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 سـرآغـبز
ٚر ـػّٕيبتي وؼ  ـ  يْاي ػُـزٚيٗ رإٞٙبٜـِٚيت تـٚر وٝ ٔغئـاي وؼـٜ زيزيت ثيٕبريـٔزوش ْ

عطح  يأٔيٗ، حفظ ٚ ارتمبـٚز زرجٟت تـٌيٗ خـاي ٚظبيف عٗـزارز، زر راعت زٜـػٜٝ ـرا ة
 ،اي ٔزالجت اپيسٔيِٛٛصيه، پيؾٍيزي اپيسٔيِٛٛصيهـٜ عالٔت جبٔؼٝ، ٘بٌشيز اعت اس عيغتٓ

ايٗ . ٌيزز ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٟزٜ پزٚفيالوغي ٚ ، آٔٛسػ، ٔؾبٚرٜعي٘بػ ٌيز زٞي، ٕٞٝ ٌشارػ
ٜ ػّٓ ٚ زا٘ؼ ـز ةـٜٔٗ اي ػالقـٜ زاوبري ا٘غبٖـٜ ػؾك ٚ فـةٔـزوش زر ٔغيز حـزوت ذـٛز، 
ي ٜ ٔحممبٖ ذبٔٛػ ٚ پزوبر ٚ ثٝ ػُٕ ٞٙزٔٙساٖ  يٜ ػبرفبٖي ٜ اعبتيس زِغٛس، ثٝ ذزز ٚ ا٘سيؼ

. ٜ اعتـٔٛارٜ ٚاثغتـٜٚ تالػ وبرؽٙبعبٖ سثسٜ تىّف  أالٖ ثيـع 
زاز تـب ثتـٛا٘يٓ طزحي ثـزاي حٕس ٚ عپـبط پـزٚرزٌبر ٔٙـبٖ را وٝ ايٗ تـٛا٘بيي را ثٝ ٔـب 

 .وٙيٓ وٙتزَ زيبثت تٟيٝ ٚ پيؾٍيزي
 ٞـبي ي طزح پيؾٍيزي ٚ وٙتزَ زيـبثت ٚ تـسٚيٗ رإٞٙب ٚ زعتٛراِؼُٕ ٔغـئِٛيت ذطيز تٟيٝ

پـشؽىي وؾٛر  زا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  17فٛرت آسٔـبيؾي زر  آٖ، اجزاي طزح زيبثت ثٝ ػّٕيبتيـ  يْػُ
وـززٖ ايٗ طـزح ثٝ  آٔـس رٚس زرٟ٘بيت ثـبسٍ٘زي ٚ رفغ وٕجٛزٞـب ٚٚ پـبيؼ ٚ ارسؽيـبثي آٖ ٚ 

ي ٕٞىبرا٘ـٓ زر ايـٗ ٔـزوـش، جٕؼي اس اػضـبي ٔحتـزْ ٞيـأت ػّٕي ٚ زيٍـز ٕٞـىبراٖ  ػٟـسٜ 
ٚ زا٘ؾٍبٜ ٔجـزي طـزح آسٔـبيؾي زيـبثت  17ٚيـضٜ  ثـٝٞـبي ػّـْٛ پـشؽىي وؾـٛر  زا٘ؾٍبٜ
 .اعت ري زيـبثت ثٛزٜي وؾـٛ ٘ظزاٖ ػضـٛ وٕيتٝ فبحت

ي ازغـبْ زر ٘ظبْ عالٔت وؾٛر اعت ٚ ٜ  ي پيؾٍيزي ٚ وٙتزَ زيبثت آٔـبز اوٙـٖٛ ثز٘بٔٝ
 .ثٛز ي غزثبٍِزي ٚ ثيٕبريبثي زيبثت ذٛاٞيٓ ؽبٞـس اجزاي اِٚيٗ ٔزحّٝ 1383اس ٟٔزٔبٜ ... ا٘ؾبءا

ٚيـضٜ ػشيشاٖ  ثٝي وؾـٛري زيـبثت ٔٛجت ارتمبي عالٔت جـبٔؼٝ ٚ  أيسٚارْ اجـزاي ثز٘بٔٝ
 .ؽٛز  ٔجتال ثٝ زيبثت

٘ظزاٖ ٚ  اي تٕبْ فبحتـتمبزٜٖا ا ٚـا، پيؾٟٙبزٜـ٘ظزٜ ا اس ٘مطٝـٜ ٔزوش ٔسيزيت ثيٕبري
ز؛ ثٙبثزايٗ ـوٗ ٔي زرٔب٘ي اعتمجبَ رايي أٛر ثٟساؽتيـٚسؽي، پضٚٞؾي ٚ اجـوبراٖ آْرا٘س زعت

. رٔبييسـف ٚ پضٚٞؾي يبري ػّٕيٖٚ ـذٛاٞؾٕٙس اعت ايٗ ٔزوش را زرجٟت ثٟجٛز ويفي ٔت
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 ديببچِ
ٞـبي غيـزٚاٌيز اعت   ٞـب ٘بؽي اس ثيٕبري  ثـبر ثيٕبري% 46ٞـبي جٟبٖ ٚ   وُ ٔزي% 59

ٞبي ٚارزٜ اس ايٗ  ذغبرت. ٞب زارز ٞـب ٘ؾـبٖ اس افشايؼ ؽيـٛع ايٗ ثيٕبري ٚ آٔبر
ٞبي ثٟساؽتي، ٕٞـٛارٜ ٔحزوي   ثزاي عيغتٓآٚر آٟ٘ب   ٞبي عزعبْ  ٞب ٚ ٞشيٙٝ  ثيٕبري

زر . اعت ٞبي پيؾٍيزي زر عطٛح ٔرتّف ثـٛزٜ  ثزاي طزح ٚ اجزاي ثز٘بٔٝجـسي ٚ لـٛي 
وٙٙسٜ وـٝ زر اثتـسا عيـز ٔـشٔٗ ٚ   ػٙٛاٖ يه ثيٕبري ثب ػـٛارك ٘ـبتٛاٖ ثٝ ايٗ ٔيـبٖ، زيبثت

وـٝ   ٚيـضٜ آٖ پيؾٍيـزا٘ٝ اعت؛ ثٝٞـبي  ٘ـبٔحغٛعي زارز، جـشء اٞـساف غبِت عيبعت
 .زارز پيؾٍيزي ٔؤثز ٚ ٔفيسي ٚجـٛز ٞـبي  رٚػ( 2٘ـٛع ) ي زيـبثت زرثـبرٜ

زرٔـب٘ي ثـزاي  زر ايـزاٖ ٘يـش ثـب تـٛجٝ ثٝ حغبعيت سيـبزي وـٝ زر عيغتٓ ثٟساؽتي
 ثب تؾىيُ ٌـزٜٚ پيؾٍيزي اس ثيٕبري 1370ٞبي پيؾٍيزي ٚجٛززارز؛ اس عبَ   ثز٘بٔٝ

ٞـبي غيزٚاٌيز، وٙتزَ   ي وُ ٔجـبرسٜ ثب ثيٕبري ـبي ٔتـبثـِٛيه ٚ تغذيـٝ زر ازارٜٜ 
  ٞـبي سيـبزي فـٛرت  زيـبثت ٚ ػـٛارك آٖ زر اِٚٛيت ثـٛزٜ ٚ زر ايٗ راعتب الـساْ

ي وؾـٛري پيؾٍيزي ٚ وٙتزَ زيـبثت ٚ ازغـبْ آٖ زر  آذـزيٗ آٖ ثز٘ـبٔٝاعت وٝ   ٌزفتٝ
ي  زرٔـب٘ي جٕٟٛري اعالٔي ايـزاٖ اعت وٝ ثـب تىيـٝ ثـز پيؾيٙٝ ٞـبي ثٟساؽتي ٘ظبْ ؽجىٝ

ي وؾٛري زيبثت ثـب ٕٞىبري زيٍز  پـضٚٞؾي، تـٛعط وبرؽٙبعبٖ ايٗ ٔزوش ٚ وٕيتٝ
 .اعت پشؽىي وؾٛر تٟيٝ ؽسٜ  ٞـبي ػّْٛ  ٕٞىبراٖ زا٘ؾٍبٜ

٘ـضاز ٚ  رٚسي٘ٛ ٞشاٜٚ، آلبي ػجبط رضب ٟٔسٚي ٕٞىبراٖ ٌزأي، آلبي زوتز ػّيجب اس  زر ايٗ
ي طزح ٚ ٔتـٖٛ آٔٛسؽي سحٕبت ثغيبري   عزوبر ذب٘ٓ زوتز ؽٟيٗ يـبراحٕسي وٝ جٟت تٟيٝ

ي  ا٘س ٚ ٕٞچٙيٗ اس آلـبيـبٖ زوتز فزؽـبز فزسازفـز ٚ زوتز جالَ ٘ـبئّي وٝ ثب ثز٘بٔٝ ؽسٜ ٔتمجُ
 .ٕ٘بيٓ ا٘س تؾىزٔي اي ثٝ طزح زازٜ اِشأبت ازغبْ ؽىُ تـبسٜ

وؾٛري پيؾٍيـزي ٚ وٙتزَ زيـبثت اٍِٛ ٚ چٟبرچٛثي ثزاي ٔزالجت اس ي  أيسٚارْ ثز٘بٔٝ
ؽـسٜ ثتـٛاٖ ثبر ٘بؽي اس  ٞبي ٔسيزيت ٞبي ٔـشٔٗ ٌززز تـب اسطـزيك ايٗ ٔزالجت زيٍز ثيٕبري
 .زاز ٞـبيي را ثيؼ اس پيؼ وـبٞؼ چٙيٗ ثيٕبري

 
 

 «رضب دالٍري دكتر علي»          
 ٞب ٔؼبٖٚ غيزٚاٌيز ٔزوش ٔسيزيت ثيٕبري        
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 گفتبر پيص
زرفسي جٕؼيت ٔجتاليبٖ  122تزيٗ ثيٕبري ٔتبثِٛيه ثـب ؽيٛػي رٚثٝ افشايؼ، اسزيبز  ؽبيغ

ي ثٟساؽتي،  وُ ثٛزجٝ %5/2%-15ٞبي ٔغتميٓ ثٝ ٔيـشاٖ  ، ايجبز ٞشي1995ٝٙ-2025اس عـبَ 
ي ػٛارضي  آٚر٘سٜ ٘بپذيز، پسيس ٞـبي پٟٙبٖ ترٕيٗ ٞشيٙٝ ٞـبي غيزٔغتميٓ تب چٙس ثزاثز ٚ ٞشيٙٝ

ٞـبي لّجي، رتيٙـٛپـبتي،  ٞـبي ايغىٕيه لّجـي، ٞيپزتـب٘غيـٖٛ، ا٘ـٛاع ٘ـبرعـبيي چـٖٛ ثيٕبري
 ٞبي وُ ٔزي% 9ٔيّيٖٛ ٔـزي زر عـبَ ٚ  4٘ٛرٚپبتي، ٘فزٚپبتي، وبتبراوت ٚ غيـزٜ، ٔغئـَٛ 

ٚجٛز حسالُ زر اففٟبٖ، % 5/6عبَ تٟزاٖ ٚ  30ػيت ثبالي زر جٓ%  2/7جٟبٖ، ؽيٛػي ثزاثز ثب 
 . ...اطالػٙس، ٚ  ٔيّيٖٛ ٔجتال زر وؾٛر وٝ زر ٘يٕي اس ٔٛارز اس ثيٕبري ذٛز ثي 2

آٖ اعت وٝ تـب لجُ اس ٔؼزفي فزيح ذـٛز تحت ايٗ  2ٚيـضٜ ٘ٛع  فحجت اس زيـبثت ٚ ثٝ
ز، ثـب ايجبز اذتـالَ ٔتبثـِٛيه ٘ـبؽي اس وٙـ وـٝ حضٛر ذـٛز را اػـالْ ٞـب ثـسٖٚ آٖ ٘بْ، ٔـست

ؽـٛز ٚ تٟٙب چيـشي وٝ  ثبالثٛزٖ ٌّٛوش پـالعٕب، ثبػث اعتمزار ػٛارك ٔـبوزٚٚاعىِٛز ٔي
 .عبسز، ٚجٛز راٞىبرٞـبي پيؾٍيزا٘ٝ اعت ٔي ايٗ ثيٌٛزافي تبريه را رٚؽٗ

يه ثيٕبري وٙـس،  طٛرػٕـسٜ زر عٙيٗ وٛزوي ٚ ٘ـٛجـٛا٘ي ثزٚسٔي وٝ ثٝ 1زيبثت ٘ـٛع 
حّي ػّٕي  اتٛايٕيٖٛ اعت وٝ ؽزٚع عزيغ ػالئٓ ثبِيٙي، ؽيٛع ثغيبر وٓ ثيٕبري ٚ فمساٖ راٜ

تـأذيـز ا٘ـساذتٗ ثـزٚس ثيٕبري، إٞيت غـزثـبٍِزي ٚ  يـب ثٝ( حـسالـُ تبوٖٙٛ)ثزاي پيؾٍيزي
جٛز ػالئٓ زِيُ ؽيٛع ثبال، ػـسْ ٚ ثٝ 2وٙـس؛ أب زيـبثت ٘ٛع  رً٘ ٔي ٞبي پيؾٍيزي را وٓ رٚػ

ٞـبي ثٟساؽتي را زر  ي ٔؤثز، إٞيت ثز٘بٔٝ ٞبي اِٚيٝ ٚ ٚجـٛز راٞىبرٞبي پيؾٍيزا٘ٝ زر عبَ
 .زٞـس ٔي ايٗ ذقٛؿ ٘ؾبٖ

ي آٔٛسؽي  ٞـبي س٘سٌي ٕٞزاٜ ثـب يه ثز٘بٔٝ ؽـسٜ، تقحيح ؽيٜٛ ٞبي ا٘جبْ طجك پضٚٞؼ
زر زٚعـْٛ ٔٛارز ( 2٘ٛع )عـبِٝ ثـبػث وـبٞؼ اثتال ثٝ زيبثت 6ي سٔـب٘ي  ٔساْٚ زر يه زٚرٜ

 .ٞـب اعت ٔؤثزثٛزٖ ايٗ رٚػ  ي ٞشيٙٝ زٞٙسٜ ؽـسٜ وٝ ٘ؾبٖ
ٞبي پيؾٍيزا٘ٝ ٔفيس زر ٞز عٝ  ثبر التقبزي، اجتٕبػي، فززي ثبالي زيبثت ٚ ٚجـٛز الساْ

ي ٜ  عطح زاليُ ٔحىٕي ثزاي ٔـٛرز تٛجٝ لزارٌزفتٗ ايٗ ثيٕبري، ثالفبفّٝ ثؼس اس افتتبح ازار
پضٚٞؾي زر اِٚيٗ ٌـبْ طـزحي . ثـٛز 1370ٞـبي غيزٚاٌيـز زر عـبَ  ا ثيٕبرئجبرسٜ ثـوُ 

زاز  اي وٝ ثٝ ٘ـٛػي ثـب تؼييٗ ٔيـشاٖ ؽيٛع ثيٕبري، ٘يبسٞـب را ٘يش ٔـٛرز عٙجؼ لزارٔي ٔساذّٝ
اي ارسؽٕٙس ٔٙجزؽـس وٝ زر  ٞـب ثٝ تجزثٝ ارسيـبثي ٘تبيج طزح ٚ تٛجٝ ثٝ وبعتي. ٌزفت فٛرت
ي وؾٛري  وٕيتٝ 1375زر تبثغتبٖ . ثززاري لـزارٌزفت ـشرٌتز آتي ٔٛرز ثٟزٜٞـبي ة ثز٘بٔٝ

ٌزفت ٚ طزحي ثب  ؽـىُزيـبثت ثب حىٓ ٚسيـز ٔحتزْ ثٟساؽت، زرٔـبٖ ٚ آٔـٛسػ پشؽىي ٚلت 
 .ؽس ٞـسف وّي پيؾٍيزي ٚ وٙتزَ زيبثت ٚ ػٛارك آٖ ارائٝ
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 اجزا زرآٔس، فٛرت آسٔبيؾي ثٝ ثٝ 1381ِغبيت  1378ٞبي  ثزاعبط ٘تبيج طزح وٝ طي عبَ
ؽيـٛع زيبثت زر ٔٙبطك رٚعتبيي س٘ـبٖ زرٔؼزك ذطز ثٛز٘ـس، ٚ % 33ٔـززاٖ ٚ % 15ثيؼ اس 

س٘ـبٖ زٚثزاثز ٔززاٖ ٔجتال ثٝ . ثٛز %5ٚ زر ٔٙـبطك ؽٟزي ثيؼ اس زٚثـزاثـز آٖ يؼٙي %  21/2
 ثيٕبراٖ طي% 40اطالع ثٛز٘ـس ٚ زر حسٚز  زيبثت ٚ زٚثزاثز ثيؼ اس ٔززاٖ اس ثيٕبري ذٛز ثي

زاز وٝ ؽيـٛع  ٞـبي لجـُ ٘ؾـبٖ ٞب زر وٙبر زازٜ ايٗ يبفتٝ. اجزاي طزح اس ثيٕبري ذٛز ٔطّغ ؽس٘س
ثيٕبراٖ ثـب وؾف ػـٛارك زيزرط  زيبثت زر وؾٛرٔـبٖ عيـز فؼٛزي زاؽتـٝ ٚ ثغيبري اس

وٙٙسٜ ٚ ارسؽٕٙس،  لبثُ تٛجٝ، زٍِزْي  ٘ىتٝ. ؽٛ٘س  ي ذٛز آٌبٜ ٔي آٖ ٘غجت ثٝ ثيٕبري چٙسعبِٝ
ريشي  ثٛز وٝ ايٗ ذٛز ٔـٛجت ثز٘بٔٝ زرٔب٘ي وؾٛر زر اجزاي طزح ي ثٟساؽتي تٛإ٘ٙسي ؽجىٝ

 .ثزاي ازغبْ طزح زر ٘ظبْ عالٔت وؾٛر ؽس
ٞـبي  زرٔـب٘ي، زٚرٜ ـبٞي ٚ زا٘ؼ پـشؽىبٖ ؽـبغُ زر ٔـزاوش ثٟساؽتئٙظٛر ارتمبي آي ثٝ

ؽـس ٚ رإٞٙبٞـبيي جٟت پيؾٍيزي ٚ وٙتزَ زيـبثت ٚ  اي ثزاي آٟ٘ب تسارن زيسٜ آٔٛسؽي ٚيضٜ
 .ٌززيـس ػٛارك آٖ تٟيٝ

ؽـسيٓ تب اس  ٔـب٘سٜ آٔبزٜ ثب رفغ ٔـٛا٘غ ثبلي 1382ايٗ تزتيت زر ٚاپغيٗ رٚسٞـبي عبَ   ثٝ
زرٔـب٘ي وؾٛر زرا٘ـساسيٓ ٚ أيـسٚاريٓ  ٞـبي ثٟساؽتي طزحي ٘ـٛ زر ٘ظبْ ؽجىٝ 83عتـبٖ تبة

 .حبفُ آٖ رٚيؼ عجش عالٔتي زر عزسٔيٗ پٟٙبٚر ايزاٖ ثبؽـس
 
 

 ّساٍُ رضب هْذٍي دكتر علي
 ًژاد عببس ًَرٍزي

 دكتر ضْيي يبراحوذي
 ي غذد ٍ هتببَليك  كبرضٌبسبى ادارُ
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 ٍضعيت ديببت در جْبى
 

 
 

 شيوع ديببت 
ٚ  يبثس ٔي افعايف %64 حسٚززض  ٔيالزي 1995-2025  ٞبي ؾبَعي ( ؾبَ 20ثبالي)رٟبٖ ثبِغيٗ رٕؼيت

عي ايٗ . ثـطؾس 2025زض ؾـبَ % 4/5ثٝ  1995زض ؾبَ % 4قـٛز وٝ قيـٛع زيـبثت ٘يع اظ  ثيٙي ٔي پيف
يبفتٝ  تؼساز ثيٕبضاٖ زض وكٛضٞبي تٛؾؼٝ. افعايف ذٛاٞسيبفت% 122ٔست رٕؼيت افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت 

% 170 ضؾـس، أب زض وكٛضٞبي زض حـبَ تٛؾؼٝ ثب ٔيّيٖٛ ٘فط ٔي 72ٔيّيٖٛ ٘فط ثٝ  51افعايف اظ % 42ثب 
 .ٔيّيٖٛ ٘فط ذٛاٞسضؾيس 228ٔيّيٖٛ ٘فط ثٝ  84افعايف، تؼساز ثيٕـبضاٖ اظ 

 
 تؼذاد ثيوبراى سبل

1985 30000000 
1995 135000000 
2001 177000000 
2025 300000000 

 
 وميز نبشي اس ديببت مزگ

ٞبؾت  اٌطچٝ ٔستثٛز؛  ٔٛضز ثطآٚضز قسٜ 800.000ؾبال٘ـٝ   ٞبي ٔٙؿٛة ثٝ زيبثت، زض ٌصقتٝ ٔطي
تـط ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ  ثـطآٚضز ٔؼمَٛ. قسٜ وٝ ايٗ ثـطآٚضز ثؿيبض وٕتط اظ ٔيـعاٖ ٚالؼي اؾت ٔكرم

وُ % 9ايـٗ تـطتيت زيبثت ػبُٔ  ثٝ. زٞس ٔي ٔطي ٘بقي اظ ايٗ ثيٕبضي زض رٟبٖ ضخ 4.000.000ؾبال٘ٝ 
 .ٞبي رٟبٖ اؾت ٔطي

ٞبي ٘بقي اظ  ٔطي. ػطٚلي اؾت ػٛاضو لّجي ٞبي ٔٙؿٛة ثٝ زيـبثت ٘بقي اظ ثؿيبضي اظ ٔطي
 .افتس وٝ ثيٕـبضاٖ اظ٘ظط التهبزي زض رـبٔؼٝ فؼبَ ٞؿتٙس ٔي زيـبثت ظٚزٍٞٙبْ اؾت ٚ ظٔـب٘ي اتفبق

 
 هبي ديببت هشينه

زضآٔـس ٞٙـسي يه فـطز  وٓ  ي ػُٕ آٔسٜ زض ٞٙسٚؾتبٖ، چٙـب٘چٝ زض يه ذب٘ـٛازٜ ثطاؾبؼ ٔغبِؼبت ثٝ
اظ وُ زضآٔـس ذـب٘ـٛازٜ ثٝ ٔـطالجت زيبثت % 25وٙـس، ٔؼبزَ  زيـبثت زض آٖ ظ٘سٌيثـعضٌؿبَ ٔجتـال ثٝ 

زضآٔس % 10ي آٔـطيىبيي وـٝ يه وٛزن ٔجتـال ثٝ زيـبثت زاض٘ـس،  زض يه ذب٘ـٛازٜ. يـبثس ٔي اذتهبل
 .يبثس ٔي ذب٘ٛازٜ ثٝ وٙتطَ زيـبثت اذتهبل
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اثت زض ايـبالت ٔتحسٜ زٚ تب ؾٝ ثطاثط ثيف ٞـبي ثٟساقتي يه فطز ٔجتال ثٝ زي ي ٔطالجت وُ ٞـعيٙٝ
ي زضٔبٖ زيبثت زض  ٞعيٙٝ 1997ػٙـٛاٖ ٔخبَ زض ؾبَ  ثٝ. اظ وؿب٘ي اؾت وٝ ثٝ ايٗ ثيٕبضي ٔجتال ٘يؿتٙس

 .اؾت ٔيّيبضز زالض ٔحبؾجٝ قسٜ 44ايبالت ٔتحسٜ 
آضاْ ٚ زض ي غطة اليب٘ٛؼ  ٞبي ثٟساقتي وٝ اذيطاً زض ٔٙغمٝ ٞبي ٔطالجت ٚ تحّيُ ٞعيٙٝ  تزعيٝ

ٔربضد ثيٕبضؾتب٘ي ٔطثٛط ثٝ افطاز ٔجتال % 16ٌط آٖ اؾت وٝ  ػُٕ آٔس، ٘كبٖ ؾبظٔبٖ رٟب٘ي ثٟساقت ثٝ
 .اؾت ثٝ زيبثت ثٛزٜ

