دس 

 

 ّبي قجل اص اصدٍاج كِ اص ػَي هشكض هـبٍسُ طًتيك كبدس هي گشدد )ثِ ؿشط اػتفبدُ اص فـشم اػـتبًذاسد( دس   گَاّي اًدبم آصهبيؾ
 ثبؿذ.توبهي دفبتش فقذ اػتبى قبثل پزيشؽ هي

 

 ّب، ثيؾ اص ػِ هبُ ثِ هشكض هـبٍسُ هشاخقِ ًٌوبيٌذ توبهي هشاحـل ثـشاي صٍج   دبم آصهبيؾثقذ اص هشاخقِ ٍ اً يدسكَستي كِ صٍخ
 هدذدا تكشاس هي گشدد.

 

تَظظ آزهايشگاُ تِ دقت ثثت گرديذُ ٍ قاتل دظترض تاشذ هي تَاى از ًتايج  CBCدر طَرتي مِ ًتايج آزهايش 
 آزهايش ّاي قثلي تراي تررظي ٍضؼيت زٍجيي اظتفادُ ًوَد.

 

 
   7اگـش HbA2 ≥       ثبؿـذ، فــشد هــكَک ثـِ ثيوـبسيHbS،HbG  ،HbE ،HbC     الصم اػـت   ّـبي ثيــتش  ثشسػـي اػـت كـِ ثـشاي

 ؿًَذ. هي  اسخبؿ  هٌتخت ثشًبهِ ّوبتَلَطيؼتّب ثِ  ؿَد، ثٌبثشايي صٍج الكتشٍفَسصاػتبت ػلَلض ٍ ػيتشات آگبس اًدبم

 
 ًِؾش ًوَد. تَاى اص دسهبى فقش آّي دس هشداى كشف هيّبيي كِ آًوي فقش آّي دس هشداى ؿبيـ ًيؼت  دس هٌغق 

 

 5/3ّب دس هشد هيضاى  دسكَستي كِ دس يكي اص حبلت HbA2 ≤  5/3ٍ دس صى HbA2 >   دس  خــًَي فقـش آّـي    ثـبؿـذ، دسهــبى كـن
 .هَاصيي ركش ؿذُ دس ايي دػتَسالقول اًدبم ؿَد ٍ ساٌّوبي دسهبى فقش آّيثِ  ثب تَخِ هشد

 

  دسكَستي كِ دس اٍلييCBC 8هقذاس  ثَدُ ٍ خـَى فـشد كن Hg ≥ گيـشي هدـذد    تــَاى اص اًـذاصُ   ثبؿـذ، هيHbA2  ِ ي  )دس هشحلـ
 ًؾش كشد. چْبسم الگَسيتن( كشف

 
  اقذام هي گشدد )هـبٍسُ ٍيظُ تبالػـوي  كؼبىي، پشخغش دس ثشٍص تبالػوي ًبقل ٍ هـكَکدس هَسد صٍخيي-   ِ -تكويـل تقْـذ ًبهـ

 (PND خْت اًدبماسخبؿ  – 5هقشفي ثِ تين هشاقجت ثب فشم ؿوبسُ -تـكيل پشًٍذُ

 

 ّنتٔ:
 

 از ارجاع زٍجيي تِ ّواتَلَشيعت هٌتخة ترًاهِ اجتٌاب ًوَدُ ٍ اتْاام ّااي    حتي االهناىپسشل هشاٍر شًتيل تايعتي
)تا ًظار ّواتَلَشيعات هٌتخاة( ارجااع      هَجَد را تظَرت تلفٌي يا هناتثِ اي تا ايشاى هغرح ًوايذ ٍ در طَرت ًياز

 ّاي تنويلي ٍ رٍيت آى تَظظ پسشل هشاٍر شًتيل طَرت گيرد.هعتقين پط از اًجام آزهايش

 
 ػلوي  هشَرتيتظوين گيري ًْايي درخظَص ٍضؼيت زٍج تر ػْذُ پسشل هشاٍر شًتيل تَدُ ٍ ّواتَلَشيعت ًظر ٍ

