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بسته آموزشي بلوغ

 ٍيظگي ّبي بلَغ بلَغ ٍ بْذاؿت سٍاى( ٍيظُ اٍليبء) بلَغ ٍ بْذاؿت سٍاى( ٍيظُ داًؾ آهَصاى)-

تغزيِ دس دٍساى بلَغ

تذٍيي  :هشكض بْذاؿت ؿْشػتبى ّوذاى
ػبل 1391

بلَغ
ثبتٛر ٝث ٝايٙى ٝثرف ٖٓيٕي اظ رٕٗيت ٔب ضا ٘ٛرٛا٘بٖ تكىيُ ٔي زٙٞس پطزاذتٗ ثٔ ٝؿبئُ ٔرتّف ٔطتجٍ ث ٝآ٘بٖ ثٛيػٜ
ثٟساقت ٘ٛرٛا٘ي اظ إٞيت ثؿيبضي ثطذٛضزاض اؾت .
ٕٞچٙيٗ ثؿيبضي اظ ٔكىالت رؿٕي  ٚضٚا٘ي  ٚارتٕبٖي ( ثيٕبضيٟبي ٖف٘ٛي  ،حبٍّٔي ٞبي ظٚز ضؼ  ٚپط ذُط ) 000ٚ
ثط ذٛاؾت ٝاظ ٘بضؾبيي ٞب  ٚوٕجٛز ٞبي زٚضاٖ رٛا٘ي ٔي ثبقس .
تٗطيف ثّ : ٘ٛثٌّ ٘ٛصض اظ زٚضاٖ وٛزوي ٚ ٚاضز ثعضٌؿبِي قسٖ ٔي ثبقس .وٕٞ ٝطا ٜثب ضقس رؿٕي  ،رٙؿي  ،ضٚا٘ي ،
ٖبَفي  ٚارتٕبٖي ٔي ثبقس .و ٝايٗ ؾّؿّ ٝتغييطات رؿٕي  ٚضٚا٘ي ث ٝز٘جبَ  ٓٞاتفبق ٔي افتس .
٘ٛرٛا٘ي ز ٝٞز ْٚظ٘سٌي ثكط ثكٕبض ٔي ضٚز ٔٚطحّ ٝاي حيبتي اظ تىبُٔ ا٘ؿبٖ ضا تكىيُ ٔي زٞس

ػي بلَغ :
ؾٗ  ٚآغبظ ثّ ٘ٛزض ٘ٛرٛا٘بٖ ٔتفبٚت اؾت أب ثُٛض ٔتٛؾٍ
ػي بلَغ دس دختشاى  10-12 :ؾبٍِي اؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت ايٗ ضٚيساز ثيٗ ؾٙيٗ  8تب  16ؾبٍِي ٘يع آغبظ ٌطززٚ.
اٌط زذتطي ث ٝؾٗ  16ؾبٍِي ثطؾس ٞ ٚيچ تغييط رؿٕي زض اْ ٚبٞط ٘كس ٜثبقس ثبيس ث ٝپعقه ٔطارٕٗ٘ ٝبيس .
ػي بلَغ دس پؼشاى 12-14 :ؾبٍِي اؾت و ٝچٙب٘چ ٝزض پؿطي تغييطات رؿٕي تب ؾٗ  18ؾبٍِي ْبٞط ٘كس ٜثبقس
ثبيس ث ٝپعقه ٔطارٕٗ٘ ٝبيس.
سي ثلَغ در پسزاى  2ؾبَ زيطتط اظ زذتطاٖ ٔي ثبقس .
ؾٗ ثّ ٘ٛزض ٞط زٔ 4 ٝٞب ٜوبٞف پيسا ٔي وٙس.

عَاهل هَثش بش بلَغ
.1
.2
.3
.4

ٚيٗيت تغص ي ٝاي
ٔحُ رغطافيبيي ظ٘سٌي
ٚيٗيت ؾالٔت
ٚيٗيت ضٚحي ٚضٚا٘ي

عالئن بلَغ
ٕٔٗٛال ٔزٕ ٔٛتغييطات زٚضاٖ ثّ ٘ٛثيٗ  3-5ؾبَ ( ثُٛض ٔتٛؾٍ  4/5ؾبَ ) َٔ َٛي وكس .
ٕٔٗٛال ٔطاحُ ثّ ٘ٛث ٝتطتيت ظيط ضخ ٔي زٞس :

در دختزاى :
 -1جَاًِ صدى بشػت يب پؼتبًْب زض ثيكتط زذتطاٖ ثيٗ  9تب  10ؾبٍِي قط ٔٚث ٝضقس ٔي وٙس ٔ ٚيبٍ٘يٗ ؾٗ آٖ 11
ؾبٍِي ٔي ثبقس
اضث زض ا٘ساظ ٜپؿتبٖ ٞب ٔٛحط اؾت ِٚ .ي ٚضظـ زض ا٘ساظ ٜپؿتبٟ٘ب ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝپؿتبٖ ٔبٞيچ٘ ٝيؿتس و ٝثب ٚضظـ ثعضي
قٛزٛٔ ،حط ٕ٘يجبقس.

 -2سؿذ لگي  ، :زذتطٞب زض ٍٙٞبْ تِٛس ٍِٗ ذبنط ٜپ ٟٗتطي زاض٘س و ٝايٗ ٔؿئّ ٝيه ؾبظٌبضي َجيٗي ثطاي ثس٘يب
آٚضزٖ فطظ٘س اؾت  ٚزض زٚضاٖ ثّ ٘ٛاثتسا ٔسذُ اؾترٛا٘ي ٍِٗ ٖطيى ٔيكٛز و ٝايٗ أط ثبٖج ٚؾيٕ قسٖ لبثُ ٔالحٓٝ
وفُ ٞب ٔي قٛز.
 -3جْؾ سؿذ  :و ٝقط ٔٚرٟف اظ  10ؾبٍِي  ٚاٚد آٖ  12ؾبٍِي  ،ؾطٖت ضقس ثٔ ٝيعاٖ ٛٞضٔ ٖٛضقس
 14ؾبٍِي ث % 98 ٝلس ثعضٌؿبِي ذٛز ضؾيسٜ
ٛٞ ٚضٔ ٖٛرٙؿي ثؿتٍي زاضز  ٚزذتطاٖ ثُٛض ٔيبٍ٘يٗ زض ؾٗ
ا٘سٕٛٗٔ .ال ضقس لؿٕت ٞبي ا٘تٟبيي ا٘سأٟب ؾطيٗتط اظ ؾبيط لؿٕتٟب ٔي ثبقس.
-4سٍيؾ هَّبي صائذ  :اظ11-12ؾبٍِي اؾت  14 ٚؾبٍِي وبُٔ ضٚيف ايٗ ٔٞٛب اؾت ٕٛٗٔٚال ثٗس اظ ايٗ زٚضٜ
ثيكتطيٗ ضقس لسي ْبٞط ٔي قٛز ٕٞ ٚچٙيٗ ٘كب٘ ٝايٗ اؾت و ٝاِٚيٗ لبٖسٌي ٔ 6ب ٜتب يه ؾبَ ثٗس ضخ ٔي زٞس .
 -5هٌبسك :زض ٞط زٔ 4 ٝٞب ٜظٚزتط اتفبق ٔيبفتس ٕٛٗٔ.ال ؾٗ ٔتٛؾٍ ٔٙبضن ٔتفبٚت ثٛز ٚ ٜاظ ؾٗ  9تب  18ؾبٍِي
ٔتغييط اؾت وٕٛٗٔ ٝال  2ؾبَ ثٗس اظ ضقس پؿتبٟ٘ب قطٔ ٔٚي قٛز  ٚثٗس اظ ٘مُ ٝاٚد ضقس لسي اتفبق ٔي افتس .ؾٗ
ٔٙبضن زض ٞط زٔ 4 ٝٞب ٜظٚزتط ضخ ٔي زٞس  ٚاِٚيٗ زٚض ٜلبٖسٌي ٕٔىٗ اؾت ٘بٔطتت تط اظ زٚضٞ ٜبي ثٗسي ثبقس .
 -6سٍيؾ هَّبي دسؿت بذى ٍ صيش بغلٞٛٔ :بي ظيط ثغُ ثُٛض ٔتٛؾٍ  2ؾبَ ثٗس اظ ضٚيف ٔٞٛبي ٘بحي ٝظٞبض ْبٞط
ٔي قٛز ٔيعاٖ ظيبزي ايٗ ٔٞٛب رٙج ٝاضحي زاضز.
-7فعبل تشؿذى غذد چشبي ٍ عشق ٕٞ ٚ :يٗ أطٔٛرت ثطٚظ آو ٚ ٝٙثٛي ثس ثسٖ ٔيكٛز .فٗبَ قسٖ غسز چطثي ٚ
ٖطق زض احط افعايف تِٛيس ٛٞضٔٞ ٖٛب ي آ٘سضٚغٖ ثٍٙٞ ٝبْ ثّ ٘ٛثبٖج افعايف يربٔت پٛؾت  ٚتحطيه ضقس غسز چطثي
ٔي قٛز  ٚغبِجب ضقس ؾطيٗتط ايٗ غسز ٘ؿجت ثٔ ٝزطاي آٟ٘ب و ٝث ٝؾُح پٛؾت ثبظ ٔي ق٘ٛس ؾجت ثؿت ٝقسٖ ٔٙبفص آٟ٘ب
ٔي قٛز  ٚايٗ حبِت ؾجت ْبٞط قسٖ رٛقٟبي ؾط ؾيبٕٞ ٜطا ٜثب اِتٟبة ٖ ٚف٘ٛت ٔي ٌطزز .
-8كبهل ؿذى دػتگبُ تٌبػلي داخلي ٞ :ط چٙس ايٗ تغييطات ذيّي ظٚز قطٔ ٔٚي قٛز أب ضقس آٟ٘ب آذط اظ ٕٝٞ
وبُٔ ٔي قٛز  .زيٛاضًٖ ٜال٘ي ضحٓ ثعضي  ٚوبُٔ ٔي قٛز تب رٙيٗ ضا زض زٚضاٖ حبٍّٔي زض ذٛز رب زاز ٚ ٜثٍٙٞ ٝبْ تِٛس
آٖ ضا ث ٝثيط ٖٚثطا٘س  ٚتغييطات زٚض ٜاي زض الي ٝزاذّي آٖ ( آ٘سٔٚتط ) اتفبق ٔي افتس .
زيٛاضًٖ ٜال٘ي ضحٓ ثعضي  ٚوبُٔ ٔيكٛز ٟٔ ،جُ ثعضي  ٚيريٓ تط ٔيكٛزٔ .حيٍ آٖ زض اثتساي ثّ ٘ٛلّيبيي  ٚزض ايٗ
ٔطحّ ٝاؾيسي ٔيكٛز  ،زض حسٚز ٘يٓ ٔيّي ٖٛترٕه ٘بضؼ زض ٞط ترٕساٖ ٚرٛز زاضز وٞ ٝط وساْ تٛا٘بيي تجسيُ قسٖ ثٝ
ترٕه ضؾيس ٜضا زاض٘س.