. ٞـب فمظ ٔربضد ٔبِي ٘يؿتٙس ايٗ ٞعيٙٝ. رـب تأحيطٌصاض اؾت ٞبي زيبثت ثط ٞـط فطز ٚ زض ٕٞٝ ٞعيٙٝ
وـبٞف ويفيت ظ٘سٌي  عٛضػٕسٜ  ٘بضاحتي، ؾطزضز ٚ ثـٝٞـبي ٘ـبٔحؿٛؼ ٕٞچٖٛ زضز، اضغطاة،  ٞعيٙٝ

 .اؾت ي آٟ٘ب تأحيطٌصاض ثٛزٜ ٚ تمطيجبًًُ غيطلبثُ ٔحبؾجٝ  عٛض وّي زض ظ٘سٌي ٔجتاليبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ اؾت وٝ ثٝ

 
 ّبي هستقين ّسيٌِ
ٚ زيٍط ٞبي عجي، زاضٚٞب، ا٘ؿِٛيٗ  ٔطالجت: ي آٟ٘ب ػجبضتٙس اظ ٞـبي ٔؿتميٓ ثيٕـبضاٖ ٚ ذـب٘ٛازٜ ٞـعيٙٝ

ٞـبي ٔكرم زيٍط اظلجيُ افعايف حك  اؾت ٔتحُٕ ثـطذي ٞعيٙٝ ٕٞچٙيٗ ثيٕبضاٖ ٕٔىٗ. ّٔعٚٔـبت
تطيٗ ٔٛاضز زض زضٔـبٖ زيبثت،  زض اوخط وكٛضٞـب پطٞعيٙٝ. ي اتٛٔجيُ، ػٕط ٚ ذسٔبت زضٔـب٘ي قٛ٘س ثيٕٝ

ٜ ٚ ٔكىالت ٘بقي ٞبي لّجي ٚ ٘بضؾبيي وّي ٔربضد ثيٕبضؾتب٘ي، ػـٛاضو زيـطضؼ زيـبثت ٘ظيط حّٕٝ
 .اظ پبي زيـبثتي اؾت

 .قٛز ٔي ي ثٟساقتي ضا قبُٔ وُ ثٛزرٝ% 5/2 %-15ٞبي ٔؿتميٓ زيبثت  عٛض وّي ٞعيٙٝ ثٝ
 

 ّبي غيرهستقين ّسيٌِ
يبثس ٚ حتي تؼسازي اظ آٟ٘ب  ٔي ي افطاز، ثب اثتال ثٝ زيبثت وبٞف ٞبي قغّي ضٚظٔطٜ ويفيت ا٘زبْ فؼبِيت

ٌيطي، ثبظ٘كؿتٍي پيف اظ ٔٛػس  ثيٕبضي، غيجت، ٘بتـٛا٘ي ٚ ظٔيٗ. زٞٙس ٔي تٛا٘بيي وبضوطزٖ ضا اظزؾت
 .قٛز ٚضي ٔي ٚ يب ٔطي ظٚزٍٞٙبْ ٔٛرت افت ثبظزٞي ٚ اظثيٗ ضفتٗ ثٟطٜ

ترٕيٗ  ٚضي زض ربٔؼٝ آؾبٖ ٘يؿت، اٌطچٝ زض ثؿيبضي ٔٛاضز ٞبي ٘بقي اظ وبٞف ثٟطٜ ثطآٚضز ٞعيٙٝ
ٞـبي  ػٙـٛاٖ ٔخبَ ٞعيٙٝ ثٝ. ٞـبي ٔؿتميٓ ٔطالجت زيبثت اؾت ٞب ثطاثط يب حتي ثيف اظ ٞعيٙٝ ايٗ ٞعيٙٝ

ٞبي  وٝ ٞعيٙٝ ثٛزٜ، زضحبِي 1997ٔيّيبضز زالض زض ؾبَ  54غيطٔؿتميٓ ٘بقي اظ زيبثت زض ايبالت ٔتحسٜ 
 .اؾت ٔيّيبضز زالض ثٛزٜ 44ٔؿتميٓ ثيٕبضي زض ٕٞبٖ ؾبَ 

 ٌط آٖ اؾت وٝ ايٗ وكٛض آٔطيىبي التيٗ ثيبٖ 25ٞـبي غيطٔؿتميٓ زيـبثت زض  آٚضز ٞعيٙٝٔزٕٛع ثط
زِيُ  ػّت ايٗ ٚضؼيت قبيس ثٝ. اؾت ٞبي ثٟساقتي زيبثت  ٞـبي ٔؿتميٓ ٔطالجت ثطاثط ٞعيٙٝ 5ٔربضد 
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ٔيط ٚ ٔحسٚزيت زؾتطؾي ثٝ ذسٔبت ٔطالجتي ثب ويفيت ثبال، ٔيعاٖ ثبالي ثطٚظ ػٛاضو، ٘بتٛا٘ي ٚ ٔطي
 .ثٛز ٕٞيٗ تطتيت ٔكىالت ٘بقي اظ وبٞف زضآٔس ذب٘ٛاض ٘يع ٔعيس ثط ػّت ذٛاٞس ثٝ. ظٚزضؼ ثبقس

 ّبي ًبهحسَس ّسيٌِ

ٞبي ٘بٔحؿٛؼ  زٞٙـس، ٞعيٙٝ ٔي زضز، اضغطاة، ٘بضاحتي ٚ ػٛأُ زيٍطي وٝ ويفيت ظ٘سٌي ضا وبٞف
 .قٛ٘س وٝ ثؿيبض ؾٍٙيٗ ٞؿتٙس ٔي ٘بٔيسٜ

ػالٜٚ زضٔبٖ  ثٝ. ٌيط٘س عٛض ٔٙفي تحت تـأحيط لـطاضٔي آؾبيف افطاز ثٝاضتجبعبت قرهي، تحطن ٚ 
 .آٚض اؾت ٌيط ٚ ض٘ذ وٙٙسٜ، ٚلت ٘بضاحت  ذهٛل تعضيك ا٘ؿِٛيٗ ٚ ذٛزپبيكي ثٝ زيبثت ٚ

 

 پيشگيزي و كنتزل ديببت
ي ؾـبظٔبٖ  وكٛض اظ ٔٙـبعك قكٍب٘ٝ 32ٚزٚٔيٗ ٔزٕغ رٟب٘ي ثٟساقت وـٝ  ٚ زض چُٟ 1989زض ؾبَ 

اي تحت ػٙـٛاٖ  زاقتٙس، ثب تـٛرٝ ثـٝ احؿبؼ ٘يبظ ثـٝ الـساْ، ثـط٘ـبٔـٝ رٟب٘ي ثٟساقت زض آٖ قـطوت
قـس تـب  ثـطٔجٙبي ايٗ تهٕيٓ، اظ تٕبْ اػضب زػٛت. ٚرـٛز آٔـس ثٝ« پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت ّٔيتٛؼ»

ثطاي پيكٍيطي  وطزٜ ٚ ثب زض٘ظط ٌـطفتٗ ٚضؼيت ٔحّي، ٚضؼيت زيبثت ضا زض وكٛضٞـبي ذٛز ثطضؾي
 .ضيـعي وٙٙس ٚ وٙتطَ آٖ ثط٘بٔٝ
يه ، ٕٞطاٜ ثب (ضغيٓ غصايي ٔٙبؾت ٚ افعايف فؼبِيت ٚ وبٞف ٔٙغمي ٚظٖ)ٞبي ظ٘سٌي انالح قيٜٛ

3ؾبِٝ، ثـبػج وـبٞف اثتال ثـٝ زيبثت زض  6ي ظٔب٘ي  ي آٔٛظقي ٔساْٚ زض يه زٚضٜ ثط٘بٔٝ
  ٔٛاضز 2

ٌيطي ٘يؿت، أب اٌط زض يه ربٔؼٝ  ضاحتي لبثُ ا٘ساظٜ ٞـب ثٝ ايذ اؾتفبزٜ اظ ايٗ ضٚـاٌطچٝ ٘ت. اؾت قسٜ
ذهٛل  ٞـبيي زض فميطتـطيٗ ٔٙـبعك رـٟبٖ ثٝ چٙيٗ ثط٘بٔٝ. ضؾـس ٘ظط ٔي ارطاقـٛز ٞعيٙٝ احطثرف ثٝ

فٙال٘ـس  اِجتٝ زض وكٛضٞـبي آٔطيىب ٚ. ارطا زضآيس وٝ اظ٘ظط ٔٙبثغ ٔـبِي ٔحسٚز ٞؿتٙس ثبيـس ثٝ ٔٙبعمي
 .اؾت حبنُ قـسٜ ٘يع چٙيٗ ٘تبيزي

زض پيكٍيطي ٚ وٙتطَ  تٟٙب ٘ٝضٚظا٘ٝ،  ثس٘يْ فؼبِيت ا٘زبٚ  غصايي ضغيٓٔب٘ٙس انالح   اي ٞبي پيكٍيطا٘ٝ الساْ 
 .قٛ٘س ٞب ٔي ػطٚلي ٚ حتي ثطذي اظ ؾطعبٖ  ٞبي لّجي زيبثت ٔؤحط ٞؿتٙس، ثّىٝ ٔٛرت وبٞف چبلي، ثيٕبضي

 ، پيكٍيطي اظ ػـٛاضو ٚ(غطثـبٍِطي)ٔٛلغ قـبُٔ رؿتزٛي ظٚزٍٞٙـبْ ٚ ثـٝپيكٍيطي حـب٘ٛيٝ 
ٔٛلغ ٔٛرت اضتمبي ويفي ظ٘سٌي قسٜ ٚ زض وبٞف  غطثبٍِطي ٚ ثيٕبضيبثي ثٝ. اؾت( ثيٕبضيبثي)زضٔـبٖ
 .قٛز ٔي ذهٛل اظ تؼساز ٔٛاضز ثؿتطي زض ثيٕبضؾتبٖ وبؾتٝ ثٝ. ٞـب ٔؤحط اؾت ٞعيٙٝ

ي وٙتطَ لٙس ذٖٛ لبزض ثٝ وـبٞف ذغط ثـطٚظ ٚ  ا٘ساظٜ ٖ ثبال ثٝ زضٔـبٖ فكبض ذٖٛ ٚ چطثي ذٛ
 (.زض ا٘ٛاع زيبثت)پيكطفت ػٛاضو زيبثت اؾت

، لغغ پب ٚ (پبي زيبثتي)قسٖ پبٞب يىي زيٍط اظ ضاٞىبضٞبي ٔـؤحـط ٚ التهبزي، پيكٍيطي اظ ظذٓ
ظٔـبٖ  ثيٕبضؾتـبٖ، ٔـستٔـطالجت نحيح اظ پبٞـب اظ تؼـساز ٔـٛاضز ثؿتطي زض . ٞـبي زيٍط اؾت  ا٘ساْ

 .وبٞـس ٔي% 50قسٖ ٚ ٘يع ٘يبظ ثـٝ لغغ ػضـٛ تب  ثؿتطي
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ٔـٛلغ ضتيٙٛپبتي ٘يـع زض وبٞف ٞـعيٙٝ ثؿيبض ٔـؤحـط اؾت ٚ  غطثـبٍِطي، ثيٕـبضيـبثي ٚ زضٔـبٖ ثٝ
 .زٞـس ٔي عٛض چكٍٕيطي وبٞف ٞبي ٔؿتميٓ، غيطٔؿتميٓ ٚ ٘بٔحؿٛؼ ٘بثيٙـبيي ضا ثٝ ٞعيٙٝ

پطٚتئيٗ اٚضي ضاٞىبض اضظقٕٙـس زيٍطي زضرٟت پيكٍيطي اظ ثـطٚظ يب وبٞف  غطثبٍِطي رٟت
ػالٜٚ اظ آ٘زب وٝ لجُ اظ ثـطٚظ ثيٕبضي وّيٝ پطٚتئيٗ اٚضي  ثـٝ. ؾطػت پيكطفت ٘بضؾـبيي وّيٝ اؾت

 .قٛز ٞبي زيبثت ٔي ٔرتهطي ٚرٛززاضز، غطثبٍِطي اظ ايٗ ٘ظط ٘يع ٔٛرت وبٞف ٞعيٙٝ
. وٙس ٔي اؾت ثٝ وٙتطَ زيبثت ٘يع وٕه ػُٕ آٔـسٜ نطف زذـب٘يبت ثٝٞبيي وٝ رٟت وبٞف ْ الساْ

ثب وٙتطَ ضؼيف لٙس ذـٖٛ اضتجبط ٔؿتميٓ زاقتـٝ ٚ ٔٛرت افـعايف فكبض ( ؾيٍبض)اؾتؼٕبَ زذـب٘يبت
 . قٛز ٞبي لّجي زض افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ؾيٍبضي ٘ؿجت ثٝ ثيٕبضاٖ غيطؾيٍبضي ٔي ٚ ثطٚظ ثيٕبضي ذٖٛ

زضٔب٘ي وكٛضٞـبي اضٚپبيي تـٛاٖ ٔـطالجت ٚ زضٔـبٖ ٔٙبؾت زيبثت ضا  اي ثٟساقتيٜ أطٚظٜ ؾيؿتٓ
ي ٔٙؿزٕي ثطاي ٔـطالجت ٚ وٙتطَ زيبثت زض ؾغح  زاض٘س، ِٚي اوخط وكٛضٞبي زضحـبَ تٛؾؼٝ، ثط٘ـبٔٝ

زض ايطاٖ ثتٛاٖ ثبض ػظيٓ ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت  أيـس اؾت ثب ارطاي ثط٘بٔٝ. وكٛض ٘ساض٘س
ي ػٕط افطاز ٔجتال ثٝ  ضفتٝٞـبي اظزؾت زازٜ ٚ ؾبَ زضٔـب٘ي ضا وـبٞف قـسٜ ثط ؾيؿتٓ ثٟساقتي حٕيُت

 .وٙس ي آٟ٘ب تأٔيٗ وطزٜ ٚ ظ٘سٌي پطويفيتي ضا ثطاي ثيٕبضاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ زيبثت ضا وٓ
 .ٞبي وٙتطَ زيبثت اؾت ، اؾتطاتػي انّي اوخط ثط٘ب2ٝٔغطثبٍِطي ثب ٞسف وكف زيبثت ٘ٛع 

رع زض  اتٛايٕيٖٛ اؾت ٚ غطثبٍِطي ٚ تكريم ظٚزضؼ ايٗ ٘ٛع زيبثت ثٝ 1ػبُٔ زيبثت ٘ٛع 
ؾطػت  ػـالئٓ آٖ ثٝ. قٛز؛ ظيطا قيـٛع ايٗ ثيٕبضي ثؿيبض وٓ اؾت ٕ٘ي ثؼضي اظ رٛأغ تٛنيٝ ٚ ا٘زبْ
تٗ ثطٚظ تأذيط ا٘ساخ حّي ثطاي پيكٍيطي ٚ ثٝ تط اظ ٕٞٝ، تب ثٝ أطٚظ ضاٜ ظبٞطقسٜ ٚ آقىبض اؾت ٚ ٟٔٓ

ي رٟب٘ي،  أب زض ػطنٝ. ي تحميك لطاضزاضز ٞبيي تٟٙب زض ٔطحّٝ اؾت ٚ چٙيٗ الساْ ثيٕبضي يبفت ٘كسٜ
 :ػُّ شيُ زض اِٚٛيت لطاضزاضز ثٝ 2ٔٛلغ ٚ نحيح زيبثت ٘ٛع  پيكٍيطي ٚ قٙبؾبيي ظٚزضؼ ٚ زضٔبٖ ثٝ

اغّت ثسٖٚ ػالٔت ثٛزٜ ٚ وٙس ٚ زض افطاز ٔجتال  ٔي تسضيذ پيكطفت ٞيپطٌّيؿٕي ثٝ 2زض زيبثت ٘ٛع 
 افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت اظ ثيٕبضي% 50زض ٞط ٔمغغ ظٔب٘ي تمطيجبً . زضنٛضت ٚرٛز، ػالئٓ آٖ ذفيف اؾت

 ػالٔتي ٚ اذتالَ ٔتبثِٛيه زض ايٗ زٚضاٖ ثي. اؾت زازٜ ٘كسٜ اعالع ثٛزٜ ٚ ثيٕبضي آٟ٘ب تكريم ذٛز ثي
افطاز ضا زضٔؼطو ذغط ػٛاضو ٔبوطٚٚاؾىِٛط ٌّٛوع پالؾٕب ٚرٛززاضز وٝ ايـٗ ٘بقي اظ ثبالثٛزٖ 

ٞـبي  ي ٔطالجت حتي زض وكٛضٞـبي زاضاي ؾيؿتٓ پيكطفتـٝ. زٞـس لـطاضٔي( ػـطٚلي ٞبي لّجي ثيٕبضي)
ثٟساقتي ٘يع ايٗ ٔكىُ ٚرٛززاضز ٚ زض ٔمبثُ يه فـطز ٔجتال ثٝ زيبثت وٝ اظ ثيٕبضي ذٛز آٌبٜ اؾت، 

وٝ زض ٔغبِؼبت  زضحـبِي . ذجـط اؾت ضز وٝ اظ ثيٕبضي ذـٛز ثييه فـطز ٔجتال ثٝ زيـبثت ٘يـع ٚرـٛززا
تٛاٖ اظ ػـٛاضو حبز ٚ  ٔٛلغ ٚ ٔطالجت نحيح زيبثت ٔي اؾت وٝ ثب قٙبؾبيي ثٝ ٔرتّف حبثت قـسٜ
ي ذٛزٔطالجتي  تؼٛيك ا٘ـساذت وٝ اؾـبؼ ايٗ ٔطالجت ثطپبيٝ وـطزٜ، يب ثطٚظ آٖ ضا ثٝ ٔعٔٗ آٖ پيكٍيطي

 .اؾت ٟ٘بزٜ قـسٜ ٚ آٔٛظـ ثيٕبضاٖ ثٙب
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 شيوع ديببت
ٞـبي قيٛع  يىي اظ اِٚيٗ ثطضؾي. تب چٙسي پيف آٔـبض زليمي اظ قيٛع زيبثت زض وكـٛض ٚرـٛز٘ساقت

عي ايٗ ثطضؾي وٝ . قـس ا٘زبْ 1372ٞبي نحيح ٚ ٔؼتجط اپيسٔيِٛٛغيه زض ؾبَ  زيبثت ثطاؾبؼ ضٚـ
زيبثت زض قس، قيٛع  ٞـبي قٟيس ثٟكتي ٚ تٟطاٖ ا٘زبْ تٛؾظ ٔطاوع تحميمبت غسز ٚ ٔتبثِٛيؿٓ زا٘كٍبٜ

ٚ زض ٔـطزاٖ ٕٞبٖ % 6/7ؾبَ  30قيٛع ثيٕبضي زض ظ٘ـبٖ ثـبالي . ٌطزيس وطيٓ ٔحبؾجٝ قٟط ٚ ضثبط اؾالْ
. ثٛز% 9/8ٚ زض ٔطزاٖ % 9/14زض ظ٘ـبٖ ( اذتـالَ تحُٕ ٌّٛوع)IGT، ٕٞچٙيٗ قيٛع % 1/7ٌطٜٚ ؾٙي 
% 3/7 تطتيت ؾبَ ثٝ 30ثـبالي  زض افطاز IGTقـسٜ ٚ قيـٛع زيبثت ٚ  ٞـب زض تٟطاٖ ٘يع ا٘زبْ ايٗ ثطضؾي

ؾـبَ يه ٘فط  30فـطز ثبالي  5ي آٖ اظ ٞـط  ػجبضت زيٍط زض قٟط تٟطاٖ ٚ حـٛٔٝ ثٝ. اؾت ثٛزٜ% 2/7ٚ 
 %(.20زضٔزٕٛع)ٔجتال ثٝ زيـبثت يب اذتالَ تحُٕ ٌّٛوع اؾت

رٕؼيت    ٌطفت، قيـٛع زيبثت زض وُ  ٞـبي ثؼس زض وكٛض نٛضت ثب تٛرـٝ ثٝ ٔغبِؼبتي وٝ عي ؾبَ
 .ثطآٚضزقس% 3/7ؾبَ  30ٚ زض افطاز ثبالي % %2-3

ػُٕ آٔـسٜ، قيٛع ػـٛاضو  ثٝ 1375اي وٝ زض ٔطوع تحميمبت غـسز انفٟبٖ زض ؾبَ  عجك ٔغبِؼٝ
 :اؾت زض ثيٗ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ٔغبثك شيُ ثٛزٜ

 ثيٕبضي ايؿىٕيه لّجي% 34 –

 ٞيپطتب٘ؿيٖٛ% 50 –

 ٘بضؾبيي لّجي% 12 –

 ضتيٙٛپبتي% 44 –

 وبتبضاوت% 5 –

 ثبوتطيٛضي% 27 –

ٔٛاضز ثٝ % 4/22زٞس وٝ  ٔي ٔطوع زيبِيع ٚ پيٛ٘س وّيٝ زض ايطاٖ ٘كبٖ 1379آٔبض ؾبَ )٘فطٚپبتي% 10 –
 (اؾت ٘بقي اظ زيبثت ٔٙزط قسٜ  زيبِيع

 ٘ٛضٚپبتي% 72 –
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 افؿطزٌي% 60 –

 پبي زيبثتي% 5/2 –

 ٞيپطوّؿتطِٕٚي% 37 –

 ٌّيؿطيسٔي ٞيپطتطي% 37 –
 وميز نبشي اس ديببت مزگ

آشضثبيزبٖ قطلي، ثٛقٟط، چٟبضٔحبَ ثرتيبضي )ٚٔيط ٘بقي اظ زيبثت زض چٟبض اؾتبٖ وكٛض عي ثطضؾي ٔطي

 ػجبضت زيٍط زيبثت قب٘عزٕٞيٗ ثٝ. اؾت ٘فط ثطآٚضز قسٜ 272، زض ٞط زٜ ٞعاض ٘فط 1378زض ؾبَ ( ٚ ؾٕٙبٖ
 .اؾت ػّت ٔطي زض ٔطزاٖ ٚ ٟٕ٘يٗ ػّت ٔطي زض ظ٘بٖ ثٛزٜ

 هبي ديببت هشينه
 .ٞـب ثؿيبض ظيبز اؾت ٞـبي ٔؿتميٓ ٚ غيطٔؿتميٓ زيبثت ٚ ػٛاضو آٖ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ثيٕبضي ٘ٝٞعي

 ٔيّيبضز ضيبَ 700ٞبي ربضي ٔطالجت ٚ ٘بتٛا٘ي زيبثت ؾبال٘ٝ ٔتزبٚظ اظ  ٞعيٙٝ 1375عٛضي وٝ زض ؾبَ  ثٝ
اؾت ٚ چٙيٗ  ثـٛزٜ 1375ضيـبَ زض ؾـبَ  3000ثطاؾـبؼ ليٕت، ٞـط زالض ( ٔيّيٖٛ زالض 233ٔؼبزَ )

 .اؾت ٚلٛع پيٛؾتٝ ثٝ 1381ٔطي ثٝ ػّت زيبثت زض ؾبَ  100.000قٛز وٝ حسٚز  ثطآٚضزٔي
 

 پيشگيزي و كنتزل ديببت
ٞبي  ، ٌطٜٚ پيكٍيطي اظ ثيٕبضي1370ٞبي غيطٚاٌيط زض ؾبَ  ي وُ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي پؽ اظ افتتبح ازاضٜ

ايٗ عطح ثب ٞسف وّي . ٕ٘ٛز ضا تسٚيٗ ٚ اضائٝ ٔتبثِٛيه ٚ تغصيٝ، عطح پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت
 :قس ي ارطا ٌصاقتٝ ٔطحّٝ پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت ٚ اٞساف اذتهبني ظيط ثٝ 

 تؼييٗ ٔيعاٖ قيٛع زيبثت. 1
 قٙبؾبيي افطاز ٔؿتؼس ٔجتال ثٝ زيبثت. 2
 حفظ ٚ اضتمبي ؾغح ؾالٔتي افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت. 3
 زيبثتٚٔيط ٘بقي اظ ػٛاضو  وبٞف ٔطي. 4

 ي ضٚؾتبيي نٛضت آظٔبيكي زض زٚ ٔٙغمٝ ٞبي آٔٛظقي، عطح پيكٟٙبزي ثٝ پؽ اظ ثطٌعاضي وبضٌبٜ
ػّت ثطٚظ ٔكىالت،  ي عبضْ ػّيبي ظ٘زبٖ ثٝ ٕٞچٙيٗ زض ٔٙغمٝ. آغبظقس 1371ٔبٜ  وبقبٖ ٚ ثطٚرٗ اظ آثبٖ