گردد مِ ّواتَلَشيعت هٌتخاة   تاميذ هي خَد را تِ طَرت هنتَب تِ پسشل هشاٍر شًتيل شْرظتاى اػالم هي ًوايذ.
الم ًوَدُ ٍ از اػالم ًظر درخظَص ٍضؼيت ترًاهِ فقظ ًظر ػلوي خَد را در خظَص ٍضؼيت زٍجيي ارجاع شذُ اػ

 ٍ غيرُ اجتٌاب ًوايذ. "ازدٍاج هاًؼي ًذارد"يا   "ازدٍاج تالهاًغ اظت"ازدٍاج زٍج ، هاًٌذ 

 
 تِ طَرت  ّر داًشگاُدر پرداخت تؼرفِ ٍيسيت ّواتَلَشيعت در هَارد هشاٍرُ غيرحضَري تر اظاض شرايظ ٍ ضَاتظ

 .گيردهي اًجام ذ خذهت(هجسا )شاهل اًَاع قراردادّاي خري
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 ؿـذُ   تكويـل ثشاي آًْـب  ٍ گَاّي اًدبم هـبٍسُ  ؿَداًدبم هيصٍخيي هـكَک كن خغش هـبٍسُ دسخلَف ٍضقيت صٍج  ثشاي
صٍج كـن  »ثلكـِ ثـب تكويـل فـشم      گشدًـذ ثِ تين هشاقجت هقشفي ًوي ؿَد؛ ٍلي صٍخييكبدس هيٍ گَاّي ثجت اصدٍاج ثشاي ايـبى 

 .ؿًَذهقشفي هيثِ ّوبتَلَطيؼت ثشًبهِ  ّبي ثقذيثشسػيخْت  «خغش

 ًبقل ثتب تبالػـوي ٍ يـب ًبقـل آلفـب     تَػظ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ّبي الصمثشسػي ٍ اًدبم آصهبيؾخغش پغ اص هـكَک كن  صٍج ،
هــبٍسُ  ّوبتَلَطيؼت ثبيذ آًْب سا هدذداً ثِ تين هـبٍسُ طًتيك هقشفي ًوبيذ تـب  دس هشكـض    تبالػوي پشخغش تـخيق دادُ ؿًَذ،

 ثِ تين هشاقجت هقشفي گشدًذ. 5ثب فشم ؿوبسُ 

  ؿـشح   -ضويوِ ايي دػـتَسالقول –خضئيبت هشثَط ثِ چگًَگي هذيشيت صٍخيي كن خغش دس ؿيَُ ًبهِ ثشسػي صٍخيي كن خغش
 دادُ ؿذُ اػت.

 
 
 

 

 
 

 

 
 
  

 تفسير جذول شناسايي زوج مشكوک كم خطر و پرخطر در بروز بيماري بتا تاالسمي ماشور

 
 HbF < 3ٍ دس الكتشٍ فَسص   MCV ≥75     ٍMCH ≥26   ٍHbA2≤ 3.2ّبي دس كَستيكِ يكي اص صٍخيي داساي اًذكغ .1

    MCV ≥75 ) اًذكغ ّبي ؿجبّت ثِ الگَي آلفب تبالػوي( ٍ عشف هقبثل ثب ّش اًذكؼي اص عيف الگَي آلفب تبالػوي)ثذليل  ثبؿذ

 ٍMCH ≥26   ٍHbA2≤ 3.2 تب )HbF≥3 .ًبقل تبالػوي ثتب ثبؿذ، صٍج ثقٌَاى صٍج كن خغش عجقِ ثٌذي هي ؿَد ٍ 