دس پؼشاى :
 - 1سؿذ دػتگبُ تٌبػلي :زض10تب  13/5ؾبٍِي قطٚ ٔٚزض  18ؾبٍِي وبُٔ ٔيكٛزٔ ٚكره ٝقط ٔٚثّ ٘ٛضقس ثيًٝ
ٞب اؾت  ،ثٛٔ ٝاظات افعايف ثيًٞ ٝب لطٔعي  ٚچيٗ  ٚچطٚن زاض قسٖ پٛؾت ويؿ ٝثيً ٝاتفبق ٔي افتس.
 -2سٍيؾ هَّبي ؿشهگبّي :زض 10-15ؾبٍِي ٕٔٗٛال يه ٚالٗ ٝظٚزضؼ زض ثّ ٘ٛاؾت ٔٞٛبي نبف ٘بحي ٝظٞبض لجُ
اظ اِٚيٗ ا٘عاَ ْبٞط ٔي قٛز زض حبِيىٞٛٔ ٝبي پيچ  ٚتبة زاض ثٗس اظ َي ايٗ ٔطحّ ٝپسيس ٔي آيس .
 -3بشٍص اٍليي عالئن صفبت جٌؼي  :ؾٗ ٔتٛؾٍ ثطٚظ  14/ 6ؾبَ ٔيجبقس  ٚايٗ ٔطحّٕٛٗٔ ٝال يه ؾبَ ثٗس اظ ضقس
ثيً ٝضخ ٔي زٞس.
-4جْؾ سؿذ :زض  12/5ؾبٍِي ٔٚتٛؾٍ افعايف لس  14ؾب ٍِي .رٟف ضقس لسي زض پؿطاٖ ٘ؿجتب زيطتط اظ زذتطاٖ ضخ
ٔي زٞس  ،اثتسا پبٞب ث ٝاٚد ضقس ذٛز ٔي ضؾس  ٚضقس َِٛي ت ٝٙتمطيجب يىؿبَ ثٗس ضخ ٔي زٞس .ضقس لؿٕت ٞبي ا٘تٟبيي
ا٘سأٟب ؾطيٕ تط اظ لؿٕت ٞبي اثتسايي آٖ ٞب اؾت .

-5سؿذ حٌجشُ  ، :تغييط نسا زضاٚاذط ٘ٛرٛا٘ي  ٚثٓ قسٖ نسا زض احط ثعضي قسٖ حٙزطٔ ٜي ثبقس و ٝايٗ پسيسٜ
ٕٔٗٛال زض اٚاذط ٘ٛرٛا٘ي ضخ ٔيسٞس  ٚفطايٙسي تسضيزي اؾت  .تغييط نسا زٔ ٚطحّ ٝضا َي ٔي وٙس ثًٗي اظ تغييطات ظٚز
ضؼ نسا لجُ اظ اِٚيٗ ا٘عاَ ثطٚظ ٔي وٙس  ٚثٓ قسٖ نسا ثٗس اظ ضٚيف ٔٞٛبي ظيط ثغُ  ٚزض زٚض ٜحساوخط ضقس ضخ ٔي
زٞس.
 -6سٍيؾ هَّبي دسؿت صيش بغل ٕٛٗٔ :ال  1تب  2ؾبَ ثٗس اظ ضقس ٔٞٛبي ٘بحي ٝظٞب ض ْبٞط ٔي قٛز  ٚايٗ تغييطات
تٛاْ ثب افعايف ٔ ٛزض ثسٖ  ٚنٛضت اؾت.
 -7غذد چشبي ٍ عشق فعبلتش هيـَد  :ثطٚظ آو ،ٝٙثٛي ثس ثسٖ  ،فٗبَ قسٖ غسز چطثي ٖ ٚطق زض احط افعايف تِٛيس
ٛٞضٔٞ ٖٛب ي آ٘سضٚغٖ ثٍٙٞ ٝبْ ثّ ٘ٛثبٖج افعايف يربٔت پٛؾت  ٚتحطيه ضقس غسز چطثي ٔي قٛز  ٚغبِجب ضقس
ؾطيٗتط ايٗ غسز ٘ؿجت ثٔ ٝزطاي آٟ٘ب و ٝث ٝؾُح پٛؾت ثبظ ٔي ق٘ٛس ؾجت ثؿت ٝقسٖ ٔٙبفص آٟ٘ب ٔي قٛز  ٚايٗ حبِت
ؾجت ْبٞط قسٖ رٛقٟبي ؾط ؾيبٕٞ ٜطا ٜثب اِتٟبة ٖ ٚف٘ٛت ٔي ٌطزز .
-9سٍيؾ هَ دس صَست  :ايٗ پسيس ٜإٞيت ٚيػ ٜاي زاضز چ ٖٛاظ ٘ٓط ارتٕبٖي ٘كب٘ٔ ٝطزاٍ٘ي ٔي ثبقس  .ضقس ٔٞٛبي
نٛضت تمطيجب ٕٞعٔبٖ ثب پجسايف ٔٞٛبي ظيط ثغُ آغبظ ٔي قٛز  .تطتيت ٔكرهي زض ْبٞط قسٖ ٔٞٛبي ضيف  ٚؾجيُ
ٚرٛز ٘ساضز ٕٔٗٛال اِٚيٗ ضٚيف زض ٌٛقٞ ٝبي ِت ثباليي ٔي ثبقس .
هـكالت هختلف دٍساى جَاًي :
ٔكىالت ثٟساقت ثبضٚضي
ثيٕبضيٟبي آٔيعقي
حٛازث  ،ؾٛا٘ح  ٚرطاحبت
اٖتيبز ثٛٔ ٝاز ٔرسض 000 ٚ
ٔكىالت ثٟساقت زٞبٖ  ٚز٘ساٖ
ٔكىالت تغصي ٝاي
ثيٕبضيٟبي ٔؿطي
تغييشا ت عبطفي دس بلَغ :
 .1افعايف تِٛيس ٛٞضٟٔ٘ٛب ٔٛرت ثطاٍ٘يرتٗ افىبض رٙؿي قسٜ
 .2تغييطات ٔىطض ذّك  ٚذٛ
 .3افعايف احؿبؼ اؾتمالَ ٖ ٚسْ ٚاثؿتٍي
ٔٙبثٕ:
 ثٟساقت زذتطاٖ زض زٚضاٖ ٘ٛرٛا٘يٚ -ظاضت ثٟساقت زضٔبٖ  ٚآٔٛظـ پعقىي ضإٙٞبي آٔٛظـ ٘ٛرٛاٖ تطرٕ ٝزوتط ٘بنط وال٘تطئٟ -تبة ّٖيعازٜ ثٟساقت ثّٛ٘ ٚ ٘ٛرٛا٘ي (ٚيػ ٜزا٘ف آٔٛظاٖ زٚض ٜضإٙٞبيي)تبِجف فطقت ٝنجب٘ – زوتط ٘سا چٛثساض-زوتط غالٔحؿيٗ ذسايي

(ٍيظُ اٍليبء )

هتي آهَصؿي بلَغ ًٍَجَاًي
ضؾٌ َٛطأي (ل) ثّٖ ٝي(ٔ) فطٔٛز ٜاؾت  ِٗٗ :اهلل ٚاِسيٗ حٕالِٚس ٕٞب ّٖي ٖمٛلٕٟب
 بلَغ چيؼت؟
ثّ ٘ٛاظ٘ٓط ِغٛي زضفط ًٙٞفبضؾي ثٙٗٔ ٝي :ضؾيسٖ -ضؾيسٖ ث ٝؾٗ ضقسٔ-طزقسٖ ٚظٖ قسٖ ٚضؾيسٌي ٚپرتٍي ٚثٝ
حس وٕبَ ضؾيسٖ آٔس ٜاؾت
تٗطيف ثّ :٘ٛثّ ٘ٛث ٝتغييطات ظيؿتي و ٝزض اثتساي زٚضٛ٘ ٜرٛا٘ي ْبٞط ٔي قٛز ٔي ٌٛيٙس.


جٌبِ ّبي هتفبٍت بلَغ
 ثّ ٘ٛرٙؿي :ثٙٗٔ ٝبي ضؾيسٖ ث ٝؾٗ تِٛيس ٔخُ ٚقٟٛت رٙؿي اؾت. ثّ ٘ٛرؿٕي٘ :كبٍ٘ط اٚد ضقس اوخط اًٖبء ٚا٘سأٟبي ثسٖ اؾت و ٝزضحسٚز18ؾبٍِي شوط ٌطزيس ٜاؾت. ثّ ٘ٛقطٖي :ثبضؾيسٖ ث ٝايٗ ؾٗ -زذتطاٖ 9ؾبٍِي ٚپؿطاٖ  -15زذتطاٖ ٚپؿطاٖ ٔؿئِٛيت رسيسي زضذهٛلزؾتٛضات ٖجبزي -التهبزي ٚحمٛق اِٟي پيسا ٔي وٙٙس ٘ٚؿجت ث ٝاَبٖت ٚپيطٚي اظآٟ٘ب ٔىّف ٔي ق٘ٛس.
 ثّ ٘ٛارتٕبٖي -التهبزي :اظتحت ؾطپطؾتي ٚٚاليت پسض يب ِٚي لب٘٘ٛي زضٔٛضز أٛض التهبزي ذبضد قسٚ ٜثٝٔطحّ ٝاي اظضقس ٔي ضؾس و ٝلسضت حفّ ٍٟ٘ٚساضي أٛاَ ٚتٛا٘بيي تسثيط الظْ ضا زضذهٛل أٛض التهبزي
ٚارتٕبٖي ذٛزپيسا ٔي وٙس.
 ثّ ٘ٛضٚا٘ي يب ثّ ٘ٛقرهيتٔ :ؿتّعْ ضؾف ٛٞقي ،ضؾيسٌي ٖبَفي ،زضن ٔفبٞيٓ اذاللي ،وٕبَ اضازٜٚا٘فٗبالت اؾت و ٝزضنٛضت ٚرٛز ٕٞبٍٙٞي ،ؾجت ضقس ٔتٗبزَ فطز ٔي ق٘ٛس ٚزضغيط ايٗ نٛضت ث ٝضفتبضٞبي
غيطٖبزي يب ٖسْ تٗبزَ ضٚا٘ي ٚي ٘زط ٔي ٌطز٘س.

 عالين اٍليِ بلَغ دسپؼشاى
 تغييط ٘بٌٟب٘ي لسٚٚظٖ ضقس ًٖالت ٚپيچيسٌي آٟ٘ب ْٟٛضرٛـ ٞبي نٛضت تغييط ؾبذتبض حٙزط٘ٚ ٜبي ٚزٚضٌ ٝقسٖ نسا ضقس ٔٛي پكت ِت ٚظيطثغُ ضقس ثيًٞ ٝب ٚويؿٞ ٝبي ثيًٛي ضقس ا٘ساْ تٙبؾّي -پيسايف احتالْ زضحسٚز14ؾبٍِي

 عالين اٍليِ بلَغ دسدختشاى
 تغييط ٘بٌٟب٘ي ٚظٖ ٚلس تغييط ٘ٚبظن قسٖ نسا پيساقسٖ رٛـ ٞبي نٛضت ضقس ٔٛي ظيط ثغُ ْٟٛضلبٖسٌي زضحسٚز13ؾبٍِي -ثعضي قسٖ پؿتبٖ ٞب

َّ يت دس بلَغ( َّيت يببي)

تعشيف اختالل َّيت ٘ :بضاحتي شٙٞي قسيس زضضاثُ ٝثب٘بتٛا٘ي ثطاي تُجيك رٙجٞ ٝبي ٔرتّف -ذٛز-زضظٔي ٝٙاحؿبؼ
٘ؿجتب ُٔٙمي اظذٛزتٛنيف ٔي وٙٙس.
ضزٍع اختالل  :افؿطٌي -ايُطاة -اؾتطؼ -پطذبقٍطي -فمساٖ ٖالل ٝث ٝزٚؾتبٖٔ -سضؾ ٝيب فٗبِيتٟبٔ -كىالت
ذٛاة -تغييط اقتٟبء ٖٚبزت غصائي ....ٚ
بحشاى َّيت:
 ٕ٘ي تٛا٘ٙس ذٛزضا ثيبثٙس ذٛزضاضٞب ٚفبض٘ اظ پي٘ٛس ٍ٘ٔ ٝي زاض٘س زضحبِت تزطز ٚزضزٚضاٖ پيف اظ قىُ ٌيطي ٛٞيت ثبلي ٔي ٔب٘ٙس زچبض ثحطاٖ ٛٞيت ٔطيي َٛٚال٘ي ٔست قسٞٚ ٜيچٍب ٜثٚ ٝفبزاضي يب تٟٗس پبيساضي زؾت ٕ٘ي يبثس ٖعت ٘فؽ وٕي زاض٘س ٚاؾتسالَ اذالليكبٖ ضقس ٘يبفت ٝاؾت ث ٝزقٛاضي ٔؿئِٛيت ظ٘سٌي ذٛزضا ثٟٗسٔ ٜي ٌيط٘س تىب٘كي ٞؿتٙس ٚتفىطي ٘بٔ ٓٓٙزاض٘س آٔبزٌي اٖتيبزثٛٔ ٝازٔرسض زاض٘س ضٚاثٍ فطزيكبٖ غبِجب ؾُحي ٌٚبٚ ٜثي ٌب ٜاؾت-