اظعـطيك تىٕيُ فطْ نـٛضت ثيٕبضيبثي  ثٝي ارطاي عطح  ٘حٜٛ. آغبظقـس 1372 عطح اظ فـطٚضزيٗايٗ 
 ي ٚارس ؾبِٝ 15 -39ؾـبَ ٚ افطاز  40ٚ آظٔـبيف ثب ٘ـٛاض آظٔبيف لٙـس ذٖٛ ثـٛز ٚ تٕبْ افطاز ثبالي 

 .قس غطثبٍِطي قس٘س وٝ ثب ا٘زبْ آظٔبيف لٙس ذٖٛ ثيٕبضي آٟ٘ب تأييس( زاضاي ػاليٓ ذغط)قطايظ
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قس تب  زاليُ ظيط تهٕيٓ ٌطفتٝ  پؽ اظ تزعيٝ ٚ تحّيُ اعالػـبت حبنُ اظ ارـطاي عطح فٛق ثٙب ثٝ
 :قٛز ي ارطاي عطح اظ ٌؿتطـ ٚ ازغبْ آٖ زض قجىٝ ذٛززاضي ا٘زبْ انالحبت ضطٚضي زض ٘حٜٛ

 (آظٔبيف ثب ٘ٛاض آظٔبيف لٙس ذٖٛ اؾتب٘ساضز٘جٛزٖػّت  ثٝ)غطثبٍِطي ا٘زبْ ضٚـ اؾتب٘ساضزثٛزٖغيط –

 ي ظيبز ا٘زبْ عطح ثطاي ٞط ٔٛضز غطثبٍِطي ٚ ثيٕبضيبثي ٞعيٙٝ –

 ػسْ تزٟيع وبفي ؾيؿتٓ قجىٝ ثطاي ارطاي عطح –

 (زض ثطٚرٗ% 53/0زض وبقبٖ ٚ % 5/1)قيٛع وٓ زيبثت زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي –
 

 ي كشوري ديببت تشكيل كميته
ي وكٛضي زيبثت ثب حىٓ آلبي زوتط ٔط٘سي ٚظيط ٔحتطْ ثٟساقت، زضٔبٖ  وٕيتٝ 1375زض تبثؿتبٖ ؾبَ 

ٞبي  پيـطٚ تأويس ايكبٖ ثـط پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت، رّؿٝقـس ٚ  آٔٛظـ پـعقىي ٚلت، تكىيُٚ 
 .قس وكٛضي زيبثت اظ ٟٔطٔبٜ ٕٞبٖ ؾبَ ثطٌعاض ي وٕيتٝ

ػعيعي  ي ايٗ وٕيتٝ رٙبة آلبي زوتط اوجطي ٔؼبٖٚ ٔحتطْ ثٟساقتي، آلبي زوتط فطيسٖٚ زض اِٚيٗ رّؿٝ
 ي وكٛضي زيبثت ثب قس تب ثط٘بٔٝ ٌطفتٝوطز٘س ٚ تهٕيٓ  ػٙٛاٖ ٔكبٚض ػبِي زيبثت زض وكٛض ٔؼطفي ضا ثٝ

( ٞب ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي)ٞب ي وُ پيكٍيطي ٚ ٔطالجت ثيٕبضي قسٜ تٛؾظ ازاضٜ ٘ٛيؽ تٟيٝ تٛرٝ ثٝ پيف
ٞـب، پـعقىبٖ ػٕٛٔي ٚ  قٛز ٚ اٍِٛٞبي آٔـٛظقي ٘يع ثـطاي ػْٕٛ ٔطزْ، ثٟٛضظاٖ، ضاثغبٖ، وبضزاٖ آٔبزٜ

ػٙـٛاٖ ٔكبٚض ٔـٛلت ؾبظٔبٖ رٟب٘ي  نبة آلـبي زوتط ػـعيـعي ثٝثب تٛرٝ ثٝ ا٘ت. ٌطزز ٔترههبٖ فطاٞٓ
ي پيكٟٙبزٞبي ارطايي  ي زيبثت، زض ضاؾتبي ثطضؾي ٚضؼيت زيبثت زض ايطاٖ ٚ اضائٝ ض ثط٘بٔٝزثٟساقت 

ٚ   ثطٌعاضعٛض ٔٙظٓ  ي وكٛضي ثٝ ٞبي وٕيتٝ رّؿٝ. قس ٞبيي تٛؾظ ايكبٖ ٔغطح ثطاي وٙتطَ زيبثت، ثط٘بٔٝ
 .قس ٞب، عطحي ثب ٞسف وّي پيكٍيطي اظ ثيٕبضي ٚ وٙتطَ ػٛاضو زيبثت اضائٝ عي ايٗ رّؿٝ
 :ثٙسي قس قطح ظيط عجمٝ ي ايٗ عطح زض ؾٝ ؾغح پيكٍيطي ثٝ اٞساف ٚيػٜ

 آٔٛظـ ثٟساقت ػٕٛٔي .1
 تؼييٗ افطاز زضٔؼطو ذغط .2
 2ثيٕبضيبثي زيبثت ٘ٛع  .3

 وبضوٙبٖ ثٟساقتي  ثطزٖ آٌبٞيثبال .4

 وٙتطَ زليك ٚ ؾطيغ ثيٕبضي .5

 ٌيطي اظ پيسايف ػٛاضو رّٛ .6

 ٔحسٚزيت ٚ تطن اؾتؼٕبَ زذب٘يبت .7

 ٞبي ذٖٛ ٚ فكبض ذٖٛ وٙتطَ چطثي .8
ٞـبي  ٞـبي وكـٛض رٟت افـعايف فؼبِيت ٞـب زض زا٘كٍبٜ ي ٔكٛضتي ٔجـبضظٜ ثـب ثيٕبضي تكىيُ وٕيتٝ

ػٙٛاٖ  ثٝذهٛل زيبثت ٚ ٔؼطفي يه پعقه ٔترهم  ٞبي غيطٚاٌيط ثٝ ي ثيٕـبضي رـطايي زضثبضٜاـ  ػّٕي
 .اؾت ثٛزٜي وكٛضي زيبثت  زيٍط پيكٟٙبزٞبي وٕيتٝ اظي زيبثت  رطايي ثط٘بٔٝاـ  ٔؿئَٛ ػّٕي
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ضئيؽ زا٘كٍبٜ . ي وكـٛضي زيـبثت اؾت ي ٔكٛضتي زيـبثت زا٘كٍبٜ زضٚالغ ثبظتبثي اظ وٕيتٝ وٕيتٝ
 يي ثط٘ـبٔٝ، اػضـبيارـطاـ  زض ضأؼ وٕيتٝ لطاضزاضز ٚ ٔؼبٚ٘يٗ ثٟساقتي، زضٔـبٖ ٚ زاضٚ ٚ ٔؿئَٛ ػّٕي

( زيبثت)ٞبي غيطٚاٌيط ثيٕبضيي زا٘كٍبٞي  زؾتٛض تكىيُ وٕيتٝ. قٛ٘س ٔي ي وٕيتٝ ٔحؿٛة زٞٙسٜ تكىيُ
 . قس ٞب اثالؽ تٕبْ زا٘كٍبٜ ثب أضبي ٔمبْ ٔحتطْ ٚظاضت ثٝ  1375اي زض ؾبَ  عي ٘بٔٝ

 ي ػّْٛ پعقىي وكٛضٜ زا٘كٍبٜ ٚ زا٘كىس 39قس زض ٔزٟعتـطيٗ ثيٕبضؾتبٖ ٞط يه اظ  ٕٞچٙيٗ ٔمطض
ٕٞطاٜ يه وبضقٙبؼ  يه ٚاحس زيبثت ٔتكىُ اظ پعقه فٛق ترهم غسز يب ٔترهم زاذّي ثٝ 

 .قٛز تغصيٝ ٚ يه وبضقٙبؼ پطؾتبضي تأؾيؽ
ي  ي ثط٘بٔٝ ، زضثبض1375ٜزض ٌطزٕٞبيي ؾبال٘ٝ ٔؼبٚ٘يٗ ثٟساقتي ٚ ٔؼبٚ٘يٗ زضٔبٖ ٚ زاضٚ زض اؾفٙس 

ٞبي آٔٛظقي زيبثت رٟت  ٘يع وبضٌبٜ 1376قس ٚ زض ذطزازٔبٜ  وكٛضي زيبثت تٛضيحبت الظْ اضائٝ
 ٞب، وبضقٙبؾبٖ ٔتكىُ اظ ٔؼبٚ٘يٗ ثٟساقتي، زضٔبٖ ٚ زاضٚ، ٔسيطاٖ ٌطٜٚ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي)ٔؿئٛالٖ ارطايي
تٕبْ ( ٕٞطاٜ پـعقىبٖ، وبضقٙبؾـبٖ تغصيٝ ٚ پطؾتبض ٚاحس زيبثت  ٞـبي غيـطٚاٌيط ثٝ ٔؿئَٛ ثيٕبضي

 .قس ٘فط ثطٌعاض 270ضٚظ ٚ ثب قطوت ثيف اظ  4ٔست  قٛض ثٝٞبي ن زا٘كٍبٜ
تؼييٗ ٚظبيف ٚاحس زيـبثت، تكىيُ ظيطٌـطٜٚ وٕيتٝ رٟت تٟيٝ ٚ تـسٚيٗ ٔغبِت آٔٛظقي زيبثت 

ي ٔتٖٛ آٔٛظقي  ، تٟيٝ(تسٚيٗ ٔغبِت آٔـٛظقي ثـطاي ثيٕبضاٖ، افـطاز زضٔؼطو ذغط ٚ ػْٕٛ ٔـطزْ)
ي، تؼييٗ ٚظبيف تيٓ زيـبثت، تٟيٝ اٍِٛضيتٓ ثيٕبضيـبثي، ثطٌعاضي ٞب ٚ پعقىبٖ ػْٕٛ ثٟٛضظاٖ، وبضزاٖ

ٞبي آٔٛظقي ثـطاي پعقىبٖ ٔترهم، وبضقٙبؾـبٖ تغصيٝ ٚ پطؾتبضاٖ ٚاحسٞبي زيبثت ؾطاؾط  وبضٌبٜ
 ٞبي ٞب اظ زيٍط فؼبِيت وكٛض، تكىيُ ظيطٌطٜٚ وٕيتٝ رٟت ثيٕٝ ٚ تؼييٗ قطح ٚظبيف ثٟٛضظاٖ ٚ وبضزاٖ

 .اؾت ي زيبثت ثٛزٜ رٟت ارطاي ثط٘بٔٝ 1376اَ آٔسٜ زض ؼ ػُٕ  ثٝ
عطح »اي تحت ػٙٛاٖ  قس ٚ زض ٔزٕٛػٝ ٔتٖٛ ارطايي ٚ آٔٛظقي ٌطزآٚضي ٚ تسٚيٗ 1377زض ؾبَ 

« زضٔـب٘ي رٕٟٛضي اؾـالٔي ايطاٖ ٞـبي ثٟساقتي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت ٚ ازغبْ آٖ زض ٘ظبْ قجىٝ
قس وٝ اثتسا عطح  ي وكٛضي زيبثت ٔمطض ٞبي وٕيتٜٝ ٞبي اتربشقسٜ زض رّؽ ثطاؾبؼ تهٕيٓ. قس اضائٝ

 .ٚ ٔطتفغ قٛز  نٛضت آظٔبيكي زض چٙس زا٘كٍبٜ ارطاقٛز تب ٔكىالت آٖ آقىبض زيبثت ثٝ
پعقىي  ي ػّْٛ زا٘كٍبٜ ٚ زا٘كىسٜ 17ٞب رٟت ارـطاي عطح زيـبثت،  عي ٘ظطذٛاٞي اظ زا٘كٍبٜ

 :قطح ظيط اؾت اػالْ آٔبزٌي وطز٘س وٝ اؾبٔي آٟ٘ب ثٝ
 

 ٕٞساٖ. 13 آشضثبيزبٖ غطثي. 7 زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي تٟطاٖ. 1

 وطٔبٖ. 14 وطزؾتبٖ. 8 زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي ايطاٖ. 2

 يعز. 15 ثٛقٟط. 9 زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي قٟيس ثٟكتي. 3

 ٌّؿتبٖ. 16 وطٔب٘كبٜ. 10 انفٟبٖ. 4

 قبٞطٚز. 17 ٔبظ٘سضاٖ. 11 ذطاؾبٖ. 5

  ٌيالٖ. 12 ظ٘زبٖ. 6
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, اي، ثـطاي ٔؼبٚ٘يٗ ثٟساقتي، ٔؼبٚ٘يٗ زضٔـبٖ ٚ زاضٚ ضٚظٜ 3وبضٌـبٜ آٔٛظقي  1377ٔبٜ  ثٟٕٗزض 
قس ٚ  زا٘كٍبٜ فٛق ثطٌعاض 17ٞب، وبضقٙبؾبٖ غيطٚاٌيط ٚ اػضبي ٚاحس زيبثت  ٔسيطاٖ ٌطٜٚ ثيٕبضي

 .ي زيبثت ضا ارطاوٙٙس ثط٘بٔٝ 1378ٔمطضقس اظ اثتساي ؾبَ 
چٙس قٟطؾتبٖ  1380قس ٚ اظ ؾبَ  قٟطؾتبٖ آغبظ 25زيبثت زض  ارطاي عطح 1378اظ اثتساي ؾبَ 

 .اؾت عٛضػٕسٜ ٔطثٛط ثٝ اؾتبٖ يعز ثٛزٜ قس وٝ ثٝ ثٝ ٔٙبعك پبيّٛت افعٚزٜ
 :قٟطؾتبٖ وٝ اؾبٔي آٟ٘ب زض ظيط آٔسٜ، زضحبَ ارطا اؾت 31اوٖٙٛ زض  عطح زيبثت ٞٓ

 
 ٔيجس قٟطضب ؾٙٙسد قبٞطٚز

 تفت اثطوٜٛ اضزوبٖ ثبفك
 اثٟط فطزٚؼ ٌطٌبٖ اظ قٟطؾتبٖ يعزثركي 
 فبٔٙيٗ فٛٔٗ ثٛقٟط ذطْ زضٜ
 ظض٘س پبضيع آثبز غطة اؾالْ وطٔب٘كبٜ
 قٟطضي ؾيطربٖ ٔبٞبٖ چتطٚز

 اضٚٔيٝ زٔبٚ٘س ٔطوع ثٟساقت قطق تٟطاٖ (ؾِٛمبٖ ٚ وٗ)ٔطوع ثٟساقت غطة تٟطاٖ
  (آُٔ)ثٟكٟط ٟٔبثبز ؾّٕبؼ

 
در طـزح آسمـبيشي پيشگيـزي و كنتـزل روش انجـبم غزبـبلگزي و بيمبريـببي 

 (1377-1382)ديـببت

 سطح اٍل
ي  ٞبي ثبضزاض ضا اظ پطٚ٘سٜ ؾبَ ٚ تٕبْ ذب٘ٓ 30ثٟٛضظ يب وبضزاٖ پبيٍبٜ ثٟساقتي اؾبٔي افطاز ثبالي 

ٕ٘بيس ٚ اظ افطاز فٛق  ٔي وطزٜ ٚ زض فطْ غطثبٍِطي زضد ذب٘ٛاض ٚ زفتط ٔطالجت ظ٘بٖ ثبضزاض اؾترطاد
 .وٙٙس ٞبي ثٟساقتي ٔطارؼٝ ي ثٟساقت يب پبيٍبٜ وٙس تب ثٝ ذب٘ٝ ٔي زػٛت

ظايي، تِٛس ٘ـٛظاز ثب ٚظٖ ثيف  ٞط يه اظ ٔٛاضز حبٍّٔي، ثيف اظ زٚ ٘ٛثت ؾمظ ثسٖٚ زِيُ يب ٔطزٜ
پطذٛضي، )ثيٕبضي ٞب ٚ يب اثتال ثٝ فكبض ذٖٛ ثبال، چبلي، ٚرٛز ػالئٓ والؾيه اظ چٟبض ويٌّٛطْ زض ذب٘ٓ

ٞب ٚ آلبيبٖ  زض ذب٘ٓ( اثتالي پسض، ٔـبزض، ذٛاٞط ٚ ثطازض)ي ذب٘ٛازٌي ٔخجت ، ؾبثمٝ(ي ٚ پطازضاضيپط٘ٛـ
 قـٛ٘سٜ زضٔؼطو ذغط ثٛزٜ ٚ زض غيط ايٗ نٛضت اٌط ٞيچ ػالٔتي ثٝ ٔؼٙي آٖ ثٛز وٝ فطز غطثبٍِطي

 .قس ؾبَ ثؼس زٚثبضٜ غطثبٍِطي ٔي 3٘ساقت 
 

 سطح دٍم
( FBSيب  OGTT)قـس٘س تب تحت آظٔـبيف غـطثبٍِطي ٔي اضربع افطاز زضٔؼطو ذغط ثٝ تيٓ زيـبثت

 :اؾت قطح ظيـط ثٛزٜ تفؿيط ٘تبيذ آظٔـبيف ثٝ. لطاضٌيط٘س
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 mg200زضنـس يب يه ٘ـٛثت لٙـس ذٖٛ ثيف اظ  mg126ثيف اظ ( FBS)زٚ ٘ٛثت لٙس ذـٖٛ ٘بقتبي
ي  وٝ ٘تيزٝ نٛضتي وٙس، أب زض اثتال ثٝ زيبثت ضا تأييسٔي (OGTT)ٌّٛوع g75زٚ ؾبػت پؽ اظ ٔهطف 

عٛض ؾبال٘ٝ  وطز، غطثبٍِطي ثٝ ٔي ضا ٔغطح IGTيب  IFGي عجيؼي ثٛز ٚ يب اثتال ثٝ  ٞب زض ٔحسٚزٜ آظٔبيف
ي وكٛضي فؼّي تٟٙب  زض ثط٘بٔٝ)ٞطحبَ يىي اظ ػالئٓ ذغط ضا زاقتٙس ٌطفت؛ ظيطا ايٗ افطاز ثٝ ٔي ا٘زبْ

اٌطچٝ ثيٕبضاٖ تٛؾظ تيٓ (. ٞؿتٙس IFGيب  IGTقٛ٘س، يؼٙي وؿب٘ي وٝ  ٔي زيبثتي ؾبال٘ٝ ثطضؾي افطاز پطٜ
ٌطفتٙس، أب زض ثسٚ تكريم زيبثت يب زضنٛضت اثتال ثٝ ػٛاضو زيطضؼ ٚ يب  زيبثت تحت زضٔبٖ لطاضٔي

 .قس٘س ػسْ وٙتطَ لٙس ذٖٛ ثب ضغيٓ زضٔب٘ي ثٝ ؾغح ؾْٛ اضربع ٔي
 

 سطح سَم
ٚ ٘ٛع  قس٘س ٔيتغصيٝ ٔؼبيٙٝ  وبضقٙبؼٚ  پطؾتبضزض ٚاحس زيبثت تٛؾظ ٔترههبٖ زاذّي يب غسز،  ثيٕبضاٖ

زضنٛضت اثتـال ثٝ . قس ضغيٓ غـصايي، چٍٍٛ٘ي ٚ ٔيعاٖ فؼبِيت رؿٕـب٘ي ٚ ضغيٓ زاضٚيي آٟ٘ب ٔكرم ٔي
 .وطز ٔي يٗوـطزٜ ٚ پطٚتىُ زضٔـب٘ي ضا تؼي ػـٛاضو زيـطضؼ، ٔترهم ٔـطثـٛط ٘يع ثيـٕبض ضا ٔؼبيٙٝ

 

 سطح چْبرم
ذـٛضا٘ـس ثٝ  ٞط يه اظ ؾغٛح ّٔعْ ثٝ زازٖ پؽ. قـس ٔي ٞبي فـٛق ترههي زض ايٗ ؾغح اضائٝ الساْ

 .تـط ثٛز٘ـس ؾغح پبييٗ

 
 ي نتبيج اجزاي طزح ديببت خالصه

ارطاي عطح پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت  1377ٔبٜ  ٞبي وكٛضي زيبثت زض ثٟٕٗ پؽ اظ ثطٌعاضي وبضٌبٜ
 .قس زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي وكٛض آغبظ 17قٟطؾتبٖ ٚ اظ  25زض  1378اثتساي ؾبَ اظ 

قس، زض ايٗ لؿٕت تٟٙب ثٝ  ٞب ٚ قٟطٞب اضائٝ ي اؾبٔي زا٘كٍبٜ ثب تٛرٝ ثٝ تٛضيحبتي وٝ لجالً زضثبضٜ
 .قٛز ٔي آٔبض عطح اقبضٜ

اؾت وـٝ ( ٘فط 587,215,3زليمبً )ٚ زٚيؿت ٞـعاض ٘فـط رٕؼيت تحت پـٛقف ثيف اظ ؾـٝ ٔيّيٖٛ 
زض . وٙٙس ٔي زض ضٚؾتـب ظ٘ـسٌي( 046,324,1)ؾـْٛ زض قـٟط ٚ يه( 541,891,1)٘عزيه ثٝ زٚؾـْٛ آٟ٘ب

ثطاي افطاز  ي ذسٔبت ي ثٟساقت ثٝ غـطثبٍِطي ٚ اضائٝ ذـب٘ٝ 984ٔٙبعك پبيّٛت حسٚز زٚ ٞعاض ثٟٛضظ زض 
زضٔب٘ي  ٔطوع ثٟساقتي 171ٔٛٔي زض پعقه ع 300وبضزاٖ ٚ  700تؼساز . ٔجتال ثٝ زيبثت ٔكغَٛ ٞؿتٙس

ٞبي  زض لبِت تيٓ( زضٔب٘ي ٔطوع ثٟساقتي 331زضٔزٕٛع )زضٔب٘ي ضٚؾتبيي ٔطوع ثٟساقتي 161قٟطي ٚ 
 000,730ثيف اظ 1381ٔبٜ  تب پبيبٖ زي. پطزاظ٘س زيبثت ضٕٗ ثيٕبضيبثي ثٝ وٙتطَ ٚ پيٍيطي ثيٕبضاٖ ٔي

٘فط زض ٔؼطو  190.000وـٝ ثيف اظ ( 738.192زليمبً )٘سا ؾـبَ غطثبٍِطي قسٜ 30٘فط اظ افـطاز ثـبالي 
ظٖ اظ رٕؼيت  765,14ٔـطز ٚ  7362زؾت آٔـسٜ تؼـساز  ثطاؾـبؼ ٘تبيذ ثـٝ%(. 8/25)ا٘ـس ذغط ثـٛزٜ
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فطز ٔجتال ثٝ زيبثت  127,22ػجبضت زيٍط، عي ارطاي ايٗ ثط٘بٔٝ   ثٝ. قسٜ ٔجتال ثٝ زيبثت ثٛز٘س غطثبٍِطي
 .اؾت% 3قيٛع زيبثت زض حبَ حبضط ٔؼبزَ . ا٘س قٙبؾبيي قسٜ

 ارسشيببي طزح آسمبيشي ديببت و نتبيج آن
زض ؾغح وكـٛض، عـطح  2ٔٙظٛض ارـطاي عـطح پيكٍيـطي ٚ وٙتـطَ زيـبثت ٘ـٛع  ثٝ 1381زض عَٛ ؾـبَ 

انفٟبٖ، قٟيسثٟكتي، ظ٘زبٖ، وطٔبٖ،  ي زيبثت زض قف زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي پبيف ثط٘بٔٝ اضظقيبثي ٚ
 .ارطا زضآٔس ٌّؿتبٖ ٚ آشضثبيزبٖ غطثي ثٝ

 

 اختصبر ي اجراي ارزضيببي طرح ديببت بِ ًحَُ
ثٛز٘ـس، يه  زا٘كٍبٞي وٝ ثـطاي اضظيـبثي ٚضؼيت ارـطاي عطح زيـبثت ا٘تربة قـسٜ 6زض ٞط يه اظ 