(      اى ) جذٗه

ٍرد خ ٘ يا  

1234

MCV ≥75
ٗ

MCH ≥26
ٗ

HbA2≥3.2

MCV < 75
ا/ ٗ  ي

MCH < 26
ا/ ٗ  ي

HbA2>3.2

HbF اتاالضَي3≤ اقو بت ّ

خ ٘ يا 
زُ 

1

MCV ≥75 
ٗ

MCH ≥26ٗ
 HbA2 ≥3.2

ٍػن٘ك مٌ خطر ٍػن٘ك مٌ خطرزٗج   ٍػن٘ك مٌ خطرزٗج   زٗج  
ٍػن٘ك مٌ    زٗج 

خطر

2

MCV < 75
ا/ ٗ  ي

MCH < 26
ا/ ٗ  ي

HbA2>3.2

ٍػن٘ك مٌ خطر زٗج  
زٗج  

ٍػن٘ك پ رخطر

زٗج  

ٍػن٘ك پ رخطر

زٗج  

ٍػن٘ك پ رخطر

3HbF ٍػن٘ك مٌ خطر3≤ زٗج  
زٗج  

ٍػن٘ك پ رخطر

زٗج  

ٍػن٘ك پ رخطر

زٗج  

ٍػن٘ك پ رخطر

اتاالضَي4 اقو بت ٍػن٘ك مٌ   ّ زٗج 

خطر

زٗج  

ٍػن٘ك پ رخطر

زٗج  

ٍػن٘ك پ رخطر
ّاقو تاالضَي  

االضَي ٍاژٗر ا ت اري بت اضايي زٗج ٍػک٘ک کٌ خطرٗ  پرخطر در برٗز بَي ْغ جذٗه 

ـبًذاى ًضديه داؿِت   َي دُ ٍ عشف همبثل ػبثِم ثيوبسي تبالػوي دس خ لل تبالػوي َث ًب دس ايي لؼوت دس كَستي ِو  هشد يب صى 
.ثبؿذ صٍج ثؼٌَاى پشخغش عجِم ثٌذي هي گشدد

لجال دس هشاحل     ؼتٌذ ِو    لل تبالػويّ  ًب ْب تلوين گيشي ؿذُ اػت 4ٍ  3صٍج  .الگَسيتن ثشاي آً

ٌٖ ٖايي کاربرد دارد :ّکتٔ بطيارٍ  اي ٍػک٘کّ  ضعيت زٗجٕ   اِي جذٗه فق  براي تفطيرٗ 
ٍرحٔي  ٖايي زٗجي اضت کٔ   ّ اغذ 4زٗج ٍػک٘ک ا ٔب غر  زير ٍي ب اي آّٖ ُا اّذکصٕ  ْ َ  ٕ :اىگ٘ريتٌ را گ راّذٓ ٗ 

ا يکي داراي   ٕردٗ ي ٍرد  ا  / ٗ  MCV < 80زُٗ   MCH < 27  ٗHbA2ي ≤ 3.5

 خ٘يػاّٗذي ّسديل:

 

  دختشدايي ، پؼشدايي دختش ػوَ ، پؼش ػوَ ، دختش خبلِ ، پؼش خبِل ، دختشػوِ ، پؼشػوِ ، 1

ُ ػوِ 2 ُ ػوَ ، ٍ ًَ ُ دايي ،ًَ  ًَُ خبِل ،ًَ
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(  HbA2  > 3.2  ٍ/يب MCH <  26ٍ/يب  MCV < 75ثتب  )ّبي هـبثِ الگَي  دس كَستيكِ يكي اص صٍخيي داساي اًذكغ .2

ِ ٍ يب ًبقل تبالػوي ثتب ثبؿذ ث HbA2  >  3.2 ٍ/يب MCH <  26ٍ/يب  MCV < 75ّبي ثبؿذ ٍ عشف هقبثل داساي اًذكغ

 ؿَد.فٌَاى صٍج پش خغش عجقِ ثٌذي هي

 

(  ٍ HbA2  >  3.2 ٍ/يب MCH <  26ٍ/يب  MCV < 75ّبي هـبثِ الگَي  ثتب  )كِ يكي اص صٍخيي داساي اًذكغدس كَستي .3

 ؿَد.ثٌذي هيثبؿذ صٍج ثقٌَاى پش خغش عجقِ HbF≥3 عشف هقبثل دس الكتشٍفَسص اًدبم ؿذُ داساي

 

 

 

 اقذامات تيم مشاوره شنتيك در خصوص گروههاي مشكوک پرخطر و كم خطر در بروز تاالسمي
 

 زٍجيي هشنَك پرخغر در ترٍز تاالظوي:  
 ؿـبهل:   ٍ اقـذاهبت هــبٍس طًتيـك ثـشاي ايــبى      ثبؿـذ خغش، هـبٍسُ ٍ ثشًبهِ هشاقجت اص صٍخيي ّوبًٌذ صٍخيي ًبقـل تبالػـوي هـي    دس گشٍُ پش