ٞطچٙس و ٝثُٛضوّي ثب ٘ح ٜٛظ٘سٌي ٚاِسيٙكبٖ ٔربِفٙس ٕ٘ي تٛا٘ٙس اظ ذٛز قي ٜٛاي اثسأ وٙٙس

سؿذ سٍاًي:
َّؽ ٍعقل
قذرت استذاللتطخيع غذاقت ٍفزيترضذ علوياهنبى ّن فنزيسئَالت فلسفياػتقالل طلبي:
 هقبٍهت درثزاثز تحنن ٍتحت سلطِ ثَدى -حزين ضخػي ٍخػَغي

احؼبع عضت ًفغ:

اًجبم مبر خَة ثِ اًگيشُ ضخػي ًِ ثزاي خَش آهذ اٍليبءاحتزام گذاضتي ٍارسش قبئل ضذى ثِ ضخػيت ًَجَاىلج ثبسي درثزاثزاججبرگؼتشؽ چـوگيش تخيل:

مول در مست تعبدل ٍتحول فطبرّبي هحيطيسبختي دًيبي خيبلي ثزاي دستزسي ثِ آرسٍّبسؿذ سفتبسي:

 پطذبقٍطي ظٚزض٘زي ٘بپرتٍي آضٔبٖ ٌطائي افطاٌ ٚتفطيٍ زضزٚؾتي وٙزىبٚي اٍِٛپصيطيسؿذ اجتوبعي دسًَجَاى -داليل ٍجَدتعبسض بشاي دادى اػتقالل بِ ًَجَاى اصجبًب ٍالذيي:

 ثزخي اس ٍالذيي  ،ثِ لحبظ داضتي تجبرة ًبهطلَة درگذضتِ ،ثِ غَرت ًبخَداگبُ اسهَاجِْ ًَجَاى ثبٍاقعيتْبي ًبخَضبيٌذ سًذگي هي تزسٌذ.
 ثعضي ديگز اس ٍالذيي ،دادى استقالل ثِ ًَجَاى رادٍى ضبى خَدهي داًٌذ ًٍگزاى ايي ّستٌذ مًِنٌذ درًظز ديگزاى ثِ عٌَاى ٍالذيي ثي مفبيت جلَُ مٌٌذ مِ قبدر ثِ مٌتزل رفتبرّبي فزسًذ خَد
ًيست
 گزٍُ ديگز ٍ ،الذيٌي ّستٌذ مِ دررٍاثط سًبضَئي يب دٍستي خَد ثبديگزاى ًبهَفقٌذ ٍاسايي هيتزسٌذ مِ دادى استقالل ثِ ًَجَاى ،هَجت گزايص اٍثِ ديگزاى ٍدٍري اسخَد اًبى ضَد
 عذُ اي ديگز  ،ثِ ايي دليل اساعطبي استقالل ثِ ًَجَاى اجتٌبة هي مٌٌذ مِ داضتي استقالل را لذتيثزاي ٍي هي داًٌذ مِ خَددرگذضتِ اسآى هحزٍم ثَدُ اًذ
 عذُ اي اس ٍالذيي ًيش هوني است اسايي ثتزسٌذ مِ داضتي استقاللًَ ،جَاى را ثِ هسبيلي چَىاسدٍاج سٍدرس ًٍبهعقَلً ،طست ٍثزخبست ثبدٍستبى ًبثبة ٍاعتيبد ثنطبًذ.
 -درخػَظ رضذ اجتوبعي هْوتزيي عَاهل اجتوبعي خبًَادُ ٍگزٍّْبي ّوسي هي ثبضذ.

 اصَلي كِ ٍالذيي دساستببط بب ًَجَاى ببيذ سعبيت ًوبيٌذ
 اظ ٚي ثرٛاٞيس ٔٛلٗي وٓ٘ ٝط ٚؾئٛاَ ذٛزضا ُٔطح ٔي وٙيس اٚآضأف زاقت ٝثبقس ؾئٛاَ ذٛز ٚيب ٔٛيٖٛي ضاؤ ٝي ذٛاٞيس ثيبٖ وٙيس ثُٛض ؾبزٚ ٜزليك ثيبٖ وٙيس زض ٔٛضز چٍٍ٘ٛي ٚقطايٍ ٔٛي ٔٛيب ؾئٛاِي ؤ ٝي ذٛاٞيس اظفطظ٘ستبٖ ثىٙيس لجال اَالٖبت وبفي ث ٝزؾت آٚضيسٚؾپؽ ُٔطح وٙيس
 ٔٛلٗيى ٝنحجت ٔي وٙيس ثٖٛٙ ٝاٖ يه فطز ٔهٕٓ ٚثب ٖميس ٜثباٚنحجت وٙيسٚحبِت تٕىيٗ ٚفطٚتٙي ث ٝذٛزٍ٘يطيس.
 ٔٛلٗيى ٝنحجت ٔي وٙيس ث ٝچٍٍ٘ٛي ٚحبِت ذٛز ٚحتي نساي ذٛز ٚضٚـ ثطلطاضوطزٖ ضاثُ ٝثب فطظ٘س ذٛززلتوٙيس ،چ ٝثؿب ا٘ٚؿجت ث ٝوالْ ٌٚفتٞ ٝبي قٕب ٔتبحط ٌطزز
 زض ٍٙٞبْ نحجت وطزٖ ثب فطظ٘س ذٛز زضنٛضتيى ٝپبؾد ؾئٛاالت ذٛزضا ٔي زا٘يس ٚ ،إ٘ٛز وٙيس و ٝآ٘طا ٕ٘ي زا٘يس اٌط زضٔٛضزي قٕب اقتجب ٜوطز ٜايس ثب وٕبَ رطات ٚقٟبٔت اظاٗٔٚصضت ذٛاٞي وٙيس پسض ٔٚبزض ثبيس ٘ؿجت ثٔ ٝمطضات ٚلٛا٘يٙي و ٝزضٔٛضز فطظ٘سقبٖ ثطلطاضوطز ٜا٘سپبيجٙس ثبقٙس ٚاٌط ثزبؾت ٘ؿجت ثٝازأ ٝآٖ انطاض وٙٙس
 اٌط احؿبؼ ٔي وٙيس ٘ٛرٛاٖ قٕب تغييط ٕ٘ٛز ، ٜتٗزت ٘ىٙيس ظيطا اٚفطظ٘س قٕبؾت ٚاٚضازٚؾت زاضيس ٚؾٗي وٙيسضاثُ ٝذٛزضا ثب اٚحفّ ٕ٘بييس

 عالئن ّـذاسدٌّذُ دٍسُ ًَجَاًي
 ٖسْ تٛا٘بئي ث ٝتبذيطا٘ساذتٗ تٕبيالت ايُطاة ٚافؿطزٌي ٞبي غيط ٌصضاٖ ،هجب٘يتٟبي ٔىطض اذتالالت زضّٖٕىطز تحهيّي پٛقيسٖ ِجبؾٟبي غيطٖبزي يب آضايف ٞبي افطاَي اذتالَ زضٔطالجت اظذٛززضظٔيٞ ٝٙبي ثٟساقتي اؾتفبز ٜحتي تفطيحي اظؾيٍب ٚيب ؾبيط ٔٛاز ٔرسض ته ثٗسي قسٖ( ٚؾٛاؼ) ٌٛقٌ ٝيطي احؿبؼ ثسقب٘ؿي ٔىطض ذٛزآظاضي يبزيٍطآظاضي -فطاضاظٔسضؾٚ ٝذب٘ٝ

 هْبستْبي استببط بب ًَجَاًبى
 ق٘ٛٙس ٜذٛثي ثبقيٓ رسي ثبقيٓ ِٚي ذك٘ٛت ٘ساقت ٝثبقيٓ لٛا٘يٙي زضذب٘ ٝزاقت ٝثبقيٓ فطنت ا٘تربة ثسٞيٓ -ضن ٚنطيح ثبقيٓ

 لبَٕ ثبقيٓ ثبحجبت ضفتبضوٙيٓ. ٘ٛرٛاٖ ضا تٟٙب ٍ٘صاضيٓ. تحميط ٘ىٙيٓ( ذهٛنب زضثطاثط زيٍطاٖ). أبْ ٞبزي"ٔ"  :وؿيى ٝثطاي ذٛزـ اضظـ وٓ اضظـ ثبقس ،اظقطـ زضأبٖ ٘رٛاٞي ثٛز . ٔسيطيت ٖهجب٘يت. ثب ٖهجب٘يت پبؾد ٘سٞيٓ. ٖمت ٘كيٙي ٘ىطز ٜأتيبظ ٘سٞيٓ. ثبحفّ ذ٘ٛؿطزي ٘ٛرٛاٖ ضاث ٝآضأف زٖٛت وٙيٓ. ثٗساظ فطٚوف وطزٖ ٖهجب٘يت زضحُ ٔكىُ  ٓٞفىطي وٙيٓ.قْش تشبيتي:
 اظ20زليم ٝتبحساوخط3ضٚظ ٘يبظ ثٙٔ ٝت وكي ٘ساضز ؾطزي زضضفتبض ُّ٘ٔ ٝمب حطف ظزٖ رٌّٛيطي اظتجسيُ فبنّ ٝث ٝقىبف زضضٚاثٍ ثس٘جبَ ث ٝظا٘ٛزضآٚضزٖٔ ،بِيسٖ پٛظ ٜث ٝذبن ٚذطزوطزٖ ٘ٛرٛا٘بٖ ٘جبقيٓ و ٝذالف غطٚض ٖٚعت ٘فؽاٚؾت ِصا فبنّٞ ٝب ضاث ٝقىبف ٔجسَ ٔي وٙس.
 ؿيَُ ّبي فبصلِ گشفتي ًَجَاى اصخبًَادُ
 پٙب ٜثطزٖ ث ٝز٘يبي ذيبِي تغييط قي ٜٛظ٘سٌي( ذٛاة -ذٛضان -تّٛيعي)...ٚ ٖٛ پٙب ٜثطزٖ ث ٝزيٍطأٖٙبثٕ ٔٚبذص:
.1

رٍاًطٌبسي رضذ( هفبّين ثٌيبدي دررٍاًطٌبسي ًَجَاًي ٍجَاًي) هَلفيي دمتز حسي احذي –دمتز ًينچْز هحسٌي-چبح ًٍطز
ثٌيبد

 .2رٍاًطٌبسي رضذ(مَدمي ًٍَجَاًي) تبليف دمتز هٌيژُ مزثبسي -ثْبر -1388
ً .3ظزيِ ّبي رضذ( هفبّين ٍمبرثزدّب) ًَيسٌذُ ٍيليبم مزيي -هتزجوبى دمتز غالهزضب خَي ًژاد -دمتز عليزضب رجبيي-
اًتطبرات رضذ1389 -
 .4رفتبرهي ثب مَدك هي تبليف دمتز جَاد فيض-
 .5متبثچِ ثسيج

(ٍيظُ داًؾ آهَصاى)