زضٔـب٘ي ضٚؾتبيي ٚ يه ٔـطوـع قٟطي  قـس ٚ زض ٞط قٟطؾتبٖ يه ٔـطوـع ثٟساقتي قٟطؾتبٖ ا٘تربة
ثٛز  وٝ عطح زيبثت زض ٔٙـبعك قٟطي ارـطا ٘كسٜ زضنٛضتي )قـس عٛض اتفبلي رٟت اضظقيـبثي تؼييٗ ثٝ

. قس٘س ٔي ي ثٟساقت ا٘تربة ذب٘ٝ 3زض ٞـط ٔـطوـع (. قـس ٔي زضٔب٘ي اضظقيبثي  تٟٙب يه ٔطوع ثٟساقتي
ي  ٔزٕٛػٝ. قـس ٔي ٞـبي ثٟساقت تىٕيُ ـطوـع ٚ ذب٘ـٝٞـبي ٔـطثـٛط زض ايٗ ْ ٕٞچٙيٗ پـطؾكٙبٔـٝ

 :ٞب ػجبضت ثٛز٘ـس اظ پطؾكٙبٔٝ
 فطْ اعالػبت ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ. 1
 فطْ ٍ٘طـ ٔسيطاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ. 2
 فطْ ٚاحس زيبثت . 3
 ٚاحسٞبي زيبثت  فطْ آٌبٞي ٚ ٍ٘طـ پطؾتبضاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ تغصيٝ. 4
 زضٔب٘ي قٟطي يب ضٚؾتبيي ثٟساقتيفطْ اعالػبت ٔطوع . 5
 ي ثٟساقت فطْ اعالػبت ذب٘ٝ. 6
 فطْ آٌبٞي ٚ ٍ٘طـ ثٟٛضظ ٚ وبضزاٖ. 7
 فطْ آٌبٞي ٚ ٍ٘طـ ثيٕبضاٖ. 8
 فطْ ٍ٘طـ ٚ آٌبٞي افطاز زضٔؼطو ذغط. 9

 ي افطاز ٚارس قطايظ غطثبٍِطي پطؾكٙبٔٝ. 10
 فطْ آٌبٞي ٚ ٍ٘طـ پعقه ػٕٛٔي. 11
 ٚاحسٞبي زيبثتفطْ ٍ٘طـ ٔترههبٖ . 12
 فطْ اضظقيبثي آظٔبيكٍبٜ. 13

٘فط ٚارـس قطايظ غطثبٍِطي  10ي ثٟساقت اظ قف ثيٕبض، قف فطز زضٔؼطو ذغط ٚ  زض ٞط ذب٘ٝ
 .قس ي ٔـطثٛط ثٝ ٞط يه اظ آ٘بٖ تـٛؾظ ٔؿئٛالٖ اضظقيبثي تىٕيُ ٚ پطؾكٙبٔٝ قسٜ ؾؤاَ
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ٞب  ٚزٜ، ِٚي ٔيـعاٖ قيٛع زض زا٘كٍبٜة% 3قيٛع وّي زيبثت زض ٔٙـبعك پبيّٛت  1381ٔبٜ  تب آذط زي

 .اؾت ثب يىسيٍط تفبٚت ثؿيبضي زاقتٝ
 
 

 :دست آهذُ اس ارسضيبثي طزح ديبثت تزيي ًتبيج ثِ هْن

ا٘س؛ أب زض ٔٙبعك قٟطي ٚ ضٚؾتبيي ٚ ٘يع ثيٗ  اظ رٕؼيت ٞـسف غطثبٍِطي قسٜ% 70زضٔزٕٛع 
 .ظ٘ـبٖ ٚ ٔـطزاٖ تفبٚت چكٍٕيطي ٚرٛززاقت

 .ا٘س قسٜ ٔيّيٖٛ ٘فطي غطثبٍِطي 2/3اظ رٕؼيت % 70
 .وٙٙس ٔي قسٜ زض ضٚؾتب ظ٘سٌي اظ رٕؼيت غطثبٍِطي% 72
 .ٔب٘سٜ ؾبوٗ قٟطٞب ٞؿتٙس اظ رٕؼيت ثبلي% 28

 .ا٘س ٔطز ثٛزٜ% 44ٞب ظٖ ٚ  قسٜ غطثبٍِطي% 56زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي 
 .ا٘س ثميٝ ٔطز ثٛزٜ% 33ٞب ظٖ ٚ  قسٜ غطثبٍِطي% 67زض ٔٙبعك قٟطي 

 .٘س وُ افطاز غطثبٍِطي قسٜ زاضاي يه يب چٙس ػالٔت ذغط ثٛزاظ % 26
 .ظ٘بٖ زضٔؼطو ذغط ثٛز٘س% 33ٔطزاٖ ٚ % 15عٛضوّي  ثٝ

 .ظ٘بٖ زضٔؼطو ذغط ثٛز٘س% 29ٔطزاٖ ٚ % 13زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي 
 .ظ٘بٖ زاضاي ػالٔت ذغط ثٛز٘س% 43ٔطزاٖ ٚ % 21زض ٔٙبعك قٟطي 

زض ٔٙـبعك ضٚؾتـبيي . ثيف اظ ٔٙبعك ضٚؾتـبيي اؾتقيٛع زيبثت زض ٔٙـبعك قٟطي زٚ ثـطاثـط 
قيٛع ثيٕبضي ٞٓ زض ٔٙبعك قٟطي . اؾت% 5، أب زض ٔٙـبعك قٟطي %21/2قيٛع زيبثت ثطاثط ثب 

ٚ ٞٓ زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي زض ظ٘ـبٖ ثيف اظ ٔـطزاٖ اؾت، زض ٚالغ ظ٘ـبٖ زٚ ثطاثط ثيف اظ ٔـطزاٖ 
 .ٔجتال ثٝ زيـبثت ٞؿتٙس

قس٘س، ايٗ زضحبِي اؾت وٝ لجُ اظ آٖ اظ اثتال ثٝ  ضاي عطح اظ ثيٕبضي ذٛز ٔغّغثيٕبضاٖ عي اد% 40
 .اعالع ثٛز٘س زيبثت ثي
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 گيزي بحث و نتيجه
تغييطات زٌٔٛطافيه ٚ ٌصاض فطٍٞٙي رٛأغ . وٙس زيبثت، ؾالٔت رٟب٘ي ضا ضٚظ ثٝ ضٚظ ثيكتط تٟسيسٔي

 .اؾت وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼٝ، زيبثت ضا ثٝ يه اپيسٔي رٟب٘ي تجسيُ وطزٜ ي پيطقسٖ زض ٕٞطاٜ ثب پسيسٜ
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ي قيٛع زيبثت ٚ اذتالَ تحُٕ  آٚضي اعالػبت زضثبضٜ رٕغ 1988ؾبظٔبٖ رٟب٘ي ثٟساقت اظ ؾبَ 
اي رٙٛة آٔطيىب ٚ  تٟٙب زض تؼـسازي اظ رـٛأغ ؾٙتي ٚ لجيّٝ. ٌّٛوع ضا زض رـٛأغ ٔرتّف آغـبظوطز

 ٘كسٜ ٚ زض ٔبثمي رٛأغ، ٔيعاٖ قيٛع زيبثت ٚ اذتالَ تحُٕ ٌّٛوع زضٔزٕٛع زيسٜ قطق آفطيمب زيبثت
 .قـس ٔحبؾجٝ% 10ثيف اظ 

اي اؾت وٝ زض رٕؼيت ثعضٌؿبالٖ ثؿيبضي اظ وكٛضٞب ػّت انّي ٘بثيٙبيي،  زيبثت ثيٕبضي پطٞعيٙٝ
ٚٔيط زض  يٗ ػّت ٔطيتـط ػطٚلي قبيغ ٞـبي لّجي ثيٕبضي. ثـبقس ٘بضؾـبيي پيكطفتٝ وّيٝ ٚ لغغ ػضٛ ٔي

 .تطيٗ ػـٛاضو زيبثت ٞؿتٙس ثؿيبضي اظ رٛأغ ٚ اظ قبيغ
ثبقس  ي ٘عزيه زضٔبٖ لغؼي آٖ ٔيؿط  ضؾس وٝ زض آيٙسٜ ٘ظط ٕ٘ي اظعطفي زيبثت ػالد لغؼي ٘ساضز ٚ ثٝ

تب چٙسي پيف ٔيعاٖ . ٞب ثٟتطيٗ زضٔبٖ ثطاي ايٗ ثيٕبضي، پيكٍيطي اظ آٖ اؾت ٚ ٔب٘ٙس ثؿيبضي اظ ثيٕبضي
 DCCT  ،UKPDSٞبي  ٔغبِؼٝ أب اي اظ اثٟبْ لطاضزاقت، تأحيط ٚ وبضآيي وٙتطَ زليك لٙس ذـٖٛ زض پـطزٜ

 .قٛز وطز٘س وٝ وٙتطَ زليك لٙس ذٖٛ ٔب٘غ اظ ثطٚظ يب پيكطفت ػٛاضو زيبثت ٔي حبثت
، ا٘زٕٗ زيبثت (WHO)وٙٙسٜ ٚ ضٚثـٝ افعايكي وٝ ؾـبظٔـبٖ رٟب٘ي ثٟساقت ثطاؾـبؼ آٔـبض ٍ٘طاٖ

ا٘س، زيبثت يه اپيسٔي  ٞـبي اذيط ٔٙتكطوطزٜ زض ؾبَ (IDF)إِّّي زيـبثت ٚ ا٘زٕٗ ثيٗ (ADA)آٔطيىب
. چكٍٕيط اؾت  عٛضي وٝ افـعايف قيـٛع ايٗ ثيٕبضي زض وكٛضٞـبي زض حبَ تٛؾؼٝ ثٝ. ثعضي اؾت

زضحبَ  ٞـب پيف ي پيكٍيطي ٚ ٔطالجت اظ زيبثت زض ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي نٙؼتي رٟبٖ اظ ؾبَ ثط٘بٔٝ
ارطا اؾت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ افـعايف قيٛع ايٗ ثيٕـبضي زض وكٛضٞبي زض حـبَ تٛؾؼٝ، اذيطاً زض ثطذي اظ 

افعايف ضٚظافعٖٚ قيٛع زيبثت ربي ٞيچ . اؾت ٞبيي ثطاي وٙتطَ زيبثت ا٘زبْ قـسٜ ايٗ وكٛضٞب الساْ
 .ٌصاضز تطزيسي ثطاي الـساْ ثبلي ٕ٘ي

ثـطاؾبؼ . حـبَ تـٛؾؼٝ اؾت اظ ايٗ لـبػـسٜ ٔؿتخٙي ٘يؿتايطاٖ ٞٓ وـٝ يىي اظ وكـٛضٞـبي زض 
ٞـبي اذيـط، قيـٛع ثيٕبضي زض وكـٛضٔـبٖ ؾيـط نؼـٛزي  ػُٕ آٔـسٜ زض ؾـبَ ٞبي ٔرتّف ثـٝ ٔغبِؼٝ

زاقتٝ ٚ ٔتأؾفب٘ـٝ ثؿيبضي اظ ثيٕبضاٖ ثب وكف ػٛاضو زيطضؼ زيبثت ٘بقي اظ اثتالي چٙسؾبِٝ ثٝ ايٗ 
 .ثيٕـبضي ٔـٛارٝ ٞؿتٙس

قس ٚ ثب تٛرٝ ثٝ  زا٘كٍبٜ آغبظ 17زض  1378ضاي عطح پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت اظ اثتساي ؾبَ اد
قـس وٝ ٚضؼيت قيـٛع زيبثت زض  حبثت( 1381ٕٞچٙيٗ ٘تبيذ اضظقيبثي عطح زيبثت زض ؾبَ )٘تبيذ آٖ

 :وطز تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز شيُ اقبضٜ ػٙٛاٖ ٔخبَ ٔي ثٝ. وكٛضٞبي زيٍط رٟبٖ اؾت اظوكٛض ٔب ٘يع ٕٞب٘ٙس ثؿيبضي 

 .قيٛع زيبثت زض ٔٙبعك قٟطي زٚ ثطاثط ٔٙبعك ضٚؾتبيي اؾت –

 .تط ثبقٙس قيٛع ايٗ ثيٕبضي ٘يع ثيكتط اؾت ٞطچٝ قٟطٞب ثعضٌتط ٚ نٙؼتي –

ـطيٗ ػالٔت ذغط زض ت ظ٘بٖ زٚ ثطاثط ثيف اظ ٔطزاٖ زضٔؼطو ذغط اثتال ثٝ زيبثت ٞؿتٙس ٚ ػٕسٜ –
 .ظ٘بٖ چبلي اؾت
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وٕتط  اٌطچـٝ ٔكبضوت ٚ ٕٞىبضي ٔطزاٖ زض غطثبٍِطي)ظ٘بٖ زٚ ثطاثط ٔطزاٖ ٔجتال ثٝ زيبثت ٞؿتٙس –
 (.اؾت اظ ظ٘ـبٖ ثٛزٜ

 .اعالع ٞؿتٙس ظ٘بٖ، ٘عزيه ثٝ زٚ ثطاثط ثيف اظ ٔطزاٖ اظ ثيٕبضي ذٛز ثي –

 .اعالع ٞؿتٙس اظ ثيٕبضي ذٛز ثي٘عزيه ثٝ ٘يٕي اظ ثيٕبضاٖ ؾبوٗ زض قٟطٞب ٚ ضٚؾتبٞب  –
ٞبي ثٟساقت ٚ ٔطاوع  ٞبي ٔٛرٛز اظ ارطاي ايٗ عطح ثيبٍ٘ط ٔٛفميت عطح زض ؾغح ذب٘ٝ زيٍط يبفتٝ

ٞبي غيطٚاٌيط  زضٔب٘ي ضا زض وٙتطَ ثيٕبضي ٞبي ثٟساقتي زضٔب٘ي ثٛزٜ ٚ تٛا٘بيي ؾيؿتٓ قجىٝ ثٟساقتي

ا٘س ٚ ٔيعاٖ ٔكبضوت ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ زض  تبٞب ثٛزٜقسٜ ؾبوٗ ضٚؼ اظ رٕؼيت غطثبٍِطي% 72. وٙس ٔي حبثت
زض ثطذي ٔٙبعك  3ٚ  2ٞـبيي زض اضربع ثيٗ ؾغٛح  اِجتٝ ٘بضؾبيي)اؾت ايٗ ٔٙبعك ٘يع ثؿيبض ذٛة ثٛزٜ

ٞـب ٔكىالتي زاضز  ي تٕبْ ثيٕبضي ثـبقيٓ وٝ ؾيؿتٓ اضرـبع زض ظٔيٙٝ ذبعط زاقتٝ ثبيس ثٝ. اؾت قسٜ زيسٜ 
ي يه ثيٕبضي ٔؿبٚي ثب انالح  ثٙبثطايٗ انالح آٖ زضثبضٜ. قـٛز ثٛط ٕ٘يوٝ ثٝ يه ثيٕبضي ذـبل ٔط

 (.قٛز وُ ؾيؿتٓ اضربع اؾت وٝ أيسٚاضيٓ ثب ازغبْ ايٗ ثط٘بٔٝ ٔكىُ ؾيؿتٓ اضربع ٘يع ثطعطف
ثطاؾبؼ ٘تـبيذ اضظقيـبثي عطح زيـبثت ٔيـعاٖ آٌبٞي، تٛا٘ـبيي ٚ ٟٔبضت ثٟـٛضظاٖ ٔٙـبؾت تكريم       

وطز٘س ٚ ٔيعاٖ آٌبٞي ٚ اعالػبت  ٌيطي ٔي نٛضت زليك ا٘ساظٜ ٞٛضظاٖ لس، ٚظٖ ٚ فكبض ذٖٛ ضا ثٝة. قـس زازٜ
ضضبيت ثٛز٘س ٚ ٔيعاٖ  افطاز زاضاي ػالئٓ ذغط ثٝ پعقه اضربع قسٜ% 90ثيف اظ . ثٛز% 80آ٘بٖ ٘يع ثبالي 

اظ ثيٗ افطاز % 75 %-100 .قسٜ تـٛؾظ ثٟٛضظ يب وبضزاٖ پبيٍبٜ ثٟساقتي ثبال ثٛز ٔطزْ اظ ذسٔبت اضائٝ
 .ثٛز٘س زضٔب٘ي ثيٗ ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٔطارؼٝ وطزٜ قسٜ اظ ٔطاوع ثٟساقتياضربع

 
 ي پيشگيزي و كنتزل ديـببت در نظبم سالمت كشور ادغـبم بزنـبمه

ي ظ٘سٌي زض قٟطٞب ٚ  ي ظ٘سٌي ثٛزٜ ٚ قيٜٛ ي ظيبزي ٚاثؿتٝ ثٝ قيٜٛ وٝ اثتال ثٝ زيبثت تب ا٘ساظٜ ثب تٛرٝ ثٝ آٖ
ٔتفبٚت اؾت، عطح زيبثت ٘يع زض ٔٙبعك ( ي آٖ ٚ چٙس قٟط ثعضي وكٛض غيط اظ قٟط تٟطاٖ ٚ حٛٔٝ)ضٚؾتبٞب

 .ي ارطا ازغبْ ذٛاٞسقس، أب چٟبضچٛة انّي آٖ يىي اؾت ضٚؾتبيي ٚ قٟطي ثب ا٘سوي تفبٚت زض ٘حٜٛ
پؽ اظ ثـبظٍ٘طي عطح، ثطاؾـبؼ ٘تبيذ اضظقيـبثي، ضٚ٘ـس ارـطايي عطح ٚ قـطح ٚظبيف ٔزطيبٖ 

ذسٔتي ي  ثؿتٝ 193ٚ  192ي  ٞبي اذيط رٟت ارطاي ٔبزٜ تغييطات ا٘سوي يبفت ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ عي ٔبٜ
 .قٛز قس تب غطثبٍِطي ٚ ثيٕبضيبثي زيبثت زض قٟطٞبي ثعضي ثٝ ثرف ذهٛني ٚاٌصاض زيبثت تٟيٝ

ي زيبثت  ي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ازغبْ ثط٘بٔٝ ٞبي ٌصقتٝ ٔيعاٖ ثٛزرٝ ، عي ٔبٜ ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت فٛق
تهٛيت  قسٜ ٚ رٟت ؾبِٝ اضظيبثي 3ي  زضٔب٘ي ضٚؾتبيي وكٛض، زض يه زٚضٜ ٞبي ثٟساقتي زض ٘ظبْ قجىٝ

 .قس ٚ ترهيم اػتجبض ثٝ ٔؿئٛالٖ ٔطثٛط اضائٝ
 ، زضحبَ حبضطزضٔب٘ي ثٟساقتئطاوع  پعقىبٖ زا٘فٚ  آٌبٞياضتمبي  ٔٙظٛض ثٝ ٞب ثيٕبضئطوع ٔسيطيت 

ا٘زبٔـس ٚ عي ايٗ زٚضٜ  عَٛ ٔي ٞفتٝ ثٝ 2-3اؾت وٝ  ارـطا ٌصاقتٝ اي ضا ثٝ ٞبي آٔٛظقي ٚيـػٜ زٚضٜ
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. قٛ٘س ذـٛثي آقٙبٔي ٞـبي تئـٛضي ٚ ػّٕي ثـب زيـبثت ٚ ػـٛاضو آٖ ثٝ پعقىبٖ ثـب حضٛض زض والؼ
زضٔب٘ي ٔزطي عطح آٔٛظـ  ي اتربشقسٜ، اٌطچٝ زض اثتسا وبضوٙبٖ زض ٔطاوع ثٟساقتيٞب ثطاؾبؼ تهٕيٓ

ٞـب آظاز اؾت ٚ ٞط وؽ  ي زيـبثت، حضٛض تٕبْ پـعقىبٖ زض ايٗ زٚضٜ زِيُ ازغبْ ثط٘بٔٝ ثيٙٙس، أب ثٝ ٔي
 اي ي حطفٝ ٘بٔٝ زضنٛضت ٔٛفميت زض آظٖٔٛ پبيب٘ي ٌٛاٞي. ٘بْ ٕ٘بيس تٛا٘س الساْ ثٝ حجت ٔتمبضي ثبقس، ٔي

 .قس ثطٌعاض 1382ٔبٜ  ي ايٗ وبضٌبٜ زض زي اِٚيٗ ٔطحّٝ. وٙٙسٌبٖ نبزض ذـٛاٞسقس ثطاي قطوت
ي  ي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيـبثت، ثـب ٘ظط اػضبي وٕيتـٝ ٕٞچٙيٗ زض ٔتٖٛ ارطايي ٚ آٔٛظقي ثط٘بٔٝ

ٚ ػٛاضو آٖ  قـس ٚ ضاٞىبضٞـبيي رٟت پيكٍيـطي ٚ وٙتطَ ثيٕـبضي وكٛضي زيبثت، تغييطاتي اػٕبَ
 . ايٗ ٔتٖٛ پؽ اظ تهحيح ٟ٘بيي، ٔٙتكطقس٘س. قس تٟيٝ

ٞبي وكٛضي، أيس اؾت  ي زيبثت ٚ ثطٌعاضي وبضٌبٜ ي ثط٘بٔٝ اوٖٙٛ ثب تهٛيت ٚ ترهيم ثٛزرٝ
 .آغبظقٛز 1383وكٛضي زيبثت اظ اَٚ ٟٔطٔبٜ  ي ثط٘بٔٝي غطثبٍِطي ٚ ثيٕبضيبثي  ثب يبضي ذساٚ٘س ٔطحّٝ
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 ديـببت

 
 

 

 مقذمه
 اؾت وٝ ثـب افعايف ٔعٔٗ لٙس ذٖٛ ٔتبثِٛيه ثـٛزٜ ٚ يه اذتالَ چٙسػبّٔيٞبي  زيبثت اظرّٕٝ ثيٕبضي

قٛز ٚ ٘ـبقي اظ اذتـالَ زض تـطقح يـب ػُٕ  ٔي ٔكرم( عجك ٔؼيبضٞـبي تكريهي)يـب ٞيپطٌّيؿٕي
 .ا٘ؿِٛيٗ ٚ يب ٞط زٚي آٟ٘ب اؾت

افـعايف ٔعٔٗ ٞبي ٔرتّف زض ٔتبثِٛيؿٓ ٌّٛوع، پطٚتئيٗ ٚ چـطثي ٕٞطاٜ اؾت ٚ  زيبثت ثب اذتالَ
ٞب،  ٞب، وّيٝ ذهٛل زض چكٓ لٙس ذٖٛ ٔـٛرت ترطيت، اذتالَ ػُٕ ٚ ٘بضؾبيي ػضٛٞبي ٔرتّف ثٝ

 .قـٛز اػهبة، لّت ٚ ػطٚق ٔي
 

 انواع ديببت
 ػّٕي ٔغبِتتب  قس تكىيُ آٔطيىب زيبثت ا٘زٕٗ حٕبيتتحت  إِّّي وبضقٙبؾي ثيٗ ي وٕيتٝ ،1995 ؾبَزض 

 .وٙس ٔطٚضٚ تكريم زيبثت  ثٙسي عجمٝ تغييط ِعْٚ نٛضتٌيطي ٚ زض تهٕيٓ ٚضٔٙظ ثٝ 1979ؾبَ  اظضا  زيبثت
 :قطح ظيط ايزبزوطز ثٙسي لجّي زيبثت تغييطاتي ثٝ ي وبضقٙبؾي زض تمؿيٓ ايٗ وٕيتٝ

− 
التيٗ  IIٔٙظٛض ػسْ تساذُ  ثٝ( اػـساز التيٗ)I  ٚIIربي ٘ٛع  ثٝ 2ٚ  1اؾتفبزٜ اظ ٘بْ زيـبثت ٘ـٛع 

 ٚ حصف اؾـبٔي  11ثب ػـسز 
NIDDM  ٚ 

IDDM  ٓثٙـسي ثـطٔجٙبي  پيكٟٙبزقـس؛ ظيـطا ايٗ تمؿي
 .٘ٛع زضٔبٖ ٚ ٘ٝ ثـطٔجٙبي اتيِٛٛغي اؾت

− 
اي زاَ ثط تأحيط ٔؿتميٓ  وٙٙسٜ ثٙسي زيبثت ٘بقي اظ ؾٛءتغصيٝ اؾت؛ ظيطا ٔسضن لب٘غ حصف تمؿيٓ