دس صهـبى  هشحلـِ يـك   PND ،اسخـبؿ ثـِ،   5في ثِ تـين هشاقجـت ثـب فـشم ؿـوبسُ      هقش -تـكيل پشًٍذُ -تكويل تقْذ ًبهِ -هـبٍسُ ٍيظُ تبالػوي
 .اػت ٍ ...هشحلِ دٍم  PND ،هٌبػت

 
 در ترٍز تاالظوي: زٍجيي  هشنَك من خغر 

ؿـَد ٍ ايـي   ثبؿذ كِ ايي هَضَؿ عي فشايٌـذ هــبٍسُ ثـِ صٍخـيي افـالم هـي      دس گشٍُ كن خغش هيضاى خغش ثشٍص تبالػوي هبطٍس ثؼيبس اًذک هي
-طًتيك اكـشاس داؿـتِ ثبؿـٌذ ؿخلـب هـي     صٍخيي ًيبص ثِ هشاقجت تَػظ تين هشاقجت ًذاسًذ ٍ دس كَستي كِ صٍخيي ثِ پيگيشي تب اًدبم آصهبيؾ 

 تَاًٌذ ًؼجت ثِ اًدبم ايي آصهبيـبت اقذام ًوبيٌذ.
 فـذم هقشفـي    - گَاّي اًدـبم هــبٍسُ   تكويل فشم – ٍيظُ صٍخيي كن خغش دس ثشٍص تبالػويهـبٍسُ  ؿبهل : اقذاهبت هـبٍس طًتيك ثشاي ايـبى

 . اػت خْت تـخيق قغقي« ثشسػي صٍخيي كن خغش»اص عشيق فشم  ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت هقشفيٍ  ثِ تين هشاقجت
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 براي زٗجيِ در غرباىگري تاالضَي ٍختي  غراي در  ژّتيل اقذاٍا  تيٌ ٍػاٗرٓ
 

 اقذاٍا  الزً تعري  ٗضعيت زٗج ردي 

1 
 ثي خغشدس 
 ثشٍص تبالػوي

 يىي يب ّش دٍ ًفش داساي اًذوغ ّبي
 عجيؼي هي ثبؿٌذ.

 كذٍس گَاّي اصدٍاج  

2 
 ون خغشدس 
 ثشٍص تبالػوي

ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج صٍخيي 
ٍ پشخغش دس ثشٍص ثيوبسي ثتب  ون خغش

خغش دس لؼوت ون  هبطٍس، تبالػوي
 لشاسگشفتِ اػت.

 طًتيه  يُ هـبٍسهشوض    ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ
 هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي ون خغش  

 خغش دس ثشٍص تبالػوي هبطٍس ونكذٍسگَاّي اًدبم هـبٍسُ طًتيه ٍيظُ صٍخيي هـىَن   
   كذٍس گَاّي اصدٍاج

پغ  ّبخْت اداهِ ثشسػي «ثشسػي صٍخيي ون خغش»هٌتخت ثب تىويل فشم  هؼشفي ثِ ّوبتَلَطيؼت  
 اص اًدبم هـَسُ

3 
 پشخغشدس 

 ثشٍص تبالػوي

اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج ثش صٍخيي 
ٍ پشخغش دس ثشٍص ثيوبسي ثتب  ون خغش

هبطٍس، دس لؼوت پشخغش  تبالػوي
 لشاسگشفتِ اػت.

 طًتيه  يُ هـبٍسهشوض    ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ
   هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي پش خغش

 اخز تؼْذ ًبهِ اص صٍخيي دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج  
، دس كَست تلوين ثِ  تين هشالجت هشوض ثْذاؿت ٍ خْت هؼشفي صٍج ثِ 5تىويل فشم ؿوبسُ   

 اصدٍاج
 دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج   كذٍس گَاّي اصدٍاج

 ًبلل تبالػوي 4
اًدبم ثش اػبع الگَسيتن وـَسي 

  تبالػوي ، ّش دٍ ًفش ًبللّبي  آصهبيؾ
 تبالػوي هي ثبؿٌذ.ثتب

 طًتيه  يُ هـبٍسهشوض  دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ  ثجت هـخلبت صٍج دس 
 ًبلل تبالػوي  هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي 