بلَغ ٍبْذاؿت سٍاى
 بلَغ چيؼت؟
ثّ ٘ٛاظ٘ٓط ِغٛي زضفط ًٙٞفبضؾي ثٙٗٔ ٝي :ضؾيسٖ -ضؾيسٖ ث ٝؾٗ ضقسٔ -طزقسٖ ٚظٖ قسٖ ٚضؾيسٌي ٚپرتٍي ٚثٝ
حس وٕبَ ضؾيسٖ آٔس ٜاؾت.
تٗطيف ثّ :٘ٛثّ ٘ٛث ٝتغييطات ظيؿتي و ٝزض اثتساي زٚضٛ٘ ٜرٛا٘ي ْبٞط ٔي قٛز ٔي ٌٛيٙس.
 دٍساى ًَجَاًي
دٍراى اٍائل ًَجَاًيٛ٘ :رٛاٖ ثَٛ ٝض َجيٗي ُٖف ث ٝزؾت آٚضزٖ اؾتمالَ ٚقرهيت زاضز .دٍراى اٍاسط ًَجَاًي:
رٛا٘بٖ ثٙبثط غطيع ٜرٙؿي ٔكتبق ٔي ق٘ٛس و ٝثب رٙؽ ٔربِف ذٛز زضفٗبِيتٟبي ٌطٞٚي قطوت وٙٙس .يىي زيٍط اظ
ٔؿبئُ زٚضاٖ اٚاؾٍ ثّ ٘ٛتٛر ٝث ٝذٛزاؾت.
دٍراى اٍخز ًَجَاًي :ثٔ ٝؿبئُ قغّي ٚحطف ٝاي و ٝزضآيٙس ٜثبيس زاقت ٝثبقس ثيكتط فىط ٔي وٙٙس َغيبٖ ٘ٛرٛاٖ ّٖيٝ
ٚاِسيٗ ٚزٚضي رؿتٗ اظ پسض ٔٚبزض و ٝزضاٚايُ زٚضاٖ ثّٚ ٘ٛرٛززاقت زضايٗ زٚض ٜتغييط ٔي يبثسٚث ٝتسضيذ ٘ٛرٛا٘بٖ ثٝ
فبٔيُ ذٛز٘عزيه ٔي ٌطزز.
 جٌبِ ّبي هتفبٍت بلَغ
 ثّ ٘ٛرٙؿي :ثٙٗٔ ٝبي ضؾيسٖ ث ٝؾٗ تِٛيس ٔخُ ٚقٟٛت رٙؿي اؾت ثّ ٘ٛرؿٕي٘ :كبٍ٘ط اٚد ضقس اوخط اًٖبء ٚا٘سأٟبي ثسٖ اؾت و ٝزضحسٚز18ؾبٍِي شوط ٌطزيس ٜاؾت ثّ ٘ٛقطٖي :ثبضؾيسٖ ث ٝايٗ ؾٗ -زذتطاٖ 9ؾبٍِي ٚپؿطاٖ  -15زذتطاٖ ٚپؿطاٖ ٔؿئِٛيت رسيسي زضذهٛلزؾتٛضات ٖجبزي -التهبزي ٚحمٛق اِٟي پيسا ٔي وٙٙس ٘ٚؿجت ث ٝاَبٖت ٚپيطٚي اظآٟ٘ب ٔىّف ٔي ق٘ٛس.
 ثّ ٘ٛارتٕبٖي -التهبزي :اظتحت ؾطپطؾتي ٚٚاليت پسض يب ِٚي لب٘٘ٛي زضٔٛضز أٛض التهبزي ذبضد قسٚ ٜثٝٔطحّ ٝاي اظضقس ٔي ضؾس و ٝلسضت حفّ ٍٟ٘ٚساضي أٛاَ ٚتٛا٘بيي تسثيط الظْ ضا زضذهٛل أٛض التهبزي
ٚارتٕبٖي ذٛزپيسا ٔي وٙس.
 ثّ ٘ٛضٚا٘ي يب ثّ ٘ٛقرهيتٔ :ؿتّعْ ضؾف ٛٞقي ،ضؾيسٌي ٖبَفي ،زضن ٔفبٞيٓ اذاللي ،وٕبَ اضازٜٚا٘فٗبالت اؾت و ٝزضنٛضت ٚرٛز ٕٞبٍٙٞي ،ؾجت ضقس ٔتٗبزَ فطز ٔي ق٘ٛس ٚزضغيط ايٗ نٛضت ث ٝضفتبضٞبي
غيطٖبزي يب ٖسْ تٗبزَ ضٚا٘ي ٚي ٔٙزط ٔي ٌطز٘س.
 عالين اٍليِ بلَغ دسپؼشاى
 تغييط ٘بٌٟب٘ي لسٚٚظٖ ضقس ًٖالت ٚپيچيسٌي آٟ٘ب ْٟٛضرٛـ ٞبي نٛضت تغييط ؾبذتبض حٙزط٘ٚ ٜبي ٚزٚضٌ ٝقسٖ نسا ضقس ٔٛي پكت ِت ٚظيطثغُ ضقس ثيًٞ ٝب ٚويؿٞ ٝبي ثيًٛي ضقس ا٘ساْ تٙبؾّي-

پيسايف احتالْ زضحسٚز14ؾبٍِي

 عالين اٍليِ بلَغ دسدختشاى
 تغييط ٘بٌٟب٘ي ٚظٖ ٚلس تغييط ٘ٚبظن قسٖ نسا پيساقسٖ رٛـ ٞبي نٛضت ضقس ٔٛي ظيط ثغُ ْٟٛضلبٖسٌي زضحسٚز13ؾبٍِي ثعضي قسٖ پؿتبٖ ٞب تحَالت سٍاًي ًَجَاًي
ث ٝؾجت ضقس رٙؿي ٚفطاضؾيسٖ ثّ ،٘ٛحبالتي چٍ٘ ٖٛطا٘ي ٚايُطاة ثط٘ٛرٛاٖ غبِت ٔي ٌطز٘س.ث ٝرٟت ضقس ؾطيٕ رؿٕب٘ي ٚغبفٍّيط قسٖ ٘ٛرٛاٖ ثِ ٝحبِ ٖسْ آٔبزٌي لجّي ،حبالتي اظلجيُ ذؿتٍي ٚؾطزضززض ٚي پسيساض ٔي ق٘ٛس.
ث ٝزِيُ تغييطات رؿٕي ٚضقس رٙؿيٛ٘ ،رٛاٖ ؾؿت ٚثي حبَ ٔي ٌطزز و ٝثطٚظ ايٗ حبالت ثبٖج تّمي ٔٙفيثعضٌتطٞب اظٚي قسٚ ٜثٛ٘ ٝث ٝذٛز ٔٙزط ث ٝثطٚظ ٘بضاحتي ٞبي ضٚا٘ي ٚي ٔي ٌطزز.
ٌٛقٌ ٝيطي ٚغطق قسٖ زضتريالت زٚضٚزضاظٕٞ ،چٙيٗ ٔكغ َٛقسٖ ثُٔ ٝبِٗ ٝذٛيكتٗ اظ ٚيػٌيٟبي ثبضظ ايٗ زٚضٜ
اؾت.
سٍاًـٌبػبى علت دسًٍگشائي ًَجَاًبى سا:
ْٟٛض٘بٌٟب٘ي ٖاليٓ حب٘ٛي ٝرٙؿيپيسايف تٕبيالت ٔطث ٌٛث ٝؾبيم ٝتِٛيس ٔخٌُؿتطـ ش ٗٞزضرٟت ٛٞـ ٘ٓطيثحطاٖ ٞبي ضقس قرهيتٍ يظگي ّبي عبطفي ًَجَاًبى
 افؿطزٌيٛ٘ :رٛاٖ ث ٝزِيُ تطؼ ٚا٘تمبز ٚؾطظ٘ف زيٍطاٖ ،زضثيبٖ ٚتٗجيط ٞيزبٖ ٞبي ذٛززچبض تطزيس قسٜٚزضذٛز فطٔٚي ضٚز ٚاظرٕٕ وٙبضٌ ٜيطي ٔي وٙس
-

ؾطٖت :ث ٝآؾب٘ي تحت تبحيط ٔحطوٟبي ٞيزب٘ي لطاضٔي ٌيطز

-

قستٞ :يزبٟ٘ب ٖٛٚاَف ٚي ث ٝنٛضتي قسيس ثطٚظ ٔي وٙس

 ٖسْ وٙتطَ :زضثيبٖ ٞيزبٖ ٞبي ذٛز ٘تطؼ ٚزؾت ث ٝفٗبِيتٟبي ذُط٘بن ٔي ظ٘سٞطچٙس ثٗس پكيٕبٖ ٔي قٛزٚث ٝؾطظ٘ف ذٛز ٔي پطزاظز
-

ٔٓ ٖٛٙثٛزٖ :زضثبض ٜچٍٍ٘ٛي رٌّ ٜٛط قسٖ ذٛز زض٘ٓط زيٍطاٖ ٍ٘طاٖ ًُٔٚ ٖٛٙٓٔ ،طة ٔي قٛز

-

٘بپبيساضي :پبؾرٟبي ٖبَفي ٚي  ،زْ ث ٝزْ تغييط پيسا ٔي وٙٙس

 ٘بقيٍطي :زضثيبٖ ٚاوٙف ٞبي ٖبَفي تبظٔ ٜخُ اْٟبض ٔحجٍ ٘ؿجت ث ٝفطزغيط ٕٞزٙؽ ،ذبٔي ٚثي تزطثٍي٘كبٖ ٔي زٞس

 خصَصيبت سفتبسي عبم دسًَجَاًي( سؿذ رٌّي)
 َغيبٖ ّٖيٚ ٝاِسيٗ :ايٗ احؿبؼ و ٝزيٍطاٖ اٚضإ٘ي فٕٟٙس ،زضتهٛض ٘ٛرٛاٖ اظذٛزـ ٚقٙبذتي و ٝاظاضظقٟبيذٛززاضز ٔٗٙىؽ ٔي قٛز
 احجبت ٚرٛز٘ٛرٛييٛ٘ :رٛيي ٘ٚيبظ ثٛ٘ ٝقسٖ ث ٝاقىبَ ٌ٘ٛبٌ ٖٛثطٚظ ٔي وٙس :زضقيِ ٜٛجبؼ پٛقيسٖ ،زضَطظضفتبض ،زضاؾتٕٗبَ ِغبت ،زضذٍ ،زضافىبض ٛ٘...ٚرٛاٖ ذٛزضا ٔتفبٚت اظ آ٘چ ٝثٛز ٜحؽ ٔي وٙس ٕٞٚچٙيٗ ذٛاٞبٖ
آٖ اؾت ؤ ٝتفبٚت اظزيٍطاٖ ،يٗٙي ثعضٌؿبالٖ ثبقسٛ٘ .رٛيي زض آضايف ْبٞطي ذهٛنيت ٔكتطن زذتطاٖ
ٚپؿطاٖ اؾت
 رؿذ ؿٌبختي دسًَجَاًي
غاٖ پيبغٗٔ ٜتمس اؾت و ٝاظٚيػٌيٟبي ثبضظ ٘ٛرٛا٘بٖ زضحُ ٔؿبيُ ّٖٕي ُٙٔٚمي آٖ اؾت و: ٝ
 ٔب٘ٙس زا٘كٕٙساٖ ُٙٔٚمئ ُٕٖ ٖٛي وٙٙس.  ٕٝٞضا ٜحُ ٞبي احتٕبِي ضازض٘ٓط ٔي ٌيط٘س. فطييٞ ٝبي ٔٗم َٛضااضائٔ ٝي ٕ٘بيٙس. ث ٝآظٔ ٖٛفطييٞ ٝب ٔي پطزاظ٘س. اظَطيك اؾتسالَ ُٔٙمي ٚليبؾي ث٘ ٝتبيذ زليك زؾت ٔي يبثٙس.14 ساُ بشاي بلَغ اجتوبعي (سؿذ اجتوبعي دسًَجَاى)
 تٕطيٗ ثطزثبضي مبرخَدتبى رااًجبم دّيذ درستنبرثبضيذ ثبّذفتبى رٍثِ رٍضَيذ عبدات ثذخَدراتزك مٌيذ ثبرٍحيِ اي جَاى ٍضبداة فعبليتْبيتبى راپي گيزي مٌيذ اس هَقعيتْبي خَداستفبدُ مٌيذ عالئق خَدراهتٌَع سبسيذ هسئَليت پذيزي احسبسبت خَدرامٌتزل مٌيذ ثخطٌذُ ثبضيذ ٍقت فزاغت خَدراثبخبًَادُ ٍدٍستبى ثگذراًيذ هتَجِ رفتبرخَدثبضيذ -خَدراثطٌبسيذ