 .٘ساضز وٕجٛز پطٚتئيٗ زض ايزبز زيبثت ٚرٛز

− 
 ٘بْ اذتالَ ٌّٛوع ٘بقتب  تؼطيف ػٙٛاٖ رسيسي ثٝ

 
(IFG)  

 (ADA)ثٌذي اًجوي ديبثت آهزينب تقسين (WHO)ثٌذي سبسهبى جْبًي ثْذاضت تقيسن

 1زيبثت ٘ٛع . 1 1زيبثت ٘ٛع . 1
 2زيبثت ٘ٛع . 2 2زيبثت ٘ٛع . 2

 زيبثت حبٍّٔي. 3
 
(GDM) 3 .زيبثت حبٍّٔي (GDM) 

                                           
 . Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
 . Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
 . Impaired Fasting Glucose 
 . Gestational Diabetes Mellitus 
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 زيٍط ا٘ٛاع اذتهبني زيبثت. 4 ا٘ٛاع اذتهبني زيبثت. 4

(IGT)اذتالَ تحُٕ ٌّٛوع
اغّت افـطاز . ٚضؼيتي اؾت وٝ فطز ٘ٝ ٔجتال ثٝ زيبثت ٚ ٘ٝ ؾبِٓ اؾت  

عجيؼي  (HbA1C)تٛا٘ٙـس ٌّٕٞٛٛثيٗ ٌّيىٛظيّٝ زض عَٛ ضٚظ لٙـس پالؾٕبي عجيؼي زاض٘س ٚ ٔي IGTثب 
ايٗ افطاز اغّت زضپي ٔهطف ٔيعاٖ ذبني اظ ٌّٛوع وٝ زض آظٔبيف . ثبقٙس يب ٘عزيه ثٝ عجيؼي زاقتٝ
(OGTT)اؾتب٘ساضز ٌّٛوع ذٛضاوي

 .زاقت اؾت، لٙس ثبالي پالؾٕب ذٛاٞٙس تؼييٗ قسٜ  

4اؾت وـٝ ثيف اظ حـبٍّٔي، إٞيت ايٗ ٌـطٜٚ ايٗ  زض زٚضاٖ IGT غيـط اظ ذغط
آٟ٘ب ثؼساً زچبض  1

ٚ اٌط ٞٓ ثٝ زيبثت ٔجتال ٘كـٛ٘س، زضٔؼطو ذـغط اثتـال ثٝ ػـٛاضو ٔبوطٚٚاؾىِٛط  قـٛ٘س زيبثت ٔي
 .ٌيط٘س لطاضٔي( ٞـب ٔخُ ثيٕبضي ػطٚق وطٚ٘ط، ٔغعي ٚ ا٘ساْ)

 

 1ديببت ًَع .  1

قٛ٘س ٚ  ٔي نٛضت ٔعٔٗ ترطيت پب٘ىطاؼ ثٝ ٞبي  ي اتٛايٕيٖٛ ؾَّٛ زض اثتسا اغّت زض احط يه پسيسٜ
اِجتٝ . زاز ٘كبٖ تٛاٖ ٔي (ISLET CELL)اي ٞـبي رعيطٜ ٞـبي ضـس ؾَّٛ ثبزي ايٗ پسيسٜ ضا ثب يـبفتٗ آ٘تي

ٌـصاضي  ايسيٛپـبتيه ٘ـبْ 1قٛز وٝ زيبثت ٘ـٛع  ٕ٘ي ي اتٛايٕيٖٛ زيـسٜ زض تؼساز وٕي اظ افـطاز پـسيـسٜ
 .ايزـبز وتٛاؾيسٚظ ٞؿتٙس ايٗ افطاز ٔؿتؼس. قـٛز ٔي
 

 2ديببت ًَع .  2

وُ % 90ثيف اظ . تـطيٗ ٘ـٛع زيـبثت اؾت ثـٛزٜ ٚ قبيغ 1عٛض وبُٔ ٔتفبٚت اظ ٘ـٛع  ثٝ 2زيبثت ٘ٛع 
 .افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت زض ؾطاؾط رٟبٖ ٔجتال ثٝ ايٗ ٘ٛع زيبثت ٞؿتٙس

قـسٜ چـبق ٘جبقٙس،  ٔؼيبض تؼييٗ اغّت ثيٕبضاٖ ايٗ ٘ـٛع زيبثت چبق ٞؿتٙس ٚ ثيٕبضا٘ي ٞٓ وٝ عجك
 .ي قىٓ تزٕغ چطثي زاض٘س زض ٔحسٚزٜ

. افطاز غيطچبق ٘ؿجت ثٝ ا٘ؿِٛيٗ ٔمبْٚ ٞؿتٙس ٚ زض حبِت ٔؼِٕٛي وٕجٛز ٘ؿجي ا٘ؿِٛيٗ ٘يع زاض٘س
ؾبال٘ٝ )وٙٙس اغّت افطاز ثب ايٗ ٘ٛع زيبثت زض تٕبْ عَٛ ظ٘سٌي ذٛز ٘يبظ ثٝ زضٔبٖ ثب ا٘ؿِٛيٗ پيسإ٘ي

 (.وٙٙس ثـطاي وٙتطَ ثٟتط ؾغح لٙس ذٖٛ ثٝ زضٔبٖ ثب ا٘ؿِٛيٗ ٘يبظ پيسأي 2افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ٘ٛع % %1-2
قٛز ٚ اٌـط ٞٓ ايزبزقٛز، اغّت زض احط  ٔي عٛض ػـبزي زيسٜ ٘سضت زض ايٗ ثيٕبضاٖ ثٝ وتٛاؾيسٚظ ثٝ

 .وٙس اؾتطؼ يب ثيٕـبضي زيٍطي ٔب٘ٙس ػفٛ٘ت ثطٚظٔي
 

                                           
 . Impaired Glucose Tolerance  

 . Oral Glucose Tolerance Test 
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 (GDM)ديببت حبهلگي.  3

قٛز،  ٚرٛز آٔسٜ يب ٔكرم ٞط ا٘ساظٜ اظ ػسْ تحُٕ ٌّٛوع وٝ ثطاي اِٚيٗ ثبض عي زٚضاٖ حبٍّٔي ثٝ
 .قٛز ٔي زيبثت حبٍّٔي ٘بٔيسٜ
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ثؿيبض ٟٔٓ ثٛزٜ ٚ زضٔبٖ آٖ قبُٔ ضغيٓ غصايي ٚ زضنٛضت ِعْٚ تعضيك ا٘ؿِٛيٗ ٚ  GDMتكريم ثبِيٙي 
ٞبي حيٗ  ٞبي رٙيٙي، آؾيت ٔطالجت رٙيٗ لجُ اظ ظايٕبٖ اؾت تب ثتٛاٖ ػٛاضو آٖ ضا وٝ قبُٔ ٔطي، آؾيت

ثؼس زض اغّت ظ٘بٖ . زاز ظايٕبٖ ٚ ػٛاضو زض ٔبزض ٔخُ افعايف تؼساز ؾعاضيٗ ٚ فكبض ذٖٛ ٔعٔٗ اؾت وبٞف
اؾت  ٕٔىٗ GMDاٌطچٝ تؼسازي اظ ثيٕبضاٖ . ٌطزز اظ ظايٕبٖ ٚضؼيت تٙظيٓ ٌّٛوع ذٖٛ ثٝ حس عجيؼي ثبظٔي

قسٜ ٚ عجك  ٞفتٝ ثؼس اظ ذتٓ حبٍّٔي زٚثبضٜ ٔؼبيٙٝ 6أب، ايٗ افطاز ثبيس . ثؼس اظ ظايٕبٖ زچبض زيبثت قٛ٘س

 .قٛ٘س تؼطيف زيبثت ٚ ثطاؾبؼ ٔيعاٖ لٙس ذٖٛ اضظيبثي
ي  ي زيبثت زض ذب٘ٛازٜ ؾبَ ؾٗ زاض٘س، ثب ٚظٖ عجيؼي ٚ ثسٖٚ ؾبثمٝ 25ضي وٝ وٕتط اظ ظ٘بٖ ثبضزا
 .، وٕتط زضٔؼطو ذغط اثتال ثٝ زيبثت حبٍّٔي ٞؿتٙس(پسض، ٔبزض، ذٛاٞط يب ثطازض)زضرٝ يه

 

 اًَاع اختصبصي ديببت.  4

 :ي ا٘ٛاع اذتهبني زيبثت ػجبضتٙس اظ ٚرٛز آٚض٘سٜ ػٛأُ ثٝ

 ، ٌّٛوٛويٙبظ7ٞبي ثب وطٚٔٛظْٚ  اػٕبَ ؾَّٛ٘مم غ٘تيىي زض  –

 ٘مم غ٘تيىي ػُٕ ا٘ؿِٛيٗ –

 ...(پب٘ىطاتيت، تطٚٔبٚپب٘ىطاتىتٛٔي، ٘ئٛپالؾٓ، فيجطٚظؾيؿتيه، ٕٞٛوطٚٔبتٛظ ٚ )ثيٕبضي پب٘ىطاؼ اٌعٚوطيٗ –

 ...آوطٍٚٔبِي، وٛقيًٙ، ٌّٛوبٌٛ٘ٛٔب، فئٛوطٚؾيتْٛ، ٞيپطتيطٚئيسيؿٓ ٚ : ا٘سٚوطيٙٛپبتي –

ٞبي تيطٚئيس،    ٚاوٛض، پٙتبٔيسيٗ ٚ ٌّٛوٛوٛضتيىٛئيسٞب، ٞٛضٖٔٛ: قيٕيبيي زاضٚٞب ٚ ٔٛاز –
 ...ٞـب، فٙيتٛئيٗ، آِفبا٘تطفـطٖٚ ٚ  ٞبي ثتـب آزض٘طغيه، تيبظيس زيبظٚوؿبيس، آٌٛ٘يؿت

 ...ي ٔبزضظازي، ؾيتٍٛٔبِٛٚيطٚؼ ٚ  ؾطذزٝ: ٞب ػفٛ٘ت –

 ...ٚ  Stiff-manؾٙسضْ (: ا٘ٛاع غيط قبيغ زيبثت)اذتالَ ؾيؿتٓ ايٕٙي –

ؾٙسضْ زاٖٚ، واليٗ فّتط، تـط٘ـط، : ٞبي غ٘تيىي ٌـبٞي زض اضتجبط ثب زيـبثت ٞؿتٙس ٔـب٘ٙس ؾٙسضْ –
 .آتبوؿي فطزضيىكٗ ٚ

 

 2عوامل ابتال به ديببت نوع 
يه ثيٕبضي چٙسػبّٔي  2زيبثت ٘ٛع . اؾت پيسا ٘كسٜ 2تبوٖٙٛ ػّت ذبني ثطاي اثتال ثٝ زيبثت ٘ٛع 

 :از آٖ زذيُ ٞؿتٙساؾت ٚ زٚ ػبُٔ ظيط زض ايذ
 (. ي اثتال ثٝ زيبثت زض افطاز زضرٝ يه ذب٘ٛازٜ يؼٙي پسض، ٔبزض، ثطازض يب ذٛاٞط ؾبثمٝ)اؾتؼساز غ٘تيىي .1

 .اؾت ذٛثي ٔكرم ٘كسٜ ثبقس ٚ ٞٙٛظ ثٝ ثٛزٖ ايٗ ٘ٛع زيبثت پيچيسٜ ٔي ػّت غ٘تيىي    
 : ػٛأُ ٔحيغي وٝ قبُٔ .2
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 ػسْ تحطن ثس٘ي –

 ي ٘بٔٙبؾت تغصيٝ –

زض اعطاف ( عجيؼي BMIزضنٛضت )ٚ تـٛظيغ چطثي 1(BMI)ي ثس٘ي ثبالي تٛزٜ  ٕ٘بيٝچبلي ٚ  –
 وٕط ٚ ثـبؾٗ

 ٞبي ٟٔبرط ٚ إِّّي، رٕؼيت ي ثيٗ اي وٝ قبُٔ ٔمبيؿٝ ٞبي ٔكبٞسٜ ثطاؾبؼ ثؿيبضي اظ ٔغبِؼٝ
ٞبي ػٛأُ ذغط ٚ ضفتبضٞـبي ٔرتّف ثيٕبضاٖ، افطاز ٔؿتؼس اثتال ثٝ  آظٔبيف (COHORT)ٍ٘ط آيٙسٜ

 :ا٘س نٛضت ظيط ٔكرم قسٜ ثٝ 2زيبثت ٘ٛع 
 ؾبَ يب ثيكتط 45تٕبْ افطاز زاضاي  .1

 :ؾبَ وٝ زاضاي ػٛأُ ظيط ٞؿتٙس 45افطاز ثب ؾٗ وٕتط اظ  .2

 (ويٌّٛطْ ثط ٔتطٔطثغ BMI ≤ 30)چبلي –

 (پسض، ٔبزض، ذٛاٞط يب ثطازض)ي اثتال ثٝ زيبثت زض افطاز زضرٝ يه ذب٘ٛازٜ ؾبثمٝ –

 mmHgفكبض ذٖٛ ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ  –
90

140 

 (GDM)ي زيبثت حبٍّٔي ؾبثمٝ –

  kg4تِٛس ٘ٛظاز ثب ٚظٖ ثيف اظ  –

– HDL(ِيپٛپطٚتئيٗ ثب زا٘ؿيتٝ ثبال ) ٔؿبٚي يب وٕتط اظmg/dl35 

 mg/dl250ٌّيؿيطيس ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ  تطي –

– IGT  يبIFG  
زيبثت ثيكتط . يبثس ٔي ؾٗ، چبلي ٚ ػسْ تحطن ثس٘ي افعايفثب افـعايف  2ذغط ايزبز زيبثت ٘ٛع 

ي زيبثت  ٞـبي ذـٖٛ زاض٘س ٚ يب ظ٘ـب٘ي وـٝ ؾـبثمٝ زض افطازي وٝ فكبض ذـٖٛ ثـبال ٚ يب اذتالَ چطثي
 .قـٛز ٔي حبٍّٔي زاض٘س زيسٜ

پـطذٛضي، پـط٘ٛقي، پـطازضاضي، وبٞف قـسيس ٚظٖ ثـسٖٚ ػّت ٔـٛرٝ، تبضي زيس، تأذيط زض  
 .قٛز ٔي زيسٜ 1ٞب، اؾتٛپٛض ٚ وٕب ثطذي اظ ػالئٓ زيبثت ٞؿتٙس وٝ ثيكتط زض زيبثت ٘ٛع  ثـٛز ظذٓثٝ

 

 ديببت و عوارض آن
 .ٌصضز پيسايف ػالئٓ ٞيپطٌّيؿٕي اظ ٔطاحُ ٔتؼسزي ٔي اظٔعٔٗ اؾت وٝ لجُ  ثيٕبضيزيبثت ّٔيتٛؼ يه 

وتٛاؾيسٚظ زيبثتي، وٕبي ٞيپطاؾٕٛالض ٞبي ٔتبثِٛيه ٘ظيط  نٛضت اٚضغا٘ؽ ػٛاضو حبز زيبثت ثٝ
 .وٙس ي لٙـس ذٖٛ ثطٚظٔي ٚ يب ٞيپٌّٛيؿٕي ٘بقي اظ ا٘ؿِٛيٗ يب ؾبيط زاضٚٞبي وبٞٙسٜ

                                           
1. Body Mass Index  
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ٔست ٚ ويفيت ظ٘سٌي افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ثؿتٍي ثٝ پيكطفت ٚ قست ػٛاضو  آٌٟي عٛال٘ي پيف
اؾت زض ظٔبٖ تكريم  وٗايٗ ػـٛاضو ٔعٔٗ ٔٓ. ػـطٚلي زاضز ٞبي لّجي ذهٛل ثيٕبضي ٔعٔٗ ثٝ

ؾبَ ثؼس اظ ثطٚظ زيبثت  5 -25نـٛضت زض ػـطو  ثبقٙـس ٚ زض غيـط ايٗ ٚرٛز زاقتٝ 2زيبثت ٘ٛع 
 :ايٗ ػـٛاضو قـبُٔ ٔٛاضز شيُ ٞؿتٙس. ايزبزقٛ٘س

اؾت ضتيٙٛپبتي ٍٞٙبْ تكريم زيبثت  ٕٔىٗ)اؾت ثٝ وٛضي ٔٙزطقٛز ضتيٙٛپبتي زيبثتي وٝ ٕٔىٗ .1
 (.ثبقـس ٚرٛز زاقتٝ

نٛضت ٔيىطٚ ٚ ٔبوطٚآِجٛٔيٙٛضي ٚ افعايف فكبض ذٖٛ ظبٞط ٚ  اؾت ثٝ ٚپبتي زيبثتي وٝ ٕٔىٗ٘فط .2
ٔٙزطقـٛز ٚ ٔٛرت ٘يبظٔٙسي فطز ثٝ  (ESRD)ي آٖ زضٟ٘بيت ثٝ ٘بضؾـبيي وّيٝ ٚ ٔـطاحُ پيكطفتٝ

 .زيبِيع يـب پيٛ٘س وّيٝ قٛز

ـب ٘ـٛضٚپبتي اتٛايٕيٖٛ ٚ ٘ٛضٚپبتي ثـسٖٚ ػالٔت ي نٛضت پّي اؾت ثٝ ٘ٛضٚپبتي زيبثتي وٝ ٕٔىٗ .3
٘ـٛضٚپبتي، ذغط ايزبز ظذٓ پب، لغغ ػضٛ ٚ ٔفهُ . اذتالَ اػٕبَ ؾٕپبتيه ٚ پبضاؾٕپبتيه ثبقس

اي ٚ ٌٛاضقي،  اؾت ثٝ ػالئٓ ٔؼسي، ضٚزٜ ٘ٛضٚپبتي اتٛايٕيٖٛ ٞٓ ٕٔىٗ. زٞس ٔي قبضوٛ ضا افعايف
 .ػـالئٓ ازضاضي، لّجي ٚ ٘بتٛا٘ي رٙؿي ٔٙزطقـٛز

زض ٔطز ٚ ظٖ ٔجتال ثٝ )ٚق ثعضي قبُٔ ثيٕبضي ػطٚق ٔحيغي، ثيٕبضي ػطٚق ٔغعيٞبي ػط ثيٕبضي .4
 45ٞبي ظيط  ثطاثطقسٖ ٔطي 2-3ثبػج )ٚ ثيٕبضي ػطٚق وطٚ٘ط( ثطاثط ثيكتط اظ افطاز ؾبِٓ 2زيبثت 

 .اؾت( قٛز ؾبَ زض افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ٘ؿجت ثٝ افطاز ؾبِٓ ٔي

يط تساذُ ثب ؾبيط ػٛأُ ذغط ٔب٘ٙس فكبض ذٖٛ ثبال، اؾت تحت تأث ػطٚلي ٕٔىٗ ٞبي لّجي ثيٕبضي
وٝ ٚرٛز ايٗ ػٛاضو آقىبضقٛز،  ظٔب٘ي. افعايف چطثي ذٖٛ، چبلي ٚ ٔهطف زذب٘يبت تكسيسقٛ٘س

ؾٛي ثٟجٛزي ٚ  اؾت ؾيـط عجيؼي زيـبثت ضا ثـٝ ٞـبي اذتهبني ٕٔىٗ وٙتطَ ثٟتط لٙـس ذـٖٛ ٚ الساْ
ؾـبَ پؽ اظ  30زض ػـطو  1لطيجبً افـطاز ٔجتال ثٝ زيـبثت ٘ـٛع ت(. پيكٍيـطي حـبِخيٝ)زٞس ؾالٔتي تغييط

 .وٙٙس ٔي ػطٚلي ٚ يب وّيٝ فٛت ٞـبي لّجي تكريم، زض احط ثيٕبضي
عٛضي وٝ اٌط ٘فطٚپبتي  ثـٝ. ثؿتٍي ثٝ ايزبز ٘فطٚپبتي زاضز 1عَٛ ػٕط وٛزوبٖ ٔجتال ثٝ زيبثت ٘ٛع 

ػجبضت زيٍط، عَٛ ػٕط  ثٝ. ٚزوبٖ ؾبِٓ اؾتعَٛ ػٕط ن% 50%-75ايزبزقـٛز، عَٛ ػٕط آٟ٘ب حسٚز 
 .يبثس ٔي آٟ٘ب چٙـس ؾبَ وبٞف

عٛض وّي ٘ؿجت ثٝ افـطاز ؾـبِٓ ٕٞؿٗ ذـٛز، وٕتط اؾت ٚ  ثٝ 2عَٛ ػٕط ثيٕبضاٖ ٔجتال ثٝ زيبثت ٘ـٛع 
 .پيسايف ػـٛاضو ٔبوطٚٚاؾىٛالض ٚ ٘فطٚپبتي زاضز ػجبضت زيٍط ٔيعاٖ عَٛ ػٕط ثؿتٍي ثٝ  ثٝ
 

 تشخيصهبي  معيبر
 هعيبرّبي تطخيص سـبزهبى جْبًي بْذاضت.  1

 mg/dl126 ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ ٘بقتب ٚضيسي ذٖٛ پالؾٕبي لٙس ٘ٛثت زٚ −
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 g75٘ٛقيسٖ ٔحَّٛ ٌّٛوـع وٝ حبٚي  اظ ثؼس ؾبػت 2 ٚضيـسي ذـٖٛ پالؾٕبي لٙس ٘ٛثت يه −
 mg/dl200 ٌّٛوع ٔٙٛٞيسضات اؾت ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ

ثبِيٙي زاض٘س، لٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي زض ٞـط ظٔبٖ اظ عَٛ ضٚظ ثسٖٚ ٘يبظ زض افطازي وٝ ػالئٓ  −
 mg/dl200 ثٝ ٘بقتبثٛزٖ زض زٚ ٘ٛثت ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ

 2لٙـس پــالؾـٕبي ذـٖٛ ٚضيـسي  :IGT (Impaired Glucose Tolerance) تكريـم −
 .mg/dl199-140ثيٗ   ٌّٛوـع g75ؾـبػت ثـؼـس اظ ٔهـطف 

زض زٚ ٘ـٛثت آظٔبيف، ٔيـعاٖ لٙـس پالؾٕبي  :IFG (Impaired Fasting Glucose) تكريم –
لٙـس ٘بقتبي  mg/dl126ِٚي وٕتط اظ  mg/dl110اظ  ذـٖٛ ٚضيـسي ٘ـبقتـب ٔؿبٚي يـب ثيكتط

 . اؾت غيـطعجيؼي

 
 ّبي تطخيص اًجوي ديببت آهريكب هعيبر.  2

 .حس عجيؼي اؾت mg/dl110زض يه ٘ٛثت لٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي ٘بقتب وٕتط اظ  –

 mg/dl126، ِٚي وٕتط اظ mg/dl110 ٘ٛثت لٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي ٘بقتب ٔؿبٚي يب ثيكتط اظزض زٚ  –
 .(اؾت IFG غيطعجيؼيلٙس ٘بقتبي 

 تكريم، mg/dl126 اظ ثيكتـط يـب ٔؿـبٚي ٘ـبقتب ٚضيـسي ذـٖٛ پـالؾٕبي لٙـس ٘ـٛثت زٚ زض –
 . اؾت لغؼي زيـبثت

 

 رٍش ٍ هعيبر تطخيص ديببت حبهلگي.  3
GCTا٘زبْ 

 ٌّٛوع ذـٛضاوي زض قـطايظ غيط ٘بقتب، g50حبٍّٔي ثـب اؾتفبزٜ اظ  24-28ٞبي  ثيٗ ٞفتٝ 1
. ثبقس mg/dl130زضنٛضتي وٝ يه ؾبػت ثؼـس، لٙس پالؾٕبي ذـٖٛ ٚضيـسي ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ 

ٌيـطز ٚ لٙس ذٖٛ پالؾٕبي  ٔي ٌّٛوع ذٛضاوي ا٘زبْ g100ؾـٝ ؾبػتٝ ٘بقتب زٚثـبضٜ ثب  OGTTآظٔبيف 

                                           
1. Glucose Challenge Test  

 :تذمز
ثبقس ٚ  ٘ىطزٜ ؾـبػت وبِطي زضيبفت  8ٔـست  ثٝ ايٗ ٔؼٙي اؾت وٝ فـطز حسالُ ثٝ ٘بقتب .1

 .٘ٛقيسٖ آة ٔب٘ؼي ٘ـساضز
ثبقـس،  mg/dl110 اظ اٌط زض يه ٘ـٛثت آظٔبيف لٙـس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي ٘ـبقتب وٕتط .2