 اخز تؼْذ ًبهِ اص صٍخيي دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج  
، دس كَست تين هشالجت هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ٍ خْت هؼشفي صٍج ثِ 5تىويل فشم ؿوبسُ   

 تلوين ثِ اصدٍاج
 دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج اصدٍاج  كذٍس گَاّي 

 ػذم هشاخؼِ 5

ثِ ّش دليل دس  ؿبهل صٍخيٌي اػت وِ
 اًدبم غشثبلگشي ثِ تينهشحلِ اي اص 

  ّوىبسي ٍهـبٍسُ هشاخؼِ ًٌوَدُ ٍ 
استجبط خَد سا ثب تين هـبٍسُ لغغ 

 ًوَدُ اًذ.

 طًتيه يُ هـبٍسهشوض    ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ
 
صٍخيي اػتشاتظي ػَم ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ثلـَست تلفٌـي ٍ    دس ػذم هشاخؼِاػالم هَاسد   

  هىبتجِ اي

6 
دس حبل تؼييي 

 ٍضؼيت

فؼال تـخيق لغؼي دس صٍخيٌي وِ 
ايي وِ ًگشفتِ ٍ يب هَسدؿبى كَست 

دس تـخيق لغؼي ؿذُ ٍلي صٍخيي 
خلَف اًلشاف يب اصدٍاج تلوين 

ٍ ّوىبسي خَد  ًْبيي ًىشدُ اًذگيشي 
 سا ثب تين هـبٍسُ حفظ ًوَدُ اًذ.

 
 طًتيه يُ هـبٍسهشوض  هشاخؼِ  وٌٌذُ ثِ يي  ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍخ

 
 دس هذت ػِ هبُ ٍ تلوين گيشي ًْبيي تَػظ صٍخيي تؼييي تىليف ًْبيي ٍضؼيت صٍج تب  پيگيشي 

ـبٍسُ طًتيه پيگيشي ػشيغ ثشاي صٍخيٌي وِ ثذٍى تؼييي تىليف ًْبيي ٍ ثب .اّويت تَػظ تين ه
ٍ دس هذت صهبى وَتبُ تش ثبيذ پيگيشي ّب  تبييذ تين هـبٍسُ اصدٍاج وشدُ اًذ ثِ هشاتت ثيـتش هي ثبؿذ

 كَست گيشد.
ثشاي تؼييي ٍضؼيت ًْبيي صٍج دس ايي لؼوت ػِ هبُ هي ثبؿذ.دسخلَف  لبثل لجَلصهبى )هذت 

ًحَُ پيگيشي  هَاسد خبف ٍ اػتثٌب حذاوثش تب ؿؾ  هبُ ثبيؼتي تؼييي ٍضؼيت ًْبيي كَست گيشد.
 .(صٍخيي تلفٌي خَاّذ ثَد

 

 

ٍ ػَم: ِ هُب دس اػتشاتظي اٍل  ِ ثيؾ اص ػ َاسد ػذم هشاخؼ  تفبٍت پيگيشي ه
 

ًيـبص ًذاسد. شوض ثْذاؿت ؿْشػتبىـَػظ هـاٍل ثِ پيگيشي تظي ـدس اػتشات هشاخؼِ ذمـػ 

 

ذاؿت ؿْشػتبى تَػظ پيگيشيِث  ػَم اػتشاتظيدس  هشاخؼِ ػذم ـ ـكَست تلفٌي ٍ يِـداسد. ايي پيگيشي ثًيبص  هشوض ْث ي ِـب هىبتج
ذاؿتي اداسي ٍ ثب هـبسوت هشاوض ط اًدبم ْث ذاؿتيؿَد ٍ ًيبصي ثِ هيدسهبًي هشَث ُ  گضاسؽ ثِ هؼبًٍت ْث هشوـض   ٍ داًـگبُ/ داًــىذ

 .ّب ًيؼتهذيشيت ثيوبسي
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ًِ ٍظبيف هشامض ثْذاؿتي چبست ي ؿْشي/ پبيگُب ثْذاؿتي/ خب  ي ثْذاؿت دسهًب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٍراقبت

بالػـوي ّــبي ي صٍج هـشاقجت ٍيــظُ .1  ثشاػبع ًـبقـل ـت

ط  فلَچبست هشَث

 دسهبًي ثْذاؿتيّـبي ًـبقـل ٍاخـذ ؿـشايط ثـِ هـشمـض  اسخبع صٍج .2

ـبٍسُي  ٍيظُ ل  هشحلِخْت اًدبم  ليطًت  ه )دسصَست ػذم PNDي ٍا

 ي قجلي( هشاخؼِ

ٍج .3 ظُ اسخبع ص ض ٍـي شـم ًبقل ثِ ـه ي تـبالػوي خْت  هـبٍسُ ي ّبي 

 ثـبسداسي( 10ي  )حذٍد ّفتـPNDِي دٍم  اًدبم هـشحلـِ

دسصَست اثتالي  ػـقط اًدـبم پيگيـشيٍ  PND ي پيگيـشي ًتيدـِ .4

 ثبسداسي( 16ي  تب ّفتِ حذامثش)خٌيي ثِ تبالػوي هبطٍس

خْت اًدبم  ًذاسًذ، ّبي ًبقلي مِ توبيل ثِ ثبسداسي اسخبع صٍج .5

 َهيٍاصمتَهي يب تَثنت

ًـبى ثـبسداس CBC ( MCH-MCV ) ثـشسػي .6 )اصدٍاخي  توـبم ص

 دسؿْشػتبى( يقجل اص آغبص غشثبلگش

ٍج توبم اسخبع .7 ٍاخذ ؿـشايط ثشاػـبع الگَسيتن ؿٌبػبيي ص ًـبى  ًبقل  ص ّبي 

 دس ؿْشػتبى خْت اًدبم يي قجل اص آغبص غشثبلگشيتبالػوي دس هضدٍخ

CBC(MCH-MCV) 

ِ  هـنَك صًبى ؿٌبػبيي .8 س تبالػويث ( ٍ اسخـبع )ػبلن ًبقلهيٌَ

ًْب خْت اًدـبم آصهبيؾ ّش آ  CBC(MCH-MCV) ؿَـ

ٍج .9 ش دليل دس صهبى  مِ ّـبي ثبسداس يب هتوبيل ثِ ثبسداسي  اسخبع ص ثِّ 

ذادُ اًذ ،  ض اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبمً  ثـِ هـشـم

  ي تبالػوي ي هـبٍسُ ٍيظُدسهبًي  ثْذاؿتي

 ثيوبساى تبالػوي ٍامؼيٌـبػيـَى پيگيشي اًدبم .10

ٌبػبيي .11 الذيي ثيوبساى تبالػوي ؿ  ي خذيذ ؿذُ هشاقجت اصٍ 

ؿـذُ)فؼالً  فَت اسخـبع ٍالـذيي ثيوبساًي مـِ فـشصًـذ ثيوبس آًْـب .12

ًذاؿتِ ٍ توبيـل ثِ  فـشصًـذ هجتال ثـِ تـبالػوي هـبطٍس

  ي هـبٍسُ دسهبًي ٍيظُ  داسؿـذى داسًذ( ثـِ هشمض ثْذاؿتي ثچِ

 ليطًت

 