َّ يت دس بلَغ( َّيت يببي)
ٛٞيت ٖجبضتؿت اظ اثٗبز ٔرتّف ذهٛنيبت يه فطزٚ ،لتي ث ٝنٛضت ٕٞبٚ ًٙٞضيبيتجركي زضٚرٛز اٚؾبظٔبٖ زازٜ
ق٘ٛس.
٘ٛرٛا٘ب٘ي و ٝثٛٞ ٝيت زؾت يبفت ٝا٘س ٚيب فٗبال٘ ٝزضرؿتزٛي آٖ ٞؿتٙساحؿبؼ ٖعت ٘فؽ ثيكتطي زاض٘س ،ث ٝاحتٕبَ
ظيبزث ٝنٛضت ا٘تعاٖي ٘ٚمبزا٘ ٝفىط ٔي وٙٙس ٗٔ ،آضٔب٘ي ٚ ٗٔٚالٗي آٟ٘ب قجبٞت ثيكتطي ث ٓٞ ٝزاضز ٚزضاؾتسالَ
اذاللي پيكطفت ٝا٘س.
ابعبد َّيت:
فطزي -رٙؽّٔ -يت -ضقت ٝتحهيّي -قغُ -ذب٘ٛاز -ٜرٕٗي زٚض ٜائ -صٞجي ....ٚ
تعزيف اختالل َّيت٘ :بضاحتي شٙٞي قسيس زضضاثُ ٝثب٘بتٛا٘ي ثطاي تُجيك رٙجٞ ٝبي ٔرتّف -ذٛز-زضظٔي ٝٙاحؿبؼ
٘ؿجتب ُٔٙمي اظذٛزتٛنيف ٔي وٙٙس.
ضزٍع اختالل  :افؿطٌي -ايُطاة -اؾتطؼ -پطذبقٍطي -فمساٖ ٖالل ٝث ٝزٚؾتبٖٔ -سضؾ ٝيب فٗبِيتٟبٔ -كىالت
ذٛاة -تغييط اقتٟبء ٖٚبزت غصائي ....ٚ
بحشاى َّيت :
 ٕ٘ي تٛا٘ٙس ذٛزضا ثيبثٙس. ذٛزضاضٞب ٚفبض٘ اظ پي٘ٛس ٍ٘ٔ ٝي زاض٘س. زضحبِت تزطز ٚزضزٚضاٖ پيف اظ قىُ ٌيطي ٛٞيت ثبلي ٔي ٔب٘ٙس. زچبض ثحطاٖ ٛٞيت ٔطيي َٛٚال٘ي ٔست قسٞٚ ٜيچٍب ٜثٚ ٝفبزاضي يب تٟٗس پبيساضي زؾت ٕ٘ي يبثس. ٖعت ٘فؽ وٕي زاض٘س ٚاؾتسالَ اذالليكبٖ ضقس ٘يبفت ٝاؾت. ث ٝزقٛاضي ٔؿئِٛيت ظ٘سٌي ذٛزضا ثٟٗسٔ ٜي ٌيط٘س. تىب٘كي ٞؿتٙس ٚتفىطي ٘بٔ ٓٓٙزاض٘س آٔبزٌي اٖتيبزثٛٔ ٝازٔرسض زاض٘س. ضٚاثٍ فطزيكبٖ غبِجب ؾُحي ٌٚبٚ ٜثي ٌب ٜاؾت.ٞ -طچٙس و ٝثُٛضوّي ثب ٘ح ٜٛظ٘سٌي ٚاِسيٙكبٖ ٔربِفٙس ٕ٘ي تٛا٘ٙس اظ ذٛز قي ٜٛاي اثسأ وٙٙس.

 عالئن ّـذاسدٌّذُ دٍسُ ًَجَاًي
 ٖسْ تٛا٘بئي ث ٝتبذيطا٘ساذتٗ تٕبيالت ايُطاة ٚافؿطزٌي ٞبي غيط ٌصضاٖ ،هجب٘يتٟبي ٔىطض اذتالالت زضّٖٕىطز تحهيّي پٛقيسٖ ِجبؾٟبي غيطٖبزي يب آضايف ٞبي افطاَي اذتالَ زضٔطالجت اظذٛززضظٔيٞ ٝٙبي ثٟساقتي اؾتفبز ٜحتي تفطيحي اظؾيٍب ٚيب ؾبيط ٔٛاز ٔرسض ته ثٗسي قسٖ( ٚؾٛاؼ) ٌٛقٌ ٝيطي احؿبؼ ثسقب٘ؿي ٔىطض ذٛزآظاضي يبزيٍطآظاضي فطاضاظٔسضؾٚ ٝذب٘ٝ عذم كٌبسآهذى بب چبلؾ ّبي دٍسُ ًَجَاًي ببعث اختالالتي دس دٍساى ًَجَاًي هي گشدد:
اختاللْبي درًٍي :اذتالِٟبيي وٛٔ ٝرت آظاض ذٛزفطز ٔي ٌطزز:اختاللْبي خلقي :پبؾرٟبي ٘ٛرٛا٘بٖ ٘ؿجت ث ٝاؾتطؼ ٔتفبٚت اؾت:افسزدگي ضذيذ ٛ٘ :رٛا٘بٖ ٔجتال ث ٝافؿطزٌي  ،وػذّك يبٔٙعٚي قسٚ ٜزضٌيطيٟبي شٙٞي ٚا٘عٚا اظ يه ؾ ،ٛثب أٛضتحهيّي آ٘بٖ تساذُ ٔي وٙس ٚاظ ؾٛي زيٍط  ،ايكبٖ ضااظ زضيبفت وٕه زيٍطاٖ ٔحطٔ ْٚي ؾبظز
ضيذايي :اظ ٚيػٌيٟبي ثبضظ ايٗ اذتالَ ،افعايف ذّك يب تحطيه پصيطي ،ثيف فٗبِي  ،پطحطفيٖ ،عت ٘فؽ ثؿيبض ثبال ،ثيذٛاثي ،حٛاؼ پطتي ٚضفتبضٞبي ثي ٔالحٓٚ ٝثي پطٚا
اختالل دٍقطجي  :اذتالِي اؾت و ٝثب تغييطات قسيس ذّك ٕٞطا ٜاؾت ٚاظ افؿطزٌي ٖٕيك تبؾطذٛقي قسيس ،ثيلطاضي ،پطحطفي ٚوذ ذّمي زض٘ٛؾبٖ ٔي ثبقس
اضطزاة ٍاختاللْبي اضطزاثي  :قبيٗتطيٗ ٔكىالت ضٚا٘ي ٘ٛرٛا٘بٖ ،ايُطاة اؾت و ٝاظ ٖٛأُ ٔتٗسزي چ ٖٛقطٔٚيه زٚض ٜتحهيّي رسيسٚ ،رٛز تىبِيف زضؾي يبا٘زبْ أٛض ٔٙعَ ،آٔبز ٜقسٖ ثطاي أتحبٖ ٖ ...ٚال ٜٚثط تغييطات رؿٕي ،
ضٚا٘ي ٚوؿت اؾتمالَ زضآ٘بٖ ٘بقي ٔي قٛز:
اختالل ّزاس هطخعٍٙٞ:بٔي وٞ ٝطاؼ يه ٘ٛرٛاٖ ٔطث ٌٛث ٝيه ٔٛلٗيت ٔحسٚز ٚلبثُ ٔكبٞسٔ ٜب٘ٙس ٖجٛض اظ يهٔحّ ،ٝثيٕبضؾتبٖ ٚيبثّٙسي ثبقس زضثطٔي ٌيطز.
اختالل ّزاس اجتوبعيٖ :سْ تٕبيُ ث ٝحًٛض زضرٕٕ ٕٟٔ،تطيٗ ٚيػٌي ٘ٛرٛا٘بٖ ٔجتب ث ٝايٗ اذتالَ اؾتاختالل ٍسَاس فنزي -عولي ٔ :تساِٚتطيٗ ٚؾٛاؼ ٞبي فىطي ٖجبضتٙساظ افىبضٔىطض زضٔٛضز آِٛزٌي ،لطاضٌطفتٗاقيبءزض ٘ٓٓ ذبل ،تىب٘ٞ ٝبي پطذبقٍطا٘ٚ ٝظ٘ٙسٔ ٜب٘ٙس فحبقي ٚيب تهٛض نحٞ ٝٙبي قٟٛت ثطاٍ٘يع
ٍسَاسْبي عولي ثِ 2غَرت:ضفتبضٞبي تىطاضي ٔب٘ٙس قؿتٗ زؾت ٓٓٙٔ ،وطزٖ ٚيبثبظثيٙياٖٕبَ شٙٞي چ ٖٛزٖبوطزٖ ٚيبقٕبضـ ْبٞط ٔي ق٘ٛس.ٛ٘ -رٛاٖ ايٗ ٘ ٔٛضفتبضٞب ضا ثبٞسف پيكٍيطي اظثطٚظ ايُطاة يب پطيكب٘ي ا٘زبْ ٔي زٞس.

 اختالل اضطزاة فزاگيز  :ثب ٘كب٘ٞ ٝبيي چ ٖٛثي لطاضي ،ذؿتٍي پصيطي ،اقىبَ زضتٕطوع ،تحطيه پصيطي ،تٙفًٖال٘ي ٚاقىبَ زضذٛاة ٕٞطا ٜاؾتٍ٘.طا٘يٟبي ٖٕسٛ٘ ٜرٛا٘بٖ ٔجتال ث ٝايٗ اذتالَ اغّت ٔطث ٌٛث ٝويفيت ّٖٕىطز
ٚيب ٔيعاٖ تٛا٘بيي زضٔسضؾٚ ٝيب ضٚيساٞبي ٚضظقي اؾت ٚاِجتٕٔ ٝىٗ اؾت زضقطايٍ ٔرتّف ثٛٔ ٝيٞ ٔٛبي ٔتفبٚتي
ٔطث ٌٛقٛز.
 اختاللْبي ثيزًٍي  :ا٘ٛاٖي اظ اذتالَ ٞؿتٙس وٛٔ ٝرت آظاض ربٔٗٔ ٝي ٌطز٘س ٚا٘ٛأ ضفتبضٞبي ثعٞىبضا٘ ٝاظ ايٗ ٘ٔٛا٘س و ٝذٛزقبُٔ:
 اختالل سلَك :قبُٔ ٘ٛرٛا٘ب٘ي و ٝوٓ تط اظ  18ؾبَ زاض٘س و ٝاغّت آغبظٌط ضفتبضٞبي پطذبقٍطا٘ ٝا٘س .آ٘بٖ زؾت ثٝاضتىبة ضفتبضٞبي آظاضزٙٞس ٜيب ضٖت اٍ٘يع ٔي ظ٘ٙس ،ظزٚذٛضزٞبي ٔىطض ضأ ٜي ا٘ساظ٘س ،زؾت ث ٝاؾتفبز ٜاظاؾّح ٝيب
ٚؾبيُ آؾيت ظاي زيٍط ٔي ثط٘س ،ث ٝزيٍطاٖ ّْٓ ٔي وٙٙس ،ثب حيٛا٘بت ث ٝثي ضحٕي ضفتبض ٔي ٕ٘بيٙس ٕٟٔ...ٚتطيٗ
ٚيػٌي ايٗ ٘ٛرٛا٘بٖ ،ترّف رسي اظ ٔمطضات ذب٘ٔٚ ٝسضؾ ٝاؾت.
 اختالل ضخػيت ضذ اجتوبعي  :زض افطازثبالي 18ؾبَ تمؿيٓ وطز ٜا٘سٛ٘ ،رٛاٖ زضٔٗطو ذُط زؾتٍيطي  ،اٖتيبزثٛٔ ٝاز ٔرسض ٚثيٕبضيٟبي رؿٕي ٚضٚا٘ي لطاضٔي زٞس.