 .قـٛز ٔي ي آظٔبيف عجيؼي تّمي ٘تيزٝ

 .ثبقس ؾبػت وبِطي زضيبفت ٘ىطزٜ 8ٔست  ٘بقتب ثٝ ٔؼٙي ايٗ اؾت وٝ فطز حسالُ ثٝ :تذمز
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. قٛز زؾتٛضاِؼُٕ ٔتٗ آٔٛظقي پعقىبٖ ٔطارؼٝ  ثطاي تفؿيط ٘تبيذ ثٝ. قٛز ٌيطي ٔي ؾبػت ا٘ساظٜ 3ٚضيسي تب 
 .قـٛز حبٍّٔي ضزٔيٞبي زيٍطي الظْ ٘يؿت ٚ زيبثت  ٔٙفي ثبقس، الساْ GCTوٝ ثبض اَٚ  زضنٛضتي

 

 

 

 

 

 

 درهـبى ّـذف تطخيص ٍ هعيبرّـبي
 كطَري ديـببت ي  هصَبـبت كويتِ

 

 

 

 معيبرهبي تشخيص
ٞـبي  إِّّي ٚ ا٘زٕٗ ٞـبي ثيٗ قسٜ اظ عطف ؾبظٔبٖ وكٛضي زيبثت ثب تٛرٝ ثٝ ٔؼيبضٞـبي تؼييٗ ي  وٕيتٝ

( ارتٕبػي التهـبزي، فـطٍٞٙي ٚ)اي ايـطاٖ ٚ ثـب زض٘ظط ٌـطفتٗ قـطايظ ٚ أىب٘ـبت ٔٙغمٝ ػّٕي رٟبٖ

 .اؾت ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت تؼييٗ ٚ تهٛيت وطزٜ ٔؼيبضٞبي ظيط ضا ثطاي ثط٘بٔٝ

 . عجيؼي اؾت mg/dl110لٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي ٘بقتب وٕتطاظ  –

 لٙس ٘بقتبي mg/dl126، ٚ وٕتط اظ mg/dl110 يب ثيكتط اظلٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي ٘بقتب ٔؿبٚي  –

 .اؾت غيطعجيؼي
 

 تطخيص ديببت.  1

 .ثبقس mg/dl126زٚ ٘ٛثت لٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي ٘بقتب ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ  –

 .ثبقس mg/dl 200ٌّٛوع ذٛضاوي، ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ g75 ؾبػت ثؼس اظ ٔهطف 2لٙس پالؾٕبي  –

 

 (IGT) گلَكس تطخيص اختالل تحول.  2

ٌّٛوع ذـٛضاوي، ٔؿـبٚي يب ثيكتط اظ  g75ؾـبػت ثؼس اظ ٔهطف  2لٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي  –

mg/dl140  وٕتط اظ ٚmg/dl200 ثبقس. 
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 (GDM)تطخيص ديببت حبهلگي.  3

 ي زاضاي ؾبثمٝ)ؾبَ زضٔؼطو ذغط ثبقـس 25وٝ ظٖ ثبضزاض ثب ؾٗ ثبالي  زض اِٚيٗ ٔطارؼٝ، زضنٛضتي

 ويٌّٛطٔي ٚ ثيكتط ٚ 4ثـبض ؾمظ ثسٖٚ ػّت، ظايٕبٖ ٘ـٛظاز  2، حسالُ (< BMI 30)ظايي، چبلي ٔـطزٜ

ايٗ آظٔبيف زض ٞـط . قـٛز ٌّٛوـع ا٘زـبْ g50ثب  GCTثبيـس يه آظٔـبيف ( ي زيبثت زض ذـب٘ٛازٜ ؾـبثمٝ

لٙس ذـٖٛ پالؾٕبي  ي آظٔبيف اٌط ٘تيزٝ. پصيط اؾت نـٛضت غيط٘بقتب أىبٖ اظ ضٚظ ٚ حتي ثٝؾـبػتي 

  24-28ٞـبي  ثبقـس، زيبثت ثبضزاضي ٔٙتفي اؾت ٚ ثبيـس ثيـٗ ٞفتٝ mg/dl130ؾـبػتٝ وٕتط اظ  1ٚضيسي 

تب ؾٝ ؾبػت ٚ  OGTTثبقس، زٚثبضٜ ثبيس  mg/dl130أب اٌط ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ . حبٍّٔي آظٔبيف قٛز
 .ٌيطز نـٛضت ٞفتٍي 24-28قٛز ٚ تفؿيط ٘تبيذ ٔب٘ٙس آظٔبيف  ٌّٛوع ا٘زبْ g100 ثب

ٌّٛوع زض قطايظ غيط ٘بقتب  g50ثب اؾتفبزٜ اظ  24-28ٞـبي  ٞبي ثـبضزاض ثبيس زض ٞفتٝ تٕبْ ذب٘ٓثطاي 
GCT ْؾبػتٝ وٕتط اظ 1وٝ لٙس ذٖٛ پالؾٕبي ٚضيسي  زضنٛضتي. قٛز ٔي  ا٘زب mg/dl130 ثبقس، زيبثت 

ثب اؾتفبزٜ  OGTT ثـبقس، آظٔـبيف mg/dl130 حبٍّٔي ٔٙتفي اؾت ٚ زضنٛضتي وٝ ٔؿبٚي يب ثيكتط اظ
 .٘ٛقيسٖ آة ٔب٘ؼي ٘ساضز. قٛز ٌّٛوع تب ؾٝ ؾبػت ٚ زض قطايظ ٘بقتب ثبيس زٚثبضٜ ا٘زبْ g100اظ 

 : ّبي ثبردار در خبًن( ثزاسبس هؼيبرّبي مبرپٌتز)گلَمش g100هقبديز طجيؼي قٌذ خَى ثؼذ اس هصزف 

 mg/dl 95 < لٙس پالؾٕبي ٘بقتب –

 OGTT > mg/dl180 ثؼس اظلٙس يه ؾبػت  –

 OGTT ≤mg/dl 155 لٙس زٚ ؾبػت ثؼس اظ –

 OGTT > mg/dl140 لٙس ؾٝ ؾبػت ثؼس اظ –

 

 GTTزضنٛضتي وٝ . قٛز ٔي اٌط زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٔمبزيط فٛق ثطاثط يب ثيكتط ثبقس، آظٔبيف تحُٕ ٌّٛوع ٔرتُ
ٌيطي فٛق غيطعجيؼي  ا٘ساظٜ 4وٝ فمظ يه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ  زض نٛضتي. ثبقس، فطز ٔجتال ثٝ زيبثت حبٍّٔي اؾت ٔرتُ

قٛز ٚ  ٌّٛوع ا٘زبْ g100تب ؾٝ ؾبػت ثب  OGTTحبٍّٔي  32-36ٞبي  ٔبٜ زيٍط زض ٞفتٝ ثبقس، ثبيس يه
قٛز ٚ فطز ٔجتال ثٝ  ٔي ٔرتُثبقس، آظٔبيف تحُٕ ٌّٛوع  ٌيطي ٔرتُ ا٘ساظٜ 4اٌط زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ يب ثيكتط اظ 

ثبيس تحت ٔطالجت  GDMظ٘بٖ ثبضزاض ٔجتال ثٝ . نٛضت فطز ؾبِٓ اؾت زض غيط ايٗ. حبٍّٔي اؾت زيبثت
 .ٌيط٘س ٚيػٜ لـطاض

 
 هذف درمبن

 mg/dl90-60لٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي ٘بقتب                                                            –

 mg/dl120 <  ذٖٛ ٚضيسي يه يب زٚ ؾبػت ثؼس اظ ٔهطف غصا  لٙس پالؾٕبي  –
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 ي كشوري ديببت اهذاف درمبني مصوببت كميته
 :يبفتٗ ثٝ قطايظ رسَٚ شيُ اؾت اٞساف زضٔبٖ، زؾت

 قبثل قجَل هطلَة 

 120-70 ≤ 140 (mg/dl)لٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي ٘بقتبي

 140-90 ≤ 160 (mg/dl)ؾبػت ثؼس اظ ٔهطف غصا 2لٙس 

 200  240-200 < (mg/dl)وّؿتطَٚ

 150   ≤ 200 < (mg/dl)ٌّيؿيطيس تطي

 ي ثؼس ازأٝ زض نفحٝ             

 ي لجُ   ازأٝ اظ نفحٝ      


 HDL(mg/dl) 

 زض ٔطزٞب 45 >
 ٞب زض ظٖ 50 >

 زض ٔطزاٖ  35 -45
 زض ظ٘بٖ 45 -50


 LDL(mg/dl) > 100  ≤ 130 

≥ (mm/Hg)فكبض ذٖٛ
80
120 ≤

80
130 

 لٙس پالؾٕبي ذٖٛ ٚضيسي ٘بقتب زض
 (mg/dl)ظ٘بٖ حبّٔٝ

90-60 ≤ 100 

%

HbA1C  

ي عجيؼي آظٔبيف  زض ٔحسٚزٜ
 *ضٚـ آظٔبيف ثطحؿت

ي  بيص از حداكثر محدوده% 1
 **طبيعي برحسب روش آزمايص

  25-20 27- 25 (BMI)ي ثس٘ي ٕ٘بيٝ تٛزٜ

 
1. High Density Lipoprotein 

2. Low Density Lipoprotein 

 
ثيكتط اظ % 1 (**)، حساوخط حـس عجيؼي ٚ حـس لبثـُ لجَٛ(*)ٌيـطز ٚ حـس ٔغّٛة ٔي ثب ؾٝ ضٚـ ظيـط ا٘زبْ HbA1Cزض ايطاٖ آظٔبيف  .3

 :حساوخط عجيؼي اؾت

 4-%5/2% = (WHOتيٛثبضثي اؾيس فؿفطيه، ٞيسضٚوؿي ٔتيُ فٛضفٛضاَ، عجك ضٚـ )حس ٔؼِٕٛي ثب ضٚـ وّطيٕتطيه ‾

 %5%-5/7= حس ٔؼِٕٛي ثب ضٚـ ٚاثؿتٝ ثٝ وطٚٔبتٌٛطافي  ‾

 %5%-5/7( = آٌبض غَ)حس ٔؼِٕٛي ثب ضٚـ اِىتطٚفٛضظ ‾
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 2ٍ  1پيطگيري ٍ غرببلگري در ديببت ًَع
 

 

 

. وٙس ٞبي ثسٖ ضا زضٌيطٔي وٙٙسٜ ثب ػٛاضو ٔعٔٗ ٚ پطٞعيٙٝ اؾت وٝ ثيكتط ا٘ساْ زيبثت يه ثيٕبضي ٘بتٛاٖ
 ٔٙظٛض پيكٍيـطي ٚ يب ٞبيي ثطاي قٙبؾبيي، پيكٍيطي ٚ ٔـطالجت زليك زيـبثت ثـٝ الـساِْـعْٚ ا٘زبْ 

 .اؾت ٞبي ٔتؼسز حبثت قسٜ تأذيط ا٘ساذتٗ ػٛاضو حبز ٚ ٔعٔٗ ثب ٔغبِؼٝ ثٝ

 

 1ديببت نوع 
جش در ثؼضي اس  ػلت ايي ثيوبري اتـَايويَى است ٍ غزثـبلگزي ٍ تطخيص سٍدرس ايي ًـَع ديـبثت ثِ

 :ضَد ًوي داليل سيـز تَصيِ ٍ اًجبم  ثِجَاهغ 
 .قٛز وٝ ٔٛرت ثيٕبضي ٔي( تيتط ٔكرم اؾتب٘ساضز)ثبزي ٔكرم ٘جٛزٖ حس ٔؼيٙي اظ ٞط آ٘تي .1
حّي  وطز، تب ثٝ أطٚظ ضاٜ ٞب ثتٛاٖ افطاز زضٔؼطو ذغط ضا قٙبؾبيي ثبزي اٌط ثب آظٔبيف ٚ يبفتٗ آ٘تي .2

اؾت؛ ظيطا چٙيٗ  يبفت ٘كسٜ 1تـأذيط ا٘ساذتٗ ثطٚظ ٚ ظٟٛض ثبِيٙي زيـبثت ٘ٛع  ثطاي پيكٍيطي ٚ ثٝ
 .زض ٔطاحُ اِٚيٝ لطاضزاضز ٞب ٞٙٛظ زض رٟبٖ قٛز وٝ ايٗ ٔغبِؼٝ ٞبيي ثبيس ضٚي ؾيؿتٓ ايٕٙي ٔتٕطوع الساْ

اظ % 5%-10)نطفٝ ٘رٛاٞسثـٛز ، غطثبٍِطي آٖ ٔمطٖٚ ث1ٝثب تٛرٝ ثٝ قيـٛع ثؿيبض وٓ زيبثت ٘ـٛع  .3
 (.وُ ٔجتاليبٖ ثٝ زيبثت

ثٙبثطايٗ، ػالئٓ قسيس ثيٕبضي ػّت . قـسٜ ٚ آقىبض ٞؿتٙس ؾطػت ظبٞط ػالئٓ ثٝ 1زض زيبثت ٘ٛع  .4
 .يزٝ احتيبد ثٝ غطثبٍِطي ٘ساضزي ثيٕبض ثٝ پعقه اؾت وٝ زض٘ت ٔطارؼٝ

 

 2ديببت نوع 
زاليُ شيـُ زض رٟبٖ  ثـٝ  2ٔـٛلغ ٚ نحيح زيـبثت ٘ـٛع  پيكٍيطي ٚ قٙـبؾـبيي ظٚزضؼ ٚ زضٔـبٖ ثٝ

 : حبئع إٞيت اؾت
وٙس، ايٗ افطاز اغّت ثسٖٚ ػالٔت ثٛزٜ ٚ يب ػالئٓ  ٔي تسضيذ پيكطفت زض ايٗ ٘ٛع زيبثت، ٞيپطٌّيؿٕي ثٝ

زض ٞط ٔمغغ ظٔب٘ي حسالُ )قٛز ٕ٘ي ثيٕبضي قسيس ٘يؿت ٚ زض٘تيزٝ زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز ثيٕبضي تكريم زازٜ
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وٝ زض   زضحبِي(. اؾت زازٜ ٘كسٜ تكريم افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت اظ ثيٕبضي ذٛز اعالع ٘ساض٘س ٚ ثيٕبضي آٟ٘ب%  50
ايٗ افطاز زضٔؼطو ذغط . ػالٔتي ٚ اذتالَ ٔتبثِٛيه ٘بقي اظ ثبالثٛزٖ ٌّٛوع پالؾٕب ٚرٛززاضز ايٗ زٚضاٖ، ثي

 وٙٙس ٚ اظ ثيٕبضي ذٛز ٔي ػٛاضو ٔبوطٚ ٚ ٔيىطٚٚاؾىٛالض لطاضزاض٘س ٚ ٔؼٕٛالً ظٔب٘ي ثـٝ پعقه ٔـطارؼٝ
ي لّجي يب ٔغعي، ٘بضؾبيي وّيٝ  ٔعٔٗ زيبثت ٘ظيط پبي زيبثتي، ٌبٍ٘طٖ پب، ؾىتٝ قٛ٘س وٝ ثٝ ػٛاضو ٔي آٌبٜ
 .ا٘س وٛضي زچبض قـسٜ ٚ يب

 تكريم اذتالَ تحُٕ ٌّٛوـع، لجُ اظ اثتال ثٝ زيبثت ٚ الـساْ رٟت وٙتطَ ػـٛأُ ذغط، اظرّٕٝ
 وطزٜ ٚ يب پيكٍيطي اظ ثطٚظ زيبثت( ثـس٘ي  اظعطيك انالح ضغيٓ غـصايي ٚ افعايف فؼبِيت)وبٞف ٚظٖ

ٔٛلغ زيبثت  وٙتطَ ٔٙبؾت لٙـس ذـٖٛ پؽ اظ تكريم ثـٝ. ا٘ساظز تؼٛيك ٔي حسالُ ثطٚظ ثيٕبضي ضا ثـٝ
اظ عـطف زيٍط وكف اذتـالَ تحُٕ ٌّٛوـع يب . قـٛز ثطٚظ ٚ يب پيكطفت ػٛاضو ثيٕبضي ٔي ٔب٘غ

ٚ يب آظٔبيف ( زض زٚ ٘ٛثت)٘بقتب ٌيطي لٙس ا٘زبْ يه آظٔبيف ؾبزٜ ٚ غيطتٟبرٕي ٘ظيط ا٘ساظٜ زيبثت ثب
ثب تَجـِ ثِ سيز پيطزًٍذُ ٍ پٌْبى ديبثت، ٍجَد يل رٍش . اؾت ٔيؿط  (OGTT)تحُٕ ٌّٛوع ذٛضاوي

هَقغ ثيوبري ٍ سزاًجبم اهنبى مٌتزل ٍ پيطگيزي اس پيطزفت  تطخيصي ارساى ٍ مبرآهذ ثزاي تطخيص ثِ
 .مٌٌذ را تأييذهي ثيوبري ثب تطخيص سٍدرس آى، در هجوَع لشٍم غزثبلگزي
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 2ي كطَري پيطگيري ٍ كٌترل ديببت ًَع  برًبهِ
 

 

 

 هذف كلي
 پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت ٚ ػٛاضو ٘بقي اظ آٖ

 
 اهذاف اختصبصي

 اٍليِپيطگيري .  1
 (IFG  ٚIGTٔجتاليبٖ ثٝ )زيبثتي زض افطاز پطٜ 2وبٞف ثطٚظ ٚ قيٛع زيبثت ٘ٛع 

 استزاتژي

 (IFG  ٚIGT)زيبثتي ي ظ٘سٌي افطاز زضٔؼطو ذغط ٚ پطٜ تغييط ٚ انالح قيٜٛ –

 قٙبؾبيي افطاز زضٔؼطو ذغط اثتال ثٝ زيبثت ٚ ؾٙسضْ ٔتبثِٛيه عجك زؾتٛضاِؼُٕ –

 زضٔؼطو ذغط عجك زؾتٛضاِؼُٕپيٍيطي ٚ ٔطالجت اظ افطاز  –
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ي  ي اثتـال ثٝ زيـبثت ٚ ٔضطات آٟ٘ب ٚ ٘حٜٛ وٙٙسٜ افـعايف آٌبٞي ٚ زضن ٘ؿجت ثٝ ػـٛأـُ ٔؿتؼس –
پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيـبثت ٚ ػـٛاضو آٖ زض افـطاز زضٔؼطو ذغط، ٔؿئٛالٖ، وبضوٙـبٖ ؾيؿتٓ 

 .ٚ تٕبْ افطاز رـبٔؼٝ( ثٟساقت ٚ زضٔـبٖ)ؾالٔت

 
 ٍيِپيطگيري ثبى.  2

يؼٙي تغييط زض ؾيط )ٔـست ٚ زضاظٔست زيبثت پيكٍيطي، وـبٞف ٚ تـأذيط زض ثطٚظ ػٛاضو وٛتـبٜ
 (.عجيؼي ثيٕبضي ٚ تٛلف پيكطفت آٖ

 استزاتژي

تكريم ظٚزضؼ ثيٕـبضي تـٛؾظ غطثبٍِطي افـطاز زض ٔؼطو ذغط ٚ ظ٘ـبٖ ثبضزاض ٚ قٙبؾـبيي  –
 عجك زؾتـٛضاِؼُٕ 2افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ٘ٛع 

ٔٙظٛض وٙتطَ ثيٕبضي ٚ رٌّٛيطي اظ  قـسٜ ثٝ ٔطالجت ٚ زضٔـبٖ ؾـطيغ ٚ ٔٙبؾت ثيٕبضاٖ قٙبؾبيي –
 پيكطفت آٖ عجك زؾتٛضاِؼُٕ

زضٔبٖ ي وٙتطَ ثيٕبضي ٚ پيكٍيطي اظ ػٛاضو،  افعايف آٌبٞي ٚ زضن اظ زيبثت ٚ ػٛاضو آٖ ٚ ٘حٜٛ –
 زضٔب٘ي  رـبٔؼٝ ٚ وـبضوٙـبٖ ثٟساقتيي آٟ٘ب،  ٚ ٞسف زضٔبٖ زض افـطاز ٔجتـال ثٝ زيـبثت ٚ ذب٘ـٛازٜ

ي  ػطٚلي، ظيبٖ آٟ٘ب ٚ ٘حٜٛ ٞبي لّجي افعايف آٌبٞي ٚ زضن اظ ٔفْٟٛ ؾـبيط ػٛأُ ذغط ثيٕبضي –
ٔهطف زذب٘يبت، فكبض ذٖٛ ثبال، چطثي ذٖٛ ثبال، تحطن : وٙتطَ ٚ پيكٍيطي اظ ايٗ ػٛأُ ٔب٘ٙس

 .زضٔب٘ي ٚ وبضوٙبٖ ثٟساقتي ي آٟ٘ب ٚ چبلي زض افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت، ذب٘ٛازٜ  وٓ

 

 پيطگيري ثبلثيِ.  3
ٞـبي  ٞـب، ٔـطي ٘بقي اظ ػـٛاضو زيـبثت ٚ وـبٞف ؾبَ وبٞف يب تـأذيط زض ثـطٚظ ٔؼِّٛيت، ٘بتٛا٘ي

 .ي ػٕط افطاز ٔجتال ثـٝ زيبثت ضفتٝ  اظزؾت

 استزاتژي

چكٕي، وّيٝ، ٔٛلغ ػٛاضو  اظ٘ظط تكريم ظٚزضؼ ٚ ثٝ 2غطثبٍِطي ٔجتاليبٖ ثٝ زيبثت ٘ٛع  –
 ػطٚلي ٚ قٙبؾبيي ػٛاضو ٔصوٛض زض ٔطاحُ اِٚيٝ عجك زؾتٛضاِؼُٕ ػهجي، لّجي

 ٔٛلغ ػٛاضو عجك زؾتٛضاِؼُٕ زضٔبٖ ثٝ –

 پيكٍيطي ٚ ٔطالجت ٔؿتٕط ثيٕبضاٖ عجك زؾتٛضاِؼُٕ –

 ًْبيي ثزًبهِ  ثبسدُ

 ٞبي التهبزي  وبٞف ٞعيٙٝ .1
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 ٞب  وبٞف ٘بتٛا٘ي .2

 ٚٔيط  وبٞف ٔطي .3

 ز افعايف عَٛ ػٕط ٔفي .4

 ّبي ملي استزاتژي

 زضٔب٘ي ثطاي وٙتطَ ٚ ٔطالجت زيبثت ٚ أىب٘بت ٔٛضز ٘يبظ تؼييٗ حسالُ اؾتب٘ساضز ثٟساقتي .1
 زضٔب٘ي ثٝ تأٔيٗ حسالُ اؾتب٘ساضز ثٟساقتي  وٕه .2

 زضٔب٘ي  وٕه ثٝ تٟيٝ ٚ ثٟجٛز اؾتب٘ساضز ٚ تزٟيعات آظٔبيكٍبٞي ٔٛضز ٘يبظ زض ٔطاوع ثٟساقتي .3

 ٞبي ٔطثٛط ثٝ زيبثت ثطاي وٙتطَ ويفي آظٖٔٛ( ضفطا٘ؽ)ٞبي ٔطرغ آظٔبيكٍبٜي  وٕه ثٝ تٛؾؼٝ .4

 وٕه ثٝ تأٔيٗ زاضٚٞب، ٚؾبيُ ٚ ٔٛاز ٔٛضز ٘يبظ ثطاي وٙتطَ، پبيف ٚ ذٛزپبيكي زيبثت .5

 رّت حٕبيت ؾيبؾتٍعاضاٖ ٚ ٔٙبثغ ٔبِي .6

 وطزٖ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت وٕه ثطاي ثيٕٝ .7

 زيبثتي  پكتيجب٘ي اظ تحميمبت زض ظٔيٙٝ .8

 ٞبي زِٚتي ٚ غيطزِٚتي زض ٘مبط قٟطي ا٘زبْ غطثبٍِطي ثطاي وبضٔٙساٖ ٚ انٙبف تٛؾظ ؾبظٔبٖ .9

 ٞبي ذبل ضؾب٘ي ٚ افعايف آٌبٞي ٔطزْ زض ضٚظٞب ٚ ٔىبٖ عٛض غيطفؼبَ اظعطيك اعالع ا٘زبْ غطثبٍِطي ثٝ .10