 آٍ٘زظ

  يّـبي ًبقل ٍ پشخطش تبالػو آهَصؽ صٍج .1

ـتش(  2داساي ّـبي ًـبقـل ) آهـَصؽ صٍج .2 ًـذ ػبلنٍ  يب ثي شص ـف

ويتٍ  لضٍم  هطوئي ٍ دائوي ّبي  اػتفبدُ اص سٍؽدسخصَف ّا

ـبسداسي پيـگيشي اص  ث

فشصًذ ػبلن(  2ّـبي ًـبقـل )ثذٍى فشصًذ يب موتش اص  آهـَصؽ صٍج .3

ّـبي هطوئــي ٍ  ٍ لــضٍم اػتفـبدُ اص سٍؽدسخصَف اّـويت 

 غيـشدائـوي پيـگيـشي اص ثـبسداسي

ٍج .4 َيق ص  ؿذى. ًبقل ثِ ثيوِ ّبي آهَصؽٍ  ـت

آهــَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼــش  داًـؾ آهــَصؽ .5

 دػتـَسالؼول هشثَطٍ  ػـــبل ػـــَم دثيـشػتبى ثشاػبع اشح

 ػتبدس هحلِ يب سٍ ًفَر صبحت  افشاد آهَصؽ .6

ْب ثِآهـَصؽ ػـبقـذاى هحـلي  .7 ـبسمت ًآ دس ساػتبي  هٌظَس خلت ه

ـبالػوي اًدـبم آصهبيؾ)دائن ٍ يب هـَقت( پغ اص اًدبم ػقذ ـبي ت ّ 

 آهَصؽ ػوَم خـبهؼِ .8

ــوـبساى ٍ خـبًـَادُ آهــَصؽ .9 ي هٌظن  هشاخِؼ خـْت ي آًْـب ثي

ٍيي تضسيق خَى ٍ ضشٍست ثِ هشمض سات داس  اخشاي دػَت

 

 گسارظثبت ٗ 

ٍ ػتبسُ .1 ادُ دفتش هشاقجت هوتذ تٌظينقشهض دس   ي دسج د ـَـ  خـبً

ؿتي اصطالح صٍج .2 ى  /هـنَك پشخطشًبقل  ًَ تبالػوي دس ػَت

ـِ هـالحظبت ًذُ دس صفح شٍ َاس  ي دٍم ـپ  ي خـبً

ٌـبخِت .3 َاسد ؿ ى  ؿذُ ثجت هـ ي ثيوبسي تبالػوي هبطٍس دس ػَت

ؿِ هالحظبت صفحِ َاس ي دٍم پَـ ًـ  ي خـب

شم ؿـوبسُ .4 ًـبِه 5ي  ثبيگبًي ـف ٍاسدُ دس   ّـبي 

شم .5 ــبل ـف ٍ اسػ (6ي  ؿوبسُ تنويـل  ِ هُب  )ّش ػـ

شم ؿوـبسُ : ًؼخِتذكز ُ ػـبيش فشم 6ي  ي دٍم ـف ِ ّوشا ّبي  ثـ

َد. آهبسي ثبيگبًي  ؿ

 

 

 
 
 
 
 

 

 ٍراقبت

 تاالسوي /هطكوك پزخطزهاي نـاقـلسوج

 بیوـاراى

 ثبت آٍ٘زظ هاي هذف در آهوسشگزوه
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خيش

خيش

خيش

                                    
                        

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ دس غشثبلگشي پيؾ اص 
اصدٍاج 

ثلي

تَكيِ ثِ اػتفبدُ اص 
ِ ي هغوئي  ٍػيل

پيـگيشي اص ثبسداسي

آيب فشصًذ 
ػبلن داسد 

آهَصؽ ٍ اسخبع خْت اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي دائوي 
(ٍاصوتَهي ٍ تَثىتَهي)پيـگيشي اص ثبسداسي 

          

آيب خٌيي هجتال ثِ 
تبالػوي هبطٍس 

اػت 

ػمظپيگيشي خْت
ِ ي )  16حذاوثش تب ّفت

(ثبسداسي

ِ ي اٍل  PNDاًدبم هشحل

ِ ي دٍم  پغ اص ٍلَع  PNDاًدبم هشحل
ِ ي )ثبسداسي (ثبسداسي 10ّفت

                                            

:ؿٌبػبيي ؿذُ ثِ سٍؿْبي صيشصٍخيي   

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثب ثشٍص ثيوبسي دس فشصًذاى•

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثش اػبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍج ّبي ًبلل تبالػوي دس صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليل دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا •
اًدبم ًذادُ اًذ

ُ ي ثبسداسي ٍ صايوبى ايوي هشالجت ٍيظ

ِ ي هشالجت ثشاػبع دػتَسالؼول اداه
( فشصًذ ػبلن 2تب داؿتي )

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثب ػبيش سٍؿْب  

  ثِ آيبتوبيل
فشصًذ  داؿتي
 داسدثيـتش

ثلي

ثلي

دس كَستي وِ صٍج هؼشفي ؿذُ ثِ تين هشالجت ، ثِ ّش دليلي ؿٌبػبيي ًـذُ ٍ يب صٍخيي ّوىبسي الصم سا ًذاؿتِ ثبؿٌذ هشاتت ثِ ػغح  
.ثبالتش گضاسؽ هي گشدد

 