هٌببع ٍهبخز:
 .6رٍاًطٌبسي رضذ( هفبّين ثٌيبدي دررٍاًطٌبسي ًَجَاًي ٍجَاًي) هَلفيي دمتز حسي احذي –دمتز
ًينچْز هحسٌي-چبح ًٍطز ثٌيبد
 .7رٍاًطٌبسي رضذ(مَدمي ًٍَجَاًي) تبليف دمتز هٌيژُ مزثبسي -ثْبر -1388
ً .8ظزيِ ّبي رضذ( هفبّين ٍمبرثزدّب) ًَيسٌذُ ٍيليبم مزيي -هتزجوبى دمتز غالهزضب خَي ًژاد-
دمتز عليزضب رجبيي -اًتطبرات رضذ1389 -
 .9رفتبرهي ثب مَدك هي تبليف دمتز جَاد فيض-
 .10متبثچِ ثسيج

تغزيِ دس دٍساى بلَغ
انُالح ثّ ٘ٛث ٝضقس رؿٕي ؾطيٕ  ،تغييط زض تطويت ثسٖ  ٚثّ ٘ٛرٙؿي اقبض ٜزاضز .رٟف ضقس زٚضاٖ ثّ ٘ٛزض ٔمبيؿٝ
ثب ضقس تسضيزي زٚضاٖ پايب٘ي وٛزوي ؾجت ثطٚظ تغييطات ٔتٗسزي زض ٚيػٌي ٞبي ضفتبضي  ،ضٚحي  ٚرؿٕي ٔي قٛز .
تغييطات ضفتبضي  ٚضٚا٘ي و ٝزض ايٗ زٚضاٖ اتفبق ٔي افتس ثبٖج ٔي قٛز ٘ٛرٛاٖ زض ٔمبيؿ ٝثب زٚضاٖ ٞبي لجُ ٚاثؿتٍي
وٕتطي ثٚ ٝاِسيٗ زاقت ٝثبقس  ٚاظ ٕٞؿبالٖ ٘ؿجت ث ٝذب٘ٛاز ٜتبحيط پصيطتط ثبقس و ٝايٗ ٔؿئّ ٝؾجت ثطٚظ ٔكىالتي زض
اضتجبٌ ثيٗ ٚاِسيٗ  ٚفطظ٘ساٖ ٔي قٛز .ايٗ تغييطات ٖال ٜٚثط احطات يبز قس ، ٜضٚي ٘يبظٞبي تغصي ٝاي  ،ضفتبضٞب ٖ ٚبزات
غصايي ٘يع تبحيط ٔؿتميٓ ذٛاٞس زاقت  .ثٙبثطايٗ اَالٔ ٚاِسيٗ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ اظ ايٗ تغييطات  ٚتبحيط آٖ ثط ٚيٗيت تغصي ٝثطاي
ذٛز ٘ٛرٛاٖ ٚ ٚاِسيٗ إٞيت ثؿيبض ظيبزي زاضز .
تغييشات هَثش بش سفتبسّبي تغزيِ اي دٍساى بلَغ
زض زٚضاٖ ثّٖ ٘ٛال ٜٚثط افعايف ضقس لسي  ٚافعايف ٚظٖ  ،تغييطاتي ٘يع زض تطويت ثسٖ اتفبق ٔي افتس  .زض ايٗ زٚضاٖ
افعايف تٛز ٜچطثي زض ثسٖ زذتطاٖ ثيكتط اظ پؿطاٖ اؾت  ٚتطاوٓ ثبفت چطثي زض زذتطٞب ثيكتط زض ٘بحي ، ٍِٗ ٝپؿتبٖ ٞب
 ،ثبظٞٚب  ٚثبؾٗ اؾت زض حبِي و ٝزض پؿطاٖ افعايف تٛزًٖ ٜال٘ي ثيكتط اظ زذتطاٖ اؾت .
زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛتغصي ٝزض زذتطاٖ ث ٝزِيُ آٖ و ٝزض آيٙسٟٖ ٜس ٜزاض ْٚيف ٝذُيط پطٚضـ فطظ٘س ذٛاٙٞس ثٛز  ٚزٚضاٖ
ثبضزاضي  ٚقيطزٞي ضا تزطث ٝذٛاٙٞس وطز إٞيت ثيكتطي زاضز چطا و ٝؾالٔت  ٚتغصيٙٔ ٝبؾت زذتطاٖ زض تٕبْ ََٛ
ظ٘سٌي  ٚثٚ ٝيػ ٜزض زٚضاٖ ثّ ٘ٛثب ؾالٔت زٚضاٖ ثبضزاضي  ٚقيطزٞي زض اضتجبٌ اؾت .
اّويت تغزيِ دس ػي بلَغ
تغصيٙٔ ٝبؾت  ٚنحيح زض زٚضاٖ ثّٖ ٘ٛال ٜٚثط تبٔيٗ ضقس وبفي ث ٝپيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٞبي ٔعٔٗ زٚضاٖ ثعضٌؿبِي
ٔب٘ٙس ثيٕبضي ٞبي لّجي ٖطٚلي  ،افعايف فكبض ذ ، ٖٛثطذي ا٘ٛأ ؾطَبٖ ٞب  ٚزيبثت ٘يع وٕه قبيبٖ تٛرٟي ٔي وٙس .
يٕٗ ايٗ و ٝزض قىُ ٌيطي ٖبزات غصايي نحيح ٘يع ٔٛحط اؾت .

ًيبصّبي تغزيِ اي دٍساى بلَغ
زض زٚضاٖ ثّ٘ ٘ٛيبظ ث ٝا٘طغي ٛٔ ٚاز ٔغصي افعايف ٔي يبثس .
اًشطي
تبٔيٗ ٔمساض ٔٛضز ٘يبظ ا٘طغي زض تٕبْ زٚضاٖ ٞبي ظ٘سٌي يىي اظ وّيسي تطيٗ ٔؿبئُ تغصي ٝاي اؾت ٔ .مساض ا٘طغي ٔٛضز
٘يبظ زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛثيٗ زذتطاٖ  ٚپؿطاٖ ثط اؾبؼ ٘طخ ضقس  ،تطويت ثسٖ ٔ ٚيعاٖ فٗبِيت ثس٘ي ٔتفبٚت اؾت  ،ثَٛ ٝضي
و ٝچ ٖٛؾطٖت ضقس زض پؿطاٖ ثيكتط اظ زذتطاٖ اؾت ٘ ،يبظ ث ٝا٘طغي زض پؿطاٖ ثيكتط اظ زذتطاٖ اؾت .
ٔٙبثٕ غصايي تبٔيٗ وٙٙس ٜا٘طغي قبُٔ چطثي ٞب  ٚوطثٞٛيسضات ٞب ٞؿتٙس اٌط چ ٝپطٚتئيٗ ٞب ٘يع زض ٟ٘بيت ثطاي ثسٖ
ا٘طغي تِٛيس ٔي وٙٙس  .أب ثطاي آٖ و ٝپطٚتئيٗ ٞب ثتٛا٘ٙس ؾبيط ْٚبيف ذٛز ضا ثطاي ثسٖ ا٘زبْ زٙٞس الظْ اؾت و ٝا٘طغي
اظ َطيك وطثٞٛيسضات ٞب  ٚچطثي ٞب ثطاي ثسٖ تبٔيٗ قٛز ثَٛ ٝضي وٖ ٝسْ زضيبفت ا٘طغي اظ َطيك وطثٞٛيسضات ٞب ؾجت
اؾتفبز ٜاظ پضٚتئيٗ ث ٝربي وطثٞٛيسضات ثطاي تبٔيٗ ا٘طغي ٔي قٛز  ٚايٗ ٚيٗيت ؾجت ٔي قٛز و ٝپطٚتئيٗ ٞب ٘تٛا٘ٙس
ثطاي اٞساف يطٚضي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ثٍيط٘س ٙٔ .بثٕ وطثٞٛيسضات ٞب قبُٔ ا٘ٛأ ٘بٖ  ٚغالت  ،ثط٘ذ ٔ ،بوبض٘ٚي  ،قيط ٚ
ِجيٙبت ٔ ،يٞ ٜٛب ٛٔ ٚاز لٙسي ؾبزٔ ٜخُ لٙس  ٚقىط ٖ ٚؿُ  ٚاؾت .
ٔٙبثٕ چطثي ٞب ٘يع قبُٔ ا٘ٛأ چطثي ٞب  ٚضٚغٗ ٞب  ،وط ٚ ٜچطثي ٔٛرٛز زض ا٘ٛأ ٌٛقت ٔ ٚغعٞب ٞؿتٙس .
ثٟتطيٗ ضا ٜثطاي پي ثطزٖ ثطزٖ ث ٝزضيبفت وبفي ا٘طغي زض زٚضاٖ ثّٚ ٘ٛظٖ ٕ٘ ٚبي ٝتٛز ٜثس٘ي اؾت ث ٝايٗ تطتيت وٝ
افعايف ٚظٖ ٘كبٖ زٙٞس ٜافعايف زضيبفت وبِطي ٚ ٚظٖ ٘بوبفي ٘كبٖ زٙٞس ٜزضيبفت ٘بوبفي ا٘طغي اؾت .
زضيبفت ا٘طغي ٔبظاز ثط ٘يبظ زض ايٗ ؾٗ ثَٛ ٝض ٕٔٗٔ َٛطث ٌٛث ٝافعايف زضيبفت چطثي ٛٔ ٚاز لٙسي اظ رّٕ ٝاظ َطيك
غصاٞبي آٔبزٛ٘ ٚ ٜقبثٞ ٝبي ٌبظزاض اؾت .
پسٍتئيي
پضٚتئيٗ ٞب زض ضقس اؾترٛاٖ  ٚ ًّٖٝ ٚؾالٔت ؾيؿتٓ ايٕٙي ٘مف زاض٘س ٙٔ ٚبثٕ غصايي غٙي آٖ ٞب قبُٔ ا٘ٛأ قيط ٚ
ِجٙيبت ٌٛ ،قت  ،ترٓ ٔط٘  ،حجٛثبت ٔ ٚغعٞب اؾت  .زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛؾطٖت ضقس ثيكتط قس ٚ ٜچ ٖٛثطاي ضقس ثسٖ حًٛض
پطٚتئيٗ اِعأي اؾت ٘ٛرٛا٘بٖ ثبيس زض ايٗ ٔطحّ ٝپطٚتئيٗ وبفي ضا اظ َطيك ٔٛاز غصايي زضيبفت وٙٙس  .زض نٛضت زضيبفت
٘بوبفي پضٚتئيٗ ضقس ٚظ٘ي  ٚلسي زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛتحت تبحيط لطاض ٔي ٌيطز ٕٞ .چٙيٗ زضيبفت ٘بوبفي پطٚتئيٗ  ،ؾجت
تغييط زض تطويت ثسٖ ٘ٛرٛاٖ  ٚتغييط زض پاؾد ٞبي ايٕٙي  ٚافعايف احتٕبَ اثتال ثٖ ٝف٘ٛت ذٛاٞس قس .

هَاد هعذًي ٍ ٍيتبهيي ّب
ٔمساض ٔٛضز ٘يبظ ٔٛاز ٔٗس٘ي ٚ ٚيتبٔيٗ ٞب زض ايٗ زٚضاٖ ثطاي حٕبيت اظ ضقس  ٚتىبُٔ ايٗ ؾٗ افعايف ٔي يبثس .أب آٖ
زؾت ٝاظ ٔٛاز ٔٗس٘ي ٚ ٚيتبٔيٗ ٞبيي و ٝزض ؾبذت ٝقسٖ تٛز ٜثس ٖٚچطثي ثسٖ  ،اؾترٛاٖ  ٚؾّٞ َٛبي لطٔع ذٖٛ
زذبِت زاض٘س ٔب٘ٙس آ ، ٗٞوّؿيٓ  ٚضٚي زض ايٗ زٚضاٖ ٔ ٟٓتط ٞؿتٙس أب ٔتبؾفب٘ ٝوٕجٛز ثطذي ٚيتبٔيٗ ٞب ٛٔ ٚاز ٔٗس٘ي
اظ رّٕٚ ٝيتبٔيٗ  ٚ Cٚ Aآ ، ٗٞضٚي  ٚوّؿيٓ زض ٘ٛرٛا٘بٖ ثٚ ٝيػ ٜزذتطاٖ قبيٕ تط اؾت .
ٍيتبهيي ٚ : Aيتبٔيٗ  Aزض ضقس  ،تمٛيت ؾيؿتٓ ايٕٙي  ٚؾالٔت پٛؾت ٘مف زاضز .