 ي كطَري ديببت  ّب ٍ هجريبى آًْب در برًبهِ ضرح كلي فعبليت

 هسئَليت فؼبليت

 (عجك زؾتٛضاِؼُٕ آٔٛظـ)آٔٛظـ. 1

 تٕبْ ؾغٛح ارطايي
ي ثٟساقت، وبضزاٖ پبيٍبٜ ثٟساقت، ضاثغبٖ ثٟساقتي،  ثٟٛضظ ذب٘ٝ

پعقه ػٕٛٔي، وـبضزاٖ تيٓ زيـبثت، اػضبي ٚاحـس ٚ ٔـطوـع 
زيبثت، وبضقٙبؾبٖ ٔـطوـع ثٟساقت اؾتبٖ ٚ قٟطؾتبٖ ٚ ٔطوع 

  ٞب ٔسيطيت ثيٕبضي

 ذغط قٙبؾبيي افطاز زضٔؼطو. 2
ي ثٟساقت، وبضزاٖ پبيٍبٜ ثٟساقت ثـب وٕه ضاثغبٖ  ثٟٛضظ ذب٘ـٝ

 زضٔـب٘ي قٟطي ثٟساقتي زض ٔطاوع ثٟساقتي

 قٙبؾبيي )غطثبٍِطي افطاز زضٔؼطو ذغط ٚ ثيٕبضيبثي. 3
 (افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت   

زضٔـب٘ي  ٔـطاوـع ثٟـساقتي)پـعقه ػٕٛٔي ٚ وـبضزاٖ تيٓ زيـبثت
 (ضٚؾتـبيي ٚ قٟطي

ي ثٟساقت، وبضزاٖ پبيٍبٜ ثٟساقت ثب وٕه ضاثغبٖ  ثٟٛضظ ذب٘ٝ پيٍيطي ٚ ٔطالجت افطاز زضٔؼطو ذغط. 4
 زضٔب٘ي قٟطي ثٟساقتي زض ٔطاوع ثٟساقتي

 ٔٛلغ ٚ نحيح ٚ وٙتطَ ٔغّٛة ٔتبثِٛيىي  زضٔبٖ ثٝ. 5
 افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت   

ٚ وبضزاٖ تيٓ زيبثت ٚ زضنٛضت ٘يبظ پعقه ٚاحس  پعقه ػٕٛٔي 
 زيبثت قٟطؾتبٖ

ي ثٟساقت يب وبضزاٖ پبيٍبٜ ثٟساقت، وبضزاٖ ٔطوع  ثٟٛضظ ذب٘ٝ پيٍيطي ٚ ٔطالجت افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت. 6
 زيبثت زضٔب٘ي قٟطي ٚ ضٚؾتبيي تيٓ زيبثت ٚ پعقه ػٕٛٔي تيٓ ثٟساقتي

چكٕي، وّيـٝ، )غطثـبٍِطي ٚ رؿتزـٛي ظٚزضؼ ػـٛاضو. 7
 (ػـطٚلي ٚ ػهجي لّجي

پعقه ػٕٛٔي تيٓ زيبثت، پعقه فٛق ترهم غسز ثب ٔترهم زاذّي 
 ي ٚاحس زيبثت ٚ ٔكبٚضاٖ ٔترهم زيسٜ ٚ پعقه ػٕٛٔي زٚضٜ

 وٙتطَ ٚ پيٍيطي ػٛاضو. 8
پعقه ػٕٛٔي تيٓ زيبثت، پعقه فٛق ترهم غسز يب ٔترهم 

 ي ٚاحس زيبثت زيسٜ زاذّي ٚ پعقه ػٕٛٔي زٚضٜ

 فـٛق ترهم غـسز يـب ٔترهم زاذّي ٚاحـس زيـبثت ٚ  زضٔبٖ ٔٙبؾت ٚ نحيح ػٛاضو. 9
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 ٔكـبٚضاٖ ٔترهم

 (زض ثيٕبضؾتبٖ)ٔكبٚضاٖ ٔترهم زض ٚاحس زيبثت ي ذسٔبت وٕىي ذبل تٛا٘جركي ٚ اضائٝ. 10

ٔهطف ؾيٍبض،         )ػطٚلي وٙتطَ ػٛأُ ذغطظاي ثيٕبضي لّجي. 11
 (ِيپيسٔي ٚ فكبض ذٖٛ ثبال زيؽ

فٛق ترهم غسز يب ٔترهم زاذّي ٚ پعقه ػٕٛٔي تيٓ زيبثت، 
 زيسٜ ٚ وبضقٙبؼ تغصيٝ ٚاحس زيبثت پعقه ػٕٛٔي زٚضٜ

 وكٛضي زيبثت ي  ٞب ثب ٔكٛضت وٕيتٝ ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي زضٔب٘ي ثطاي وٙتطَ زيبثت تؼييٗ حسالُ اؾتب٘ساضز ثٟساقتي. 12

 :زضٔب٘ي تأٔيٗ حسالُ اؾتب٘ساضز ثٟساقتي. 13
زضٔب٘ي ثطاي  ٞب زض ٔطاوع ثٟساقتي تأؾيؽ ٚ تزٟيع آظٔبيكٍبٜ –

، وّؿتطَٚ، OGTTٌيطي لٙس ذٖٛ ٘بقتب،  ا٘ساظٜ
 ٞبي وّيٝ ٌّيؿيطيس، آظٔبيف تطي

 زض ٚاحسٞبي زيبثت HbA1Cأىبٖ ا٘زبْ  –

 تمٛيت ٔٙبثغ ٔبِي ٚ ا٘ؿب٘ي زض ؾيؿتٓ ارطايي ٚ زضٔب٘ي –

 ٔرتّف تأٔيٗ ٚؾبيُ تكريهي ٚ زضٔب٘ي ٔٛضز ِعْٚ ؾغٛح –

ي  قجىٝ ٚ  ٔؼبٚ٘ت ؾالٔت، ٔؼبٚ٘ت غصا ٚ زاضٚ، ٔطوع تٛؾؼٝ
 ٞب  اضتمبي ؾالٔت، ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي

 ٞب ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي ٞبي ٔؿتٕط آٖ وكٛضي زيبثت ٚ رّؿٝ ي  تكىيُ وٕيتٝ. 14

ٞبي غيطٚاٌيط  ي ٔكٛضتي اؾتب٘ي ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي تكىيُ وٕيتٝ. 15
 زض أط زيبثت

 زضٔب٘ي زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي ٚ ذسٔبت پعقىيضيبؾت 

ٞبي غيطٚاٌيط زض أط  ي ٔكٛضتي ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي تكىيُ وٕيتٝ. 16
 زيبثت زض قٟطؾتبٖ

 ي ثٟساقت ٚ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ ٔسيط قجىٝ

 ...( ثرف غسز، ٔطوع تحميمبت غسز ٚ ) *تكىيُ ؾغح چٟبضْ. 17
 زض حسالُ يه ثيٕبضؾتبٖ زا٘كٍبٜ زض اؾتبٖ     

 زضٔب٘ي ثب  ضيبؾت زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي ٚ ذسٔبت ثٟساقتي
 ٕٞىبضي ٔؼبٚ٘ت زضٔبٖ

 ي قٟطؾتبٖ ثب ٕٞىبضي ٔؼبٖٚ زضٔبٖ ٚ ضئيؽ ٔطوع ثٟساقت ضيبؾت قجىٝ تكىيُ ٚاحس زيبثت زض حسالُ يه ثيٕبضؾتبٖ قٟطؾتبٖ. 18

 وكٛضي زيبثت ي  ٞب ٚ وٕيتٝ ٔسيطيت ثيٕبضئطوع  ٞبي ؾغح ٔرتّف ٞب، ٚظبيف ٚ فطْ ي ٔتٖٛ آٔٛظقي، زؾتٛضاِؼُٕ تٟيٝ.19

 .قٛز ٔي ػٙٛاٖ ؾغح چٟبضْ تكىيُ ٚ تّمي ثٝ... ٔطوع تحميمبت غسز، ثرف غسز، ٚاحس غسز ٚ  *

 الگَريتن تطكيالت ٍ رًٍذ اجرايي براي كٌترل ٍ هراقبت ديببت
 در داًطگبُ علَم پسضكي

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ٞبي غيطٚاٌيط ي زا٘كٍبٞي ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي وٕيتٝ

ٔؼبٖٚ زاضٚ ٚ 
 غصاي زا٘كٍبٜ

 ي ٔكٛضتي زيبثت زا٘كٍبٜ وٕيتٝ ٔؼبٖٚ زضٔبٖ زا٘كٍبٜ 
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  :، اػضبي اصلي(استبى)ي هطَرتي ديبثت در داًطگبُ اػضبي مويتِ

ٞب، وـبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٔجـبضظٜ ثب  ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضيضئيؽ زا٘كٍـبٜ، ٔؼبٖٚ ثٟساقتي، ٔؼبٖٚ زضٔبٖ، ٔؼـبٖٚ زاضٚ ٚ غصا، ٔسيط ٌطٜٚ 
 .ي زيبثت، وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ قجىٝ ٚ وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ثٟٛضظي ٞبي غيطٚاٌيط، وبضقٙبؾبٖ ثط٘بٔٝ ثيٕبضي

 

  :حست هَرد

پـعقه     )ٔؼـبٖٚ پـػٚٞكي، ٔـسيط ٌـطٜٚ پـطؾتـبضي، وـبضقٙـبؼ ٔؿئـَٛ آٔـٛظـ ثٟـساقت، وـبضوٙـبٖ زضٔـب٘ي ٔـطوـع زيـبثت
 .ٞـب ، ٔؿئَٛ أٛض آظٔبيكٍبٜ(، پطؾتـبض، وبضقٙبؼ تغصيـٝ(ارطايي عطح زيـبثتـ  ي ػّٕي وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ)ٔترهم

 

 
 
 
 
 

 الگَريتن تطكيالتي كٌترل ٍ پيطگيري از ديببت
 

 

 ضٚؾتبيي قٟطي

 ٔؼبٖٚ ثٟساقتي زا٘كٍبٜ 

 ي ثٟساقت ٚ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ قجىٝ

 (تيٓ زيبثت)زضٔب٘ي ثٟساقتئطوع 

 (اؾتبٖ)ثيٕبضؾتبٖ ٔطوع زيبثت

 (قٟطؾتبٖ)ثيٕبضؾتبٖ ٚاحس زيبثت

 ي ثٟساقت ذب٘ٝ
 پبيٍبٜ ثٟساقت

 ٔؼبٚ٘ت ؾالٔت

ضئيؽ ٔطوع  ٔؼبٖٚ زضٔبٖ
 ثٟساقت قٟطؾتبٖ
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 :ي زيبثت زض قٟطٞب ٚضؼيت ثط٘بٔٝ  *
 ضؾب٘ي ٚ ٔؼطفي ٔطاوع ٔرهٛل ا٘زبْ غطثبٍِطي اعالع .1
 ٞبي ٔرتّف رٟت تحت پٛقف لطاضزازٖ وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖٞب ٚ  الساْ اظعطيك اضٌبٖ .2
 ٞبي ترههي زيبثت ي ذسٔبت ثٝ ثيٕبضاٖ اظعطيك زضٔبٍ٘بٜ اضائٝ .3

 ي قجىٝ ٚ اضتمبي ؾالٔت ٔطوع تٛؾؼٝ ٞب ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي

 وكٛضي زيبثت  ي وٕيتٝ

 ٔطاوع تحميمبت غسز

 ٞبي ػّْٛ پعقىي زا٘كٍبٜ

 *ثرف ذهٛني ٞب قٟطؾتبٖ قجىٝ ٚ ٔطوع ثٟساقت
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 الگَريتن ًوبي رًٍذ تطخيصي ديببت

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

س
پ

 
ٍم

ح د
سط

 ِ
ذ ث

راً
خَ

 

(ؾبِٓ)  

 ثبض ؾبَ يه 3غطثبٍِطي رٕؼي ٞط : ؾغح اَٚ

 آيب زضٔؼطو ذغط اؾت؟

 ا٘زبْ آظٔبيف ثيٕبضيبثي: ؾغح زْٚ

 ثبض يه ٔبٜ 3زضٔبٖ ٚ پيٍيطي ٞط ي قطٚع ٚ ازأٝ( ثيٕبض)
 ثبض يه

 اؾت؟ آيب زيبثت تبظٜ تكريم زازٜ قسٜ

 آيب زچبض ػٛاضو اؾت؟

 آيب ثب زضٔبٖ لبثُ وٙتطَ اؾت؟

تكريم، زضٔبٖ ٚ ٔطالجت : ؾغح ؾْٛ
 ػٛاضو ٚ زضٔبٖ ٔٛاضز ٔمبْٚ ثٝ زضٔبٖ

پيٍيطي ٔبٞب٘ٝ 
 تٛؾظ ؾغح اَٚ

 ثّٝ

 ثّٝ

 ٔخجت

 ثّٝ

 ثّٝ

 ذيط

 ذيط

آٔٛظـ، پيٍيطي ٚ ا٘زبْ آظٔبيف 
 ؾبال٘ٝ زض ؾغح اَٚ ٚ زْٚ 

 زيبثتي پطٜ

 ذيط

 ذيط

IFG 
 يب

IGT 

 ٔٙفي
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 ثّٝ

تكريهي يب  آيب ػٛاضو ٘يبظ ثٝ الساْ
 زضٔب٘ي فٛق ترههي زاضز؟

 ترههي  الساْ فٛق: ؾغح چٟبضْ

پيٍيطي عجك ٘يبظ 
ذٛضا٘س ثٝ  ٚ پؽ

 ؾغح ؾْٛ

 ثّٝ

 ذيط
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 سطَح كٌترل ٍ هراقبت ديببت

 *سطح چْبرم (ٍاحذ ديبثت)سطح سَم (تين ديبثت)سطح دٍم سطح اٍل

 وبضزاٖپعقه ػٕٛٔي،  ثٟٛضظ، وبضزاٖ

ٔترهم زاذّي يب غسز، پعقه 
زيسٜ، پطؾتبض  زٚضٜ ػٕٛٔي
زٞٙسٜ، وبضقٙبؼ تغصيٝ،  آٔٛظـ
 ٔكبٚضاٖ

ٔترهم زاذّي يب  غسز، 
زٞٙسٜ،  پطؾتبض آٔٛظـ

 وبضقٙبؼ تغصيٝ، ٔكبٚضاٖ

آٔٛظـ ثٝ افطاز زض ٔؼطو  –
 ذغط، ثيٕبضاٖ ٚ ػْٕٛ ٔطزْ

قٙبؾبيي ٚ اضربع افطاز زض  –
 (غطثبٍِطي)ٔؼطو ذغط

افطاز زض ٔؼطو پيٍيطي  –
 ذغط

 پيٍيطي ثيٕبضاٖ –

حجـت اعالػـبت ٚ           –
 اضؾبَ ٌعاضـ

 
 
 

 

 تكريم ثيٕبضي  –

 وٙتطَ ٚ زضٔبٖ زيبثت –

اضربع ثٝ ؾغٛح ؾْٛ  –
 عجك زؾتٛضاِؼُٕ

ثيٕـبضاٖ ٚ )آٔـٛظـ –
 (ػٕـْٛ ٔطزْ

رؿتزٛي ظٚزضؼ  –
 ػٛاضو عجك زؾتٛضاِؼُٕ 

آٚضي ٚ اضؾبَ  رٕغ –
 ٌعاضـ

 
 

ٚ ثيٕبضاٖ، ػْٕٛ ٔطزْ )آٔٛظـ –
 (وبضوٙبٖ ثٟساقتي

 زضٔبٖ زيبثت غيط لبثُ وٙتطَ  –

 تكريم ػٛاضو –

 ٔطالجت اظ ػٛاضو –

 ٔطالجت زيبثت حبٍّٔي –

اضربع ثٝ ؾغح چٟبضْ عجك  –
 زؾتٛضاِؼُٕ 

 حجت اعالػبت ٚ اضؾبَ ٌعاضـ –

ٞبي  ٍٕٞبْ ثب پػٚٞف)پػٚٞف –
قـسٜ اظ عـطف         تؼـطيف
 (ي وكٛضي وٕيتٝ

 

ػْٕٛ ثيٕبضاٖ ٚ تٕبْ )آٔٛظـ –
 **(زضٔب٘ي وبضوٙبٖ ثٟساقتي

تكريم ػٛاضو زض ؾغح  –
 تط ترههي

 زضٔبٖ ػٛاضو –

ٔطالجت اظ ػٛاضو زض        –
 تط ؾغح ترههي

 **ي ٔغبِت آٔٛظقي تٟيٝ –

آٚضي       حجت اعالػبت، رٕغ –
 ٚ اضؾبَ ٌعاضـ

 **پػٚٞف –

 

پبيٍبٜ / ثٟساقت  ي ذب٘ٝ
 ثٟساقت

زضٔب٘ي   ٔطوع ثٟساقتي
 ضٚؾتبيي ٚ قٟطي

 ثيٕبضؾتبٖ ٔطوع اؾتبٖ قٟطؾتبٖثيٕبضؾتبٖ 

 .تٛا٘س ثركي اظ ٔطوع تحميمبت غسز ٚ ٔتبثِٛيؿٓ ثبقس ٔطوع زيبثت ٔي *
ي ضإٞٙبٞبي وكٛضي وٙتطَ ٚ زضٔبٖ زيبثت ٚ ػٛاضو  ي ٔتٖٛ آٔٛظقي، تحميمبت ٚ پػٚٞف زض تٕبْ ؾغٛح ٚ تٟيٝ ٔؿئِٛيت آٔٛظـ، تٟيٝ  **

 . ٞـب اؾت ي ٔـطاوع تحميمبت غـسز ٚ ٔتبثِٛيؿٓ ثب ٔكبضوت ٔـطوع ٔـسيطيت ثيٕبضي ػٟسٜ ثٝآٖ 

 

 سطوح كنتزل و مزاقبت ديببت
 سطح اٍل.  1
 ثٟٛضظ ٚ وبضزاٖ پبيٍبٜ ثٟساقت ثٝ وٕه ضاثغبٖ ثٟساقتي :هجزيبى .1

 ي ثٟساقت زض ضٚؾتب، پبيٍبٜ ثٟساقت زض قٟط ذب٘ٝ :هنبى .2

 :ٍظبيف .3

 (عجك ٔتٗ آٔٛظقي ٚ زؾتٛضاِؼُٕ)زضٔؼطو ذغط اثتال ثٝ زيبثتقٙبؾبيي افطاز  –

 ٔٙظٛض تكريم ثيٕبضي اضربع افطاز زضٔؼطو ذغط ثٝ پعقه تيٓ زيبثت ثٝ –

 زيبثتي عجك زؾتٛضاِؼُٕ ي افطاز پطٜ پيٍيطي ٚ ٔطالجت ؾبال٘ٝ –

 اظ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ٞط ٔبٜ عجك زؾتٛضاِؼُٕ  پيٍيطي ٚ ٔطالجت –

 ذغط، ثيٕبضاٖ ٚ ػْٕٛ ٔطزْ آٔٛظـ افطاز زضٔؼطو –

 زضٔب٘ي حجت ٚ ٌعاضـ اعالػبت ثٝ ٔطوع ثٟساقتي –

 ثبض عجك زؾتٛضاِؼُٕ غطثبٍِطي وُ ربٔؼٝ ٚارس قطايظ غطثبٍِطي ٞط ؾٝ ؾبَ يه –
 :درهبًي ديبثت حذاقل استبًذارد هزاقجت ثْذاضتي .4
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 (BMI)ي ثس٘ي فكبضؾٙذ ٚ ٌٛقي، تطاظٚ، لسؾٙذ يب ٔتط، ٕ٘ٛزاض ٕ٘بيٝ تٛزٜ: ؾبيُ ٔٛضز ٘يبظٚ –

ٞبي ثٟٛضظي يب وبضزاٖ پبيٍبٜ ثبيس زض ٔحُ  حسالُ يه ٘ؿرٝ اظ ٔتٗ آٔٛظقي ٚ زؾتٛضاِؼُٕ –
 ثبقس ٚرٛز زاقتٝ( ي ثٟساقت يب پبيٍبٜ ثٟساقت ذب٘ٝ)وبض آٟ٘ب

 
 (تين ديببت)سطح دٍم.  2
 پعقه ػٕٛٔي ٚ وبضزاٖ :هجزيبى .1

 زضٔب٘ي ضٚؾتبيي ٚ قٟطي ٔطوع ثٟساقتي :هنبى .2

 :ٍظبيف .3

 قسٜ تٛؾظ ا٘زبْ آظٔبيف ثيٕبضيبثي عجك زؾتٛضاِؼُٕ ثيٕبضيبثي افطاز غطثبٍِطي –

 زضٔبٖ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت عجك زؾتٛضاِؼُٕ –

 ٔطالجت ٚ پيٍيطي افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت عجك زؾتٛضاِؼُٕ –

 ٔٛلغ ػٛاضو ثيٕبضي عجك زؾتٛضاِؼُٕ قٙبؾبيي ؾطيغ ٚ ثٝ –

 ِؼُٕعجك زؾتٛضا( ٚاحس زيبثت)اضربع ثٝ ؾغح ؾْٛ –

 آٔٛظـ ثٝ ثيٕبضاٖ ٚ ػْٕٛ ٔطزْ –

 حجت ٚ ٌعاضـ اعالػبت ثٝ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ –

 تط ذٛضا٘س ثٝ ؾغح پبييٗ ي پؽ اضائٝ –
 :درهبًي ديبثت حذاقل استبًذارد هزاقجت ثْذاضتي .4

 :ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ –

 ي ثس٘ي ٚ ٌٛقي، تطاظٚ ٚ لسؾٙذ يب ٔتط، ٕ٘ٛزاض ٕ٘بيٝ تٛزٜفكبضؾٙذ  :قبثل قجَل(BMI) 

 ٞبي ػهجي ٔب٘ٙس افتبِٕٛؾىٛح، ٔزٕٛػٝ ٚؾبيُ ٔؼبيٙٝ، اِىتطٚوبضزيٌٛطاْزؾتٍبٜ  :هطلَة 
 (٘ٛضِٚٛغي)زيبپبظٖٚ ٚ ٔٛ٘ٛفيالٔبٖ

 :أىب٘بت زاضٚيي ٔٛضز ٘يبظ –

 ذٖٛ لٙس ي ٞٙسٜوب ذٛضاوي زاضٚٞبي، ا٘ؿِٛيٗ، ٞيپطتٛ٘يه ٌّٛوع، ا٘ؿِٛيٗ ؾطً٘ :قبثل قجَل 

 ٌّٛوبٌٖٛ :هطلَة 

 :ٔٛضز ٘يبظ أىب٘بت آظٔبيكٍبٞي –

 لٙس ذـٖٛ ٘بقتب، وـبٔـُ ازضاض اظ٘ظط ٚرـٛز لٙس ٚ وتٖٛ ٚ پـطٚتئيٗ، وّؿتطَٚ     : قبثل قجَل
 ٌّيؿيطيس ٚ تطي
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 ؾـبػتٝ، وـطاتيٙيٗ، 24پـطٚتئيـٗ ازضاض : هطلَة LDL ،HDL  آظٔـبيف تحٕـُ ٌّـٛوـع ٚ
  (OGTT)ذـٛضاوي

ٞبي ثٟٛضظ، وبضزاٖ آظٔبيكٍبٜ  زؾتٛضاِؼُٕحسالُ يه ٘ؿرٝ اظ تٕبْ ٔتٖٛ آٔٛظقي زيبثت ٚ  –
 زضٔب٘ي ضٚؾتبيي ٚ قٟطي ٔٛرٛز ثبقس ٚ پعقه ثبيس زض ٔطوع ثٟساقتي

 

 
 
 

 
 (ٍاحذ ديببت)سطح سَم  . 3
 :هسئَالى.  1

پـعقىي ٚ   ي ػّـْٛ ي ثٟـساقت قٟـطؾتـبٖ يـب ٔؼـبٖٚ زضٔـبٖ زا٘كـىسٜ ضيـبؾت قجـىٝ –
 زضٔـب٘ي ذـسٔبت ثٟساقتي