ٚيتبٔيٗ  Aزض ٔٛاز غصايي اظ

رّٕ ٝوط ، ٜقيط  ،ظضز ٜترٓ ٔط٘  ،ا٘ٛأ ؾجعي ٞبي ثطي ؾجع ٔب٘ٙس اؾفٙبد  ٚؾجعي ٞبي ظضز ٘ ٚبض٘زي ٔب٘ٙس ٛٞيذ ،وسٚ
حّٛايي ٔ ٚيٞ ٜٛبيي ٔخُ  ، ّٛٞآِ ، ٛظضزآِ ، ٛذطٔبَِ ٚ ٛبِجي ٚرٛز زاضز .
ٍيتبهيي ٚ : Dيتبٔيٗ  Dث ٝافعايف رصة وّؿيٓ  ٚفؿفط وٕه ٔي وٙس  .رٍط  ،ظضز ٜترٓ ٔط٘  ،اظ ٔٙبثٕ ذٛة
ٚيتبٔيٗ ٞ Dؿتٙس  ٚثبيس زض ثط٘بٔ ٝغصايي ٘ٛرٛا٘بٖ ٌٙزب٘س ٜق٘ٛس  ،اِجت ٝثٟتطيٗ ٔٙجٕ تبٔيٗ وٙٙس ٜايٗ ٚيتبٔيٗ تبثف
ٔؿتميٓ ٘ٛض ذٛضقيس اؾت .
ٍيتبهيي ّبي گشٍُ  : Bزض زٚضاٖ ثّ ٘ٛث ٝزِيُ افعايف ٘يبظ ث ٝا٘طغي ٘ ،يبظ ثٚ ٝيتبٔيٗ ٞبي ٌط Bٜٚافعايف ٔي يبثس ايٗ
ٌطٚ ٜٚيتبٔيٗ ٞب زض ٌٛقت  ،ظضز ٜترٓ ٔط٘  ،غالت  ٚحجٛثبت ٚرٛز زاض٘س ٚ .يتبٔيٗ  B12فمٍ زض غصاٞبي حيٛا٘ي ٔخُ
ٌٛقت ٚرٛز زاضز .
ٍيتبهيي  : Cايٗ ٚيتبٔيٗ ثطاي تبٔيٗ ٔمبٔٚت ثسٖ زض ثطاثط ثيٕبضي ٞب يطٚضي اؾت ٕٞچٙيٗ ث ٝرصة آ٘ ٗٞيع وٕه
ٔي وٙس ٙٔ .بثٕ غصايي آٖ ٘يع قبُٔ ا٘ٛأ ٔطوجبت ٌٛ ،ر ٝفطٍ٘ي  ،ا٘ٛأ فّفُ ؾجع ،وّٓ َ ،بِجي  ٚا٘ٛأ ؾجعي ٞبي تبظٜ
ٔي ثبقس.
كلؼين  :ث ٝزِيُ تؿطيٕ ضقس ًّٖ ، ٝاؾىّت  ٚتىبُٔ غسز ٘يبظ ث ٝوّؿيٓ زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛثيكتط اظ وٛزوي  ٚثعضٌؿبِي
اؾت  .زٚضاٖ ثّ ، ٘ٛزٚضاٖ حيبتي ثطاي پيكٍيطي اظ پٚوي اؾترٛاٖ اؾت  .أب ٔتبؾفب٘ ٝزض َي زٚضاٖ ثّ ٘ٛزضيبفت وّؿيٓ
ثٚ ٝيػ ٜزض زذتطاٖ وبٞف ٔي يبثس وٕٛٗٔ ٝال ث ٝزِيُ وبٞف ٔهطف ِجٙيبت  ٚافعايف ٔهطف ٘ٛقبثٞ ٝبي ٌبظزاض اؾت .
ثٟتطيٗ ٔٙجٕ تبٔيٗ وّؿيٓ ٔٛضز ٘يبظ ثسٖ قيط ِ ٚجٙيبت اؾت .

آّي:آ ٗٞثطاي ذ٘ٛؿبظي الظْ اؾت  ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ ٘يبظ ث ٝآ ٗٞزض زٚضاٖ ثّ ٘ٛثيكتط ٔي قٛز  ٚزذتطاٖ ث ٝزِيُ ٖبزت
ٔبٞيب٘٘ ٝؿجت ث ٝوٓ ذ٘ٛي زض ٔمبيؿ ٝثب پؿطاٖ حؿبؼ تط ثٛز ٚ ٜثيكتط زض ٔٗطو ذُط لطاض زاض٘س ٙٔ .بثٕ غصايي آٗٞ
قبُٔ ٌٛقت ٔ ،ط٘ ٔ ،بٞي  ،رٍط  ،حجٛثبت  ٚؾجعي ٞبي ثطي ؾجع اؾت .
سٍي  :زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛث ٝزِيُ افعايف ؾطٖت ضقس ثسٖ ٘يبظ ث ٝپطٚتئيٗ ٞب افعايف ٔي يبثس  ٚچ ٖٛثطاي ؾبذت ٝقسٖ
پطٚتئيٗ ٔ ،بزٗٔ ٜس٘ي ضٚي ٔٛضز ٘يبظ اؾت  ،ثٙبثطايٗ ٘يبظ ث ٝضٚي زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛثيكتط ٔي قٛز ٙٔ .بثٕ غصايي حبٚي ضٚي
قبُٔ ٌٛقت ،حجٛثبت ،ترٓ ٔط٘ ٔ ٚغع ٞبؾت .
يذ ٔ :بز ٜانّي ؾبذتٕبٖ غس ٜتيطٚئيس  ،يس اؾت و٘ ٝمف ٕٟٔي زض ضقس  ٕٛ٘ ٚثسٖ زاضز  ٚزض غصاٞبي زضيبيي ٔب٘ٙس
ٔبٞي ٚرٛز زاضز  ٚاظ آٖ رب و ٝزض وكٛض ٔب آة  ٚذبن ٔيعاٖ يس وبفي ٘ساضز  ،يس ثٕ٘ ٝه ايبفٔ ٝي قٛز  ٚثطاي زضيبفت
وبفي يس الظْ اؾت وٕ٘ ٝه ٔهطفي ٕ٘ ،ه يسزاض ثبقس .
بشًبهِ غزايي سٍصاًِ ًَجَاًبى
ثط٘بٔ ٝغصايي ضٚظا٘ٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ثبيس زض ثطٌيط٘سٌ ٜطٞ ٜٚبي انّي ٞطْ ضإٙٞبي غصايي ثبقس و ٝقبُٔ :
گشٍُ ؿيش ٍ لبٌيبت
ٌط ٜٚقيط ِ ٚجٙيبت ٔٙجٕ تبٔيٗ وٙٙس ٜوّؿيٓ  ٚفؿفط ث ٝقٕبض ٔي ضٚز و ٝزض تكىيُ اؾترٛاٖ  ،ز٘ساٖ  ٚاؾتحىبْ آٖ ٞب
٘مف زاض٘س ٕٞ .چٙيٗ ايٗ زؾت ٝاظ ٔٛاز غصايي زاضاي پطٚتئيٗ  ٚا٘ٛأ ٚيتبٔيٗ ٞبي ٌط٘ Aٚ B ٜٚيع ٞؿتٙس .ايٗ ٌطٜٚ
ثبيس زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛثٔ ٝيعاٖ  3ؾ ٟٓزض ضٚظ ٔهطف ق٘ٛس.
گشٍُ گَؿت  ،حبَببت  ،تخن هشغ  ،هغضّب
ٔٛاز ايٗ ٌط ٜٚتبٔيٗ وٙٙس ٜپطٚتئيٗ  ،آ ٚ ٗٞضٚي ٞؿتٙس و ٝثطاي ضقس  ٚذ٘ٛؿبظي يطٚضي ٞؿتٙس  .ايٗ ٌط ٜٚثبيس زض
ؾٗ ثّ ٘ٛثٔ ٝيعاٖ  2-3ؾٔ ٟٓهطف ق٘ٛس .
گشٍُ ػبضي ّب ٍ هيَُ ّب
ايٗ ٌط ٜٚزاضاي ٔمبزيط لبثُ تٛرٟي فيجط ٚ ،يتبٔيٗ ٛٔ ٚاز ٔٗس٘ي ٞؿتٙس أب زضٔمبيؿ ٝثب ؾبيط ٌطٞ ٜٚبي غصايي ا٘طغي ٚ
پطٚتئيٗ وٕتطي زاض٘س ٔ.يعاٖ تٛني ٝقسٛٔ ٜاز ايٗ ٌط ٜٚزض ؾٗ ثّ 3-5 ٘ٛؾ ٟٓاؾت .

گشٍُ ًبى ٍ غالت
ٔٛاز غصايي ايٗ ٌط ٜٚقبُٔ ا٘ٛأ ٘بٖ ٔ ،بوبض٘ٚي ٌٙ،سْ  ،ر ٚ ٛشضت ٞؿتٙس ٛٔ ٚاز غصيي ايٗ ٌط ٜٚثيكتط زض تبٔيٗ ا٘طغي
٘مف زاض٘س يٕٗ آٖ و ٝزاضاي ٚيتبٔيٗ ٞبي ٌط ، B ٜٚآ ٚ ٗٞپطٚتئيٗ ٘يع ٞؿتٙس ٛ٘ .رٛا٘بٖ زض ٔطحّ ٝثّ ٘ٛثبيس 6-11
ؾ ٟٓاظ ايٗ ٌط ٜٚزضيبفت وٙٙس.
الظْ ث ٝتٛييح اؾت وٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ثبيس ٞط ضٚظ ؾٖٚ ٝس ٜغصاي انّي  ٚزٔ ٚيبٖ ٖٚس ٜاؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس .
ثب تٛر ٝث ٝايٗ و ٝلؿٕتي اظ ا٘طغي ضٚظا٘ٛ٘ ٝرٛا٘بٖ ثبيس اظ َطيك ٔيبٖ ٖٚسٞ ٜب تبٔيٗ قٛز ثٙبثطايٗ ٘ٛرٛا٘بٖ ثبيس اظ ٔيبٖ
ٖٚسٞ ٜبيي اؾتفبز ٜوٙٙس و ٝيٕٗ تبٔيٗ ثركي اظ ا٘طغي ٔٛضز ٘يبظ  ،زاضاي ٔمبزيطي اظ ؾبيط ٔٛاز ٔغصي اظ رّٕٚ ٝيتبٔيٗ
ٞب ٛٔ ،از ٔٗس٘ي  ٚپضٚتئيٗ ٘يع ثبقس و ٝثتٛا٘س زض تبٔيٗ ضقس  ٚؾالٔت ٘ٛرٛاٖ ٔفيس ثبقس .
هـكالت غزا خَسدى دس ػٌيي بلَغ
 زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛثب تٛر ٝث ٝتغييطات رؿٕي  ،ضٚحي  ٚضٚا٘ي افطاز لبزض ث ٝزضن اضتجبٌ ثيٗ ضفتبضٞبي تغصي ٝاي٘بٔٙبؾت زض ايٗ زٚضاٖ ثب ثطٚظ ٔكىالت  ٚثيٕبضي ٞب زض زٚضاٖ ثعضٌؿبِي ٘يؿتٙس  .ثطذي اظ ايٗ ٔكىالت قبُٔ
ٔٛاضز ظيط اؾت :
 ٘رٛضزٖ نجحب٘ٝ تٕبيُ ٌ ٚطايف ثٔ ٝهطف غصاٞبي غيط ذبٍ٘ي اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبي ٘بزضؾت وٙتطَ ٚظٖ پضذٛضي  ٚچبليًخَسدى صبحبًِ
يىي اظ ٔكىالت قبيٕ زض زٚضاٖ ثّ ٘ٛحصف نجحب٘ ٝاظ ثط٘بٔ ٝغصايي اؾت ؤ ٝتبؾفب٘ ٝثبٖج ٔي قٛز ٘ٛرٛا٘ب٘ي و ٝثسٖٚ
نطف نجحب٘ ٝثٔ ٝسضؾٔ ٝي ض٘ٚس يبزٌيطي  ٚوبضآئي الظْ ضا زض ا٘زبْ تىبِيف ٔسضؾ٘ ٝساقت ٝثبقٙس .يىي اظ زاليُ ٖسْ
نطف نجحب٘٘ ، ٝساقتٗ ٚلت وبفي رٟت نطف نجحب٘ ٝاؾت و ٝث ٝايٗ ٔٛٓٙض الظْ قبْ زض ؾبٖبت اثتسايي قت نطف
قٛز ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ قت ٞب وٕي ظٚزتط ثرٛاثٙس و ٝث ٝثيساض قسٖ ثٛٔ ٝلٕ زض ٍٙٞبْ نجح  ٚثطذٛضزاضي اظ اقتٟبي وبفي
وٕه ذٛاٞس وطز ٕٞ .چٙيٗ ا٘زبْ ٚضظـ زض ٍٙٞبْ نجح ٘يع زض تبٔيٗ اقتٟبي وبفي رٟت نطف نجحب٘ٛٔ ٝحط اؾت .
زض ثط٘بٔ ٝنجحب٘ ٝزض ايٗ ؾٙيٗ الظْ اؾت و ٝث ٝچٙس ٘ىت ٝتٛر ٝقٛز اظ رّٕ ٝايٗ و ٝحتٕب ٘بٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز
ظيطا ٘بٖ اظٔٙبثٕ تبٔيٗ وٙٙس ٜا٘طغي اؾت ٕٞ .چٙيٗ ٔهطف پٙيط يب ترٓ ٔط٘ ثٖٛٙ ٝاٖ يه ٔبز ٜغصايي حبٚي پضٚتئيٗ
تٛنئ ٝي قٛز  .اؾتفبز ٜاظ قيط ٘يع ث ٝتبٔيٗ پضٚتئيٗ  ٚوّؿيٓ وٕه ذٛاٞس وطز  .اؾتفبز ٜاظ وطٔ ، ٜطثب يب ٖؿُ ٘يع ثٝ
ٖٛٙاٖ تبٔيٗ وٙٙسٔ ٜمساضي اظ ا٘طغي ٔٛضز ٘يبظ ا٘تربة ذٛثي ثطاي نجحب٘ ٝزض ايٗ ٔطحّ ٝاظ ظ٘سٌي ٔي ثبقس  .يٕٗ ايٗ
و ٝاؾتفبز ٜاظ غصاٞبي ؾٙتي ٔخُ ٖسؾي ثب ٘بٖ  ،ذٛضان ِٛثيب ثب ٘بٖ  ٚا٘ٛأ آـ اظ رّٕ ٝغصاٞبي ٔفيس  ٚثب اضظـ غصايي
ثطاي نجحب٘ٔ ٝحؿٛة ٔي ق٘ٛس .

توبيل بِ هصشف غزاّبي غيش خبًگي
ثب تٛر ٝث ٝافعايف ٔيعاٖ پ َٚتٛريجي  ،افعايف اؾتمالَ  ٚتمّيس اظ ٕٞؿبالٖ و ٝاظ ٚيػٌي ٞبي ثبضظ زٚضاٖ ثّٔ ٘ٛحؿٛة
ٔي قٛز ٔ ،هطف غصاٞبي غيط ذبٍ٘ي  ٚغصاٞبي آٔبزٔ ٜب٘ٙس ا٘ٛأ ؾب٘سٚيچ  ،پيتعا زض ٘ٛرٛا٘بٖ ثؿيبض ضايذ اؾت و ٝيىي
اظ ُّٖ اثتال آ٘بٖ ث ٝچبلي  ٚايبفٚ ٝظٖ ٕٞ ٚچٙيٗ وٕجٛز ثطذي ٔٛاز ٔغصي ٘يع ٔحؿٛة ٔي قٛز  .چ ٖٛايٗ ٘ٛٔ ٔٛاز
غصايي اظ ٘ٓط ٔٛاز ٔغصي ثٚ ٝيػ ٜآ ، ٗٞوّؿيٓ ٚ،يتبٔيٗ ٚ ، B2يتبٔيٗ  ٚ Cٚ Aاؾيس فِٛيه فميطتط٘س  ٚزض نٛضتي وٝ
ربيٍعيٗ غصاٞبي ذبٍ٘ي  ٚؾٙتي ق٘ٛس  ٚثَٛ ٝض ٔسا٘ ْٚيع ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ثٍيط٘س ثسٖ ثب وٕجٛزٞبي ٚيتبٔيٙي ٚ
أالحي و ٝثطاي تٓٙيٓ فٗبِيت ٞبي حيبتي ثسٖ ٔٛضز٘يبظ ٞؿتٙس ضٚثط ٚذٛاٞس قس .

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي ًبدسػت كٌتشل ٍصى
اؾتفبز ٜاظ ضغيٓ ٞبي غصايي ثؿيبض ؾرت  ٚؾبيط ضٚـ ٞبي ٘بزضؾت وٙتطَ ٚظٖ زض ايٗ ٔطحّ ٝاظ ظ٘سٌي ثٚ ٝيػ ٜزض ثيٗ
زذتطاٖ ثؿيبض قبيٕ اؾت  .اظ آٖ رب و ٝزذتطاٖ زض ايٗ ؾٗ تٛر ٝظيبزي ث ٝا٘ساْ ذٛز زاض٘س  ٚث ٝقست اظ چبق قسٖ
ٞطاؼ زاض٘س ،ؾٗي زض وبٞف غصاي ٔهطفي ذٛز زاض٘س و ٝثبٖج ٔي قٛز ٔٛاز ٔغصي ٔٛضز ٘يبظ ايٗ زٚضاٖ ثَٛ ٝضوبُٔ ٚ
ثب وفبيت تبٔيٗ ٘كس ٚ ٜزض ٟ٘بيت ٔٙزط ث ٝثطٚظ ؾٛءتغصي ٝث ٝنٛضت اذتالَ زض ضقس لسي  ،وبٞف يبزٌيطي  ٚوبٞف
تٕطوع حٛاؼ  ،وٕجٛزٞبي ٚيتبٔيٙي  ٚأالح ثٚ ٝيػ ٜآ ، ٗٞضٚي  ،وّؿيٓ قٛز .
زض قطايُي  ٓٞوٛ٘ ٝرٛاٖ زض ؾٗ ثّ٘ ٘ٛيبظ ثٔ ٝساذّ ٝاي ثٛٓٙٔ ٝض حفّ ٚظٖ ُّٔٛة زاقت ٝثبقس ثبيس ايٗ الساْ ظيط ٘ٓط
ٔترهم تغصي ٝا٘زبْ ثٍيطز  ٚثٟتطيٗ ضا ٜوبض ثطاي غّج ٝثط ٔكىُ ايبفٚ ٝظٖ  ٚچبلي زض نٛضت تكريم تٛؾٍ ٔترهم
تغصي ، ٝوبٞف ٔهطف چطثي ٞب اظ َطيك وبٞف ٔهطف غصاٞبي ؾطخ قس ، ٜقيطيٙي ٞبي ذبٔ ٝاي ٛٔ ،از لٙسي ٔ ،هطف
ٔت ٔٛٙا٘ٛأ ؾجعي ٞب  ٚا٘زبْ ٚضظـ ٞبيي ٔخُ پيبز ٜضٚي تٙس  ،زٚيسٖ  ٚزٚچطذ ٝؾٛاضي  ٚقٙب اؾت .

پسخَسي ٍ چبقي
زضثطٚظ چبلي ٖٛأُ ٔتٗسزي زذبِت زاض٘س و ٝقبُٔ ٖٛأُ غ٘تيىي  ،فيعيِٛٛغيه ٖٛ ،أُ ٔحيُي ٖ ،بَفي  ٚضٚا٘ي ٔي
ثبقس ٖ .بزات غصايي ٘بٔٙبؾت ٔخُ افطاٌ زض ٔهطف قىالت ٛ٘ ،قبثٞ ٝبي ٌبظزاض  ،چيپؽ  ٚغصاٞبي آٔبزٕٞ ٚ ٜچٙيٗ
تحطن ٘بوبفي اظ رّٕٖٛ ٝأُ ٔٛحط زض ثطٚظ چبلي ٔحؿٛة ٔي قٛز  .ثط اؾبؼ ُٔبِٗبت ا٘زبْ قس ، ٜذُط اثتال ث ٝثيٕبضي
ٞبي لّجي ٖطٚلي زض ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ ثعضٌؿبِي و ٝزض زٚضٛ٘ ٜرٛا٘ي زچبض چبلي ٞؿتٙس  ،افعايف يبفت ٚ ٝذُط اثتال ثٝ
ؾطَبٖ وٚ ِٖٛٛضٚز ٜزض ٔطزا٘ي و ٝزض زٚضٛ٘ ٜرٛا٘ي ايبفٚ ٝظٖ زاقت ٝا٘س  ،ثيكتط اؾت  ٚ .زض ظ٘ب٘ي و ٝزض زٚضٛ٘ ٜرٛا٘ي
زچبض ايبفٚ ٝظٖ ثٛز ٜا٘س ذُط اثتال ث ٝآضتطيت ثيكتط ثٛز ٜاؾت  .ثٙبثطايٗ ثب تٛر ٝث ٝايٗ و ٝچبلي ظٔي ٝٙؾبظ ا٘ٛأ ثيٕبضي
ٞبي ٔتبثِٛيه ٔ ،ب٘ٙس ثيٕبضي ٞبي لّجي ٖطٚلي  ،زيبثت  ،افعايف فكبض ذ ٚ ٖٛا٘ٛأ ؾطَبٖ ٞب ٔي ثبقس ثبيس زضايٗ ؾٙيٗ
ثٛ٘ ٝرٛاٖ تٛني ٝوطز و ٝزض ثط٘بٔ ٝغصايي ضٚظا٘ ٝاظ پٙذ ٌط ٜٚغصايي انّي ٌ ٚطٔ ٜٚتفطل ٝزضحس ٔتٗبزَ اؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس .
ٕٞچٙيٗ تكٛيك  ٚتطغيت ٘ٛرٛا٘بٖ زاضاي ايبفٚ ٝظٖ  ٚچبلي ثٚ ٝضظـ  ٚتحطن ثس٘ي ٔ ٚحسٚز وطزٖ ٔهطف ٔٛاز لٙسي
 ٚچطثي زض ايٗ ٘ٛرٛا٘بٖ ثؿيبض ٔفيس اؾت چطا و ٝضغيٓ وبٞف ٚظٖ ثٚ ٝيػ ٜاٌط ظيط ٘ٓط ٔترهم تغصي٘ ٝجبقس ٕٔ ،ىٗ
اؾت ؾجت وٕجٛز ٔٛاز ٔغصي ٔٛضز ٘يبظ ثسٖ ثطاي ضقس قٛز  ٚث ٝذهٛل وٕجٛز ضيع ٔغصي ٞبيي ٔخُ آ ، ٗٞضٚي
،وّؿيٓ ٚ ٚيتبٔيٗ  Aؾالٔت آٖ ٞب ضا ثَٛ ٝض رسي ثٔ ٝربَطٔ ٜي ا٘ساظز  ٚوبٞف ؾطٖت ضقس  ،وٓ ذ٘ٛي فمط آ، ٗٞ
تبذيط زض ثّ ٘ٛرٙؿي  ،وٕجٛز وّؿيٓ ٔ ٚتٗبلت آٖ پٛوي اؾترٛاٖ زض ثعضٌؿبِي  ،وبٞف لسضت يبزٌيطي  ،وبٞف
ٔمبٔٚت ثسٖ زض ٔمبثُ ثيٕبضي ٞب اظ رّٕٖٛ ٝاضيي اؾت و ٝث ٝز٘جبَ وٕجٛز ضيع ٔغصي ٞب ايزبز ٔي قٛز .
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