 ٔؿئٛالٖ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ –

 ضيبؾت ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ –

 ٔؿئٛالٖ زاضٚ ٚ غصا –

 ضئيؽ ثيٕبضؾتبٖ ٔحُ اؾتمطاض ٚاحس زيبثت –

 (:ديبثتٍاحذ )هجزيبى.  2

 .ي پعقه ٔترهم ٚاحس ٚ ٔسيطيت آٖ ثب پطؾتبض ٚاحس اؾت ضيبؾت ٚاحس زيبثت ثطػٟسٜ –

زضنٛضت ػسْ ٚرٛز     ( رطايي قٟطؾتبٖا  ـ  وٙٙسٜ ػّٕي ٕٞبًٞٙ)ترهم غسز پـعقه فـٛق  –
 قٛز  زيسٜ اؾتفبزٜ فٛق ترهم غسز اظ ٔترهم زاذّي ٚ يب پعقه ػٕٛٔي زٚضٜ

 (ي اؾتيه ٘فط اِعاْ)ٚلت پطؾتبض تٕبْ –

 وبضقٙبؼ تغصيٝ –

 :ٕ٘ٛز تٛاٖ اظ ٕٞىبضي افطاز شيُ ٘يع اؾتفبزٜ ثطحؿت ٔٛضز ٔي 

ػٙٛاٖ ٔسيط زاذّي، ٔسيط ارطايي يب ٞط زٚ زض ٚاحس زيبثت  زيسٜ ثٝ يه پعقه ػٕٛٔي زٚضٜ –
 وٝ زض تٕبؼ ٘عزيه ثب ٔترهم ثبقس

                                           
. زضٔب٘ي اِعأي ٘يؿت ٕ٘ٛزٖ أىب٘بت آظٔبيكٍبٞي ٚ آظٔبيف تحُٕ ٌّٛوع ذٛضاوي زض تٕبْ ٔطاوع ثٟساقتي زض اثتساي ارطاي عطح، فطاٞٓ. 1

 .زاز ثٝ ايٗ ٔطاوع اضربع OGTTزضٔب٘ي ضا تزٟيعٕ٘ٛز ٚ زضنٛضت ِعْٚ ثيٕبضاٖ ضا رٟت ا٘زبْ  تٛاٖ ثؼضي اظ ٔطاوع ثٟساقتي ٕٞچٙيٗ ٔي

زضٔب٘ي ضا ثطاي ا٘زبْ  تٛاٖ پعقىبٖ ػٕٛٔي ٔطاوع ثٟساقتي زضنٛضت أىبٖ ٔي: تذمز
 .زاز ي افتبِٕٛؾىٛپيه تٝ چكٓ ٚ تكريم ظٚزضؼ ػٛاضو چكٕي آٔٛظـ ٔؼبيٙٝ
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ٔحُ وبض ٚ  يه ٔسزوبض ارتٕبػي وٝ ٔٛا٘غ ٔٛرٛز زض ثرف زضٔبٖ ٚ ٔطالجت زض ذب٘ٛازٜ، –
 ٕ٘بيس وطزٜ ٚ زض ضفغ آٟ٘ب تالـ ربٔؼٝ ضا ثطضؾي

تـٛاٖ  زضنـٛضت ػـسْ ٚرٛز پـعقىبٖ ٔترهم ٔكبٚض زض ؾغح ثيٕبضؾتـبٖ قٟطؾتبٖ، ٔي –
ٞـب اظ پـعقىبٖ ٔترهم  ي زيـبثت ٚ زؾتٛضاِؼُٕ ثـب ٕٞبٍٞٙي لجّي ٚ آٌـبٞي اظ ثط٘ـبٔٝ

٘فطِٚٛغيؿت، ٔترهم لّت ٚ ػـطٚق، اضتـٛپس، ، پـعقه قـبغُ زض قٟطؾتبٖ ٘ظيط چكٓ
 وطز ٘ـٛضِٚٛغيؿت ٚ غيطٜ زض أط ٔكبٚضٜ اؾتفبزٜ

 

 (:ٍاحذ ديبثت)هنبى .3
ٞبي قٟطؾتبٖ ٚ زض  زض اثتساي ارطاي ثط٘بٔٝ ثب ايزبز حسالُ يه ٚاحس زيـبثت زض يىي اظ ثيٕبضؾتـبٖ

زضٟ٘بيت تكىيُ ٚاحـس ٔـطاحُ ثؼسي، تكىيُ يه ٚاحس زيبثت زض يه ثيٕبضؾتبٖ تأٔيٗ ارتٕبػي ٚ 
 .ٞبي قٟطؾتـبٖ زيبثت زض تٕبْ ثيٕبضؾتبٖ

 :ٍظبيف .4
 :ي قٟطؾتبٖ ٚظبيف ضئيؽ قجىٝ. 4.1

 ي رغطافيبيي ٚ رٕؼيتي ذٛز اؾت ضئيؽ قجىٝ، ٔؿئَٛ ارطاي ثط٘بٔٝ زض ؾغح قٟطؾتبٖ زض ٔحسٚزٜ –

 ٘ظبضت ثط حؿٗ ارطاي ثط٘بٔٝ زض ؾغح قٟطؾتبٖ –

 ...اؾتب٘ساضي ٚثركي ثب فطٔب٘ساضي ـ  ٕٞبٍٞٙي ثطٖٚ –

 :زضٔب٘ي تأٔيٗ حسالُ اؾتب٘ساضز ثٟساقتي –

 ٖي ٞب ٚ تٟيٝ وٕه ثٝ تأٔيٗ زاضٚ، ؾطً٘ ٚ ٚؾـبيُ ٚ تزٟيعات ذٛزٔطالجتي زض قٟطؾتب 
 ٞبي قٟطؾتبٖ آؾبٖ اظ زاضٚذب٘ٝ

 ٝٔضيعي ثطاي تأٔيٗ ا٘ؿِٛيٗ ٚ ؾطً٘ ٚ زيٍط زاضٚٞبي الظْ زض تٕبْ ايبْ ؾبَ ثط٘ب 

 ٜٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض ثط٘بٔٝ ي ا٘زبْ آظٔبيفٞب ثطا تزٟيع آظٔبيكٍب 

  تؼييٗ آظٔبيكٍبٜ ٔطرغ ثطاي ا٘زبْ آظٔبيفHbA1C ،HDL ،LDL 

 (ٚاحس زيبثت)ترههي زض ثيٕبضؾتبٖ 3ايزبز ٚ تساضن ؾغح  –

رطايي اـ  ي ػّٕي وٙٙسٜ ػٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ  تؼييٗ يه فٛق ترهم غسز ٚ يب ٔترهم زاذّي ثٝ –
 ضؾتبٖي وكٛضي زيبثت زض ؾغح قٝ زض ثط٘بٔٝ

 ٞبي غيطٚاٌيط قٟطؾتبٖ ي ٔكٛضتي ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي ٞبي وٕيتٝ قطوت زض رّؿٝ –

 (:يب زا٘كىسٜ)ٚظبيف ٔؿئَٛ زضٔبٖ قٟطؾتبٖ. 4.2

 ٕٞىبضي ثب ٔطوع ثٟساقت –

 تأٔيٗ زاضٚ ٚ ٚؾبيُ تكريهي ٔٛضز ٘يبظ –

 ٕٞىبضي ثطاي ايزبز ٚاحس زيبثت –
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وبضقٙبؼ تغصيٝ، پعقه ٔترهم يب پطؾتبض، )تأٔيٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛضز ٘يبظ ٚاحس زيبثت –
 (زيسٜ پعقه ػٕٛٔي زٚضٜ

 ٘ظبضت ثط وبض ٚاحسٞبي زيبثت –

 ٞبي غيطٚاٌيط قٟطؾتبٖ ي ٔكٛضتي ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي ٞبي وٕتيٝ قطوت زض رّؿٝ –

 (:يب زا٘كىسٜ)ٚظبيف ضئيؽ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ. 4.3

ٔتكىُ اظ ضئيؽ قجىٝ، ٞبي غيطٚاٌيط قٟطؾتبٖ  ي ٔكٛضتي ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي تكىيُ وٕيتٝ –
ٞب، ٔؿئَٛ أٛض زاضٚيي ٚ غصايي،  ضئيؽ ٔطوع ثٟساقت، ٔؼبٖٚ زضٔبٖ، ٔؿئَٛ أٛض آظٔبيكٍبٜ
ٞب، وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٔجبضظٜ ثب  ٔسيط آٔٛظقٍبٜ ثٟٛضظي، وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي

 وبضوٙبٖ ٔؿئَٛ آٔٛظـ ثٟساقت، وبضقٙبؼ، زيبثت ي ثط٘بٔٝ، وبضقٙبؼ غيطٚاٌيط ٞبي ثيٕبضي
 ٚ وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ قجىٝ( پعقه ٔترهم، پطؾتبض، وبضقٙبؼ تغصيٝ)زضٔب٘ي ٚاحس زيبثت

 ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت زض ؾغح قٟطؾتبٖ ارطاي ثط٘بٔٝ –

 ٞب ٚ ٘ظبضت ثط عطح  ي قٟطؾتبٖ زض آٔٛظـ ٚ ضئيؽ قجىٝ زضٔبٖٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب ٔؿئَٛ أٛض  –

 ٘ظبضت ٚ پبيف ارطاي ثط٘بٔٝ –

 تط پبييٗ ؾغٛحثٝ  ذٛضا٘س پؽ ي اضائٝٚ  اؾتبٖ ثٟساقت ٔطوعثٝ  اعالػبتٚ  آٔبض اضؾبَٚ  آٚضي رٕغ –

آٔٛظي ثـطاي وبضوٙـبٖ ؾـغٛح ٔرتّف قجىٝ زض ضاثغٝ  ٞـبي آٔـٛظقي ٚ ثـبظ ثطٌعاضي زٚضٜ –
 (3ٚ  2، 1ؾغٛح )ثـب ثط٘بٔٝ

ي زيبثت  قـسٜ زض ثط٘ـبٔٝ آٔٛظقي ٔتٙبؾت ثب ٔغبِت ػّٕي تؼييٗ ٞبي ثط٘ـبٔٝي ٔغبِت ٚ  تٟيٝ –
 ثب ٕٞبٍٞٙي ٔطوع ثٟساقت اؾتبٖ ٚ ٚاحـس زيبثت

 ٕٞىبضي زض ارطاي تحميمبت ٔٛضز ٘يبظ زض ثط٘بٔٝ –

 :ٚظبيف ضئيؽ ثيٕبضؾتبٖ. 4.4

 وطزٖ فضب ٚ تزٟيعات ٔٙبؾت زض ٚاحس زيبثت فطاٞٓ –

 (47ي  نفحٝ)زيبثتتأٔيٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي، پطؾتبض، وبضقٙبؼ تغصيٝ ٚ ؾبيط وبضوٙبٖ ٚاحس  –

 (:ثيٕبضؾتبٖ)ٚظبيف ٚاحس زيبثت. 4.5

 تط زضٔب٘ي زض ؾغٛح پبييٗ آٔٛظـ ثٝ ثيٕبضاٖ، ػْٕٛ ٔطزْ ٚ وبضوٙبٖ ثٟساقتي –

 (تيٓ زيبثت)قسٜ اظ ؾغح زْٚ پصيطـ ٔٛاضز اضربع –

 زضٔبٖ ٔٛاضز غيط لبثُ وٙتطَ يب ٔٛاضز ثب وٙتطَ ٘بوبفي ٔتبثِٛيه –

 زؾتٛضاِؼُٕتكريم ظٚزضؼ ػٛاضو عجك  –

 (زيبِيع ٚ ِيعضتطاپي)زضٔبٖ ٚ ٔطالجت ػٛاضو عجك زؾتٛضاِؼُٕ ٚ ثب وٕه ٔكبٚضاٖ ترههي –

 ٞب ٚ ٌعاضـ ثٝ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ آٚضي اعالػبت ٚ زازٜ رٕغ –

 تط ذٛضا٘س ثٝ ؾغح پبييٗ ي پؽ اضائٝ –
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 پيٍيطي ٚ ٔطالجت ثيٕبضاٖ تحت ٔطالجت ٚاحس زيبثت –

وكـٛضي زيـبثت ٚ يـب ٔطوع  ي  قسٜ اظ عـطف وٕيتٝ ػطيفٞـبي ت پػٚٞف ٍٕٞبْ ثب پـػٚٞف –
 تحميمبتي غـسز ٚ ٔتبثـِٛيؿٓ

 :درهبًي ٍاحذ ديبثت حذاقل استبًذارد هزاقجت ثْذاضتي .5

 (:يب زض زؾتطؼ)ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ زض تكريم ثيٕبضي –

 ي ثس٘ي فكبضؾٙذ ٚ ٌـٛقي، تطاظٚ، لسؾٙذ يـب ٔتط، ٕ٘ٛزاض ٕ٘بيٝ تٛزٜ :قبثل قجَل(BMI) ،
 ي ٘ٛضِٚٛغي ٚ افتبِٕٛؾىٛح زؾتٍبٜ اِىتطٚوبضزيٌٛطاْ، ٔزٕٛػٝ ٚؾبيُ ٔؼبيٙٝ

 زؾتـٍبٜ فـٛ٘ـسٚؼ  ـ  ٚ ال٘ؿت ( ٌـّٛوـٛٔتـط)ٌيطي لٙـس ذـٖٛ زؾتٍبٜ ا٘ساظٜ :هطلـَة
 EMGفتـٌٛـطافي، زؾتـٍبٜ 

 (: يب زض زؾتطؼ)ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ رٟت آٔٛظـ –
 اٚضٞساؾاليس زؾتٍبٜ: قبثل قجَل ،(Overhead) ،(نٙسِي ٔيع ٚ)، تزٟيعات والؼ زضؼثٛضز ٚايت 

 تّٛيعيٖٛ، ٚيسئٛ: هطلَة 

 (:زض زؾتطؼ)ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي زضٔبٖ –

 ٞبي چكٕي، ٘ٛاض لٙس ازضاض ؾطً٘، ٌّٛوبٌٖٛ، ٌّٛوع ٞيپطتٛ٘يه، لغطٜ: قبثل قجَل 

 تؿٟيالت ا٘زبْ زيبِيع ٚ ِيعضتطاپي: هطلَة 

 :ٞبي ٔٛضز ٘يبظ آظٔبيف –

 ٌّيؿيطيس، ازضاض وبُٔ  لٙس ذٖٛ، آظٔبيف تحُٕ ٌّٛوع ذٛضاوي، وّؿتطَٚ ٚ تطي: قبثل قجَل
 LDL ،HDLؾبػتٝ، وطاتيٙيٗ، اؾيساٚضيه،  24اظ٘ظط لٙس ٚ وتٖٛ ٚ پطٚتئيٗ، پطٚتئيٗ ازضاض 

 ٌّٕٞٛٛثيٗ ٌّيىٛظيّٝ: هطلَة( ُٔخHbA1C) ؾبػتٝ 24، آِجٛٔيٗ ازضاض 

 

 (هركس ديببت)سطح چْبرم.  4

 :هسئَالى .1

 زضٔب٘ي ثٟساقتيضئيؽ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىي ٚ ذسٔبت  –

 ٔؼبٖٚ زضٔبٖ –

 ٔؼبٖٚ زاضٚ ٚ غصا –

 :تذمز 

 .ٞب ضطٚضت زاضز ٚرٛز حسالُ يه اتبق ثطاي ٔؼبيٙٝ ٚ ثطٌعاضي والؼ –

 .ٚرٛز ؾيؿتٓ ثبيٍب٘ي اِعأي اؾت –

 (.زضنٛضت أىبٖ ثٟتط اؾت ٔؿتمُ ثبقس)ٚرٛز تّفٗ ضطٚضي اؾت –

 .ٚ چبپٍط ثبقٙس( وبٔپيٛتط)ثٟتط اؾت وٝ ٚاحسٞب ٔزٟع ثٝ زؾتٍبٜ ضايب٘ٝ –
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 ٔؼبٖٚ ثٟساقتي –

 ضئيؽ ثيٕبضؾتبٖ يب وّيٙيه ٔحُ اؾتمطاض ٔطوع تحميمبت زيبثت –

 ٔطوع تحميمبت غسز ٚ ٔتبثِٛيؿٓ( ٚ)ضئيؽ ٔطوع تحميمبت زيبثت يب –

 (:هزمش ديبثت)هجزيبى .2

يت ثب ي پعقه ٔترهم ٔطوع ٚ ٔسيطيت آٖ ثطحؿت اِٚٛ ضيبؾت ؾغح چٟبضْ ثطػٟسٜ –
زيسٜ يـب وبضقٙبؼ اضقـس ٔسيطيت پطؾتـبضي اؾت وٝ زض ؾغح چٟبضْ  پـعقه ػٕٛٔي زٚضٜ
 ٔكغَٛ ذـسٔت اؾت

 (زيبثت ي ثط٘بٔٝزض  Focal Point ٜزا٘كٍب ارطاييـ  ػّٕي ي وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ)غسز ترهم فٛق پعقه –

 زٞٙسٜ ٚلت آٔٛظـ پطؾتبض تٕبْ –

 وبضقٙبؼ تغصيٝ –

 :وطز افطاز ظيط ٘يع اؾتفبزٜتٛاٖ اظ ٕٞىبضي  ثطحؿت ٔٛضز ٔي

 ػٙٛاٖ ٕٞىبض زض تٛا٘س يه ٔترهم زاذّي ضا ثٝ زضنٛضت أىبٖ، پعقه ٔترهم ٔطوع ٔي –
 ثبقس ٕ٘بيس تب زض تٕبؼ ٘عزيه ثب ٔترهم غسز ثٛزٜ ٚ حضٛض زائٕي زاقتٝ ٔطوع زيبثت ا٘تربة

ثـب  تٛاٖ زضنٛضت ػـسْ ٚرـٛز پـعقىبٖ ٔترهم ٔكبٚض زض ؾغح ثيٕبضؾتبٖ زا٘كٍبٜ، ٔي –
ٞـب اظ پعقىبٖ ٔترهم قـبغُ  ي زيـبثت ٚ زؾتٛضاِؼُٕ ٕٞبٍٞٙي لجّي ٚ آٌبٞي اظ ثط٘ـبٔٝ
، پعقه، اضتـٛپـس، ٘فـطِٚٛغيؿت، ٔترهم لّت ٚ ػـطٚق زض ثرف ذهٛني ٔـب٘ٙس چكٓ

 وطز زض أـط ٔكبٚضٜ اؾتفبزٜ . . .ٚ  ٘ٛضِٚٛغيؿت

 (هزمش ديبثت)هنبى .3
تحميمبت زيبثت ٚ يب ٔطوع تحميمبت غـسز ٚ ٔتبثِٛيؿٓ ٚ يـب ثركي تـٛا٘س زض يه ٔـطوع  ؾغح چٟبضْ ٔي

 .ثبقـس اظ ثيٕـبضؾتبٖ آٔٛظقي ٔؿتمط
 :ٍظبيف .4
 زضٔب٘ي پعقىي ٚ ذسٔبت ثٟساقتي ٚظبيف ضئيؽ زا٘كٍبٜ ػّْٛ . 4.1

 اؾت ذٛز  رٕؼيتيٚ  رغطافيبيي ي زض ٔحسٚزٜٜ زا٘كٍبزض ؾغح  ثط٘بٔٝ ارطايَ ٔؿئٛضئيؽ زا٘كٍبٜ  –

 ثركي ثطٖٚ ٞبي زضٖٚ ٚ ي انّي ثط٘بٔٝ ثطاي ٕٞبٍٞٙي وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ –

 آٟ٘باؾتب٘ي ٚ قطوت ٔؿتٕط زض  غيطٚاٌيط ٞبي ثيٕبضيي ٔكٛضتي ٔجبضظٜ ثب  زؾتٛض تكىيُ ٔؿتٕط وٕيتٝ –

 ارطاييـ  ي ػّٕي وٙٙسٜ ػٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ تؼييٗ ٚ ٔؼطفي يه ٘فط فٛق ترهم غسز يب زاذّي ثٝ –
 ؾغح زا٘كٍبٜ ي وكٛضي زيبثت زض ثط٘بٔٝ

 قٟطؾتبٖزيبثت زض ؾغح  يه ٚاحس حسالُٚ يب  اؾتبٖ ثيٕبضؾتبٖزيبثت زض  تحميمبت ٔطوعتكىيُ  –

 ٘ظبضت ثط ارطاي ثط٘بٔٝ زض ؾغح زا٘كٍبٜ –

 زضٔب٘ي تأٔيٗ حسالُ اؾتب٘ساضز ثٟساقتي –
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 ٖوٕه ثٝ تأٔيٗ زاضٚ، ؾطً٘، ٚؾبيُ ٚ تزٟيعات ذٛزٔطالجتي زض قٟطؾتب 

 ٜٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض ثط٘بٔٝ ثطاي ا٘زبْ آظٔبيفٞب  تزٟيع آظٔبيكٍب 

 ٞبي ذبل زض ثط٘بٔٝ تؼييٗ آظٔبيكٍبٜ ٔطرغ ثطاي ا٘زبْ آظٔبيف 

 وكٛضي زيبثت ي  قسٜ اظ عطف وٕيتٝ ٞبي تؼييٗ ٞب ٚ اِٚٛيت ٞسايت تحميمبت زض ضاؾتبي قبذم –

 ٞبي غيطٚاٌيط زا٘كٍبٜ ي ٔكٛضتي ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي ٞبي وٕيتٝ قطوت زض رّؿٝ –

 :ٚظبيف ٔؼبٖٚ زضٔبٖ زا٘كٍبٜ .4.2

 ٕٞىبضي ثب ٔؼبٖٚ ثٟساقتي –

 تأٔيٗ زاضٚ، تزٟيعات ٚ ٚؾبيُ تكريهي ٔٛضز ٘يبظ –

 ٕٞىبضي ثطاي ايزبز ٚاحس زيبثت زض ؾغح زا٘كٍبٜ –

 (پعقه ٔترهم، پطؾتبض، وبضقٙبؼ تغصيٝ)تأٔيٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔٛضز ٘يبظ ٚاحس زيبثت –

 ٘ظبضت ثط وبض ٚاحس زيبثت –

 ٞبي غيطٚاٌيط زا٘كٍبٜ ي ٔكٛضتي ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي وٕيتٝ ٞبي قطوت زض رّؿٝ –

 ٞبي آٔٛظقي ٕٞىبضي زض ارطاي ثط٘بٔٝ –

 ٚظبيف ضئيؽ ثيٕبضؾتبٖ. 4.3

 وطزٖ فضب ٚ تزٟيعات ٔٙبؾت ثطاي ٚاحس زيبثت فطاٞٓ –

  (47ي  نفحٝ)تأٔيٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي، پطؾتبض، وبضقٙبؼ تغسيٝ ٚ ؾبيط وبضوٙبٖ ٚاحس زيبثت –

 :ٖ ثٟساقتي زا٘كٍبٜٚظبيف ٔؼبٚ. 4.4

عٛض ٔؿتٕط عجـك  ٞـبي غيـطٚاٌيـط زا٘كٍبٜ ثـٝ ي ٔكـٛضتي ٔجـبضظٜ ثـب ثيٕبضي تكىيُ وٕيتٝ –
ضئيؽ زا٘كٍبٜ، ٔؼبٖٚ ثٟـساقتي، ٔؼبٖٚ زضٔبٖ، ٔؼبٖٚ : زؾتٛضاِؼُٕ ٔتكىُ اظ اػضبي انّي

ٞبي غيطٚاٌيط،  يٞب، وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبض ٌطٜٚ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضيزاضٚ ٚ غصا، ٔسيط 
: ي زيبثت، وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ثٟٛضظي ٚ ثطحؿت ٔٛضز وبضقٙبؼ ثط٘بٔٝ، وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ قجىٝ

 ٔؼبٖٚ پػٚٞكي، ٔسيط ٌطٜٚ پطؾتبضي، وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ آٔٛظـ ثٟساقت، وبضوٙبٖ زضٔب٘ي ٔطوع
 ؼوبضقٙب، پطؾتبض، (زيبثت ي ثط٘بٔٝارطايي    ـ ػّٕي ي وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ)ٔترهمپعقه )ٔسيطيت
 ٞب ، ٔؿئَٛ أٛض آظٔبيكٍبٜ(تغصيٝ

 ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت زض ؾغح زا٘كٍبٜ ارطاي ثط٘بٔٝ –

 ٞب ٚ ٘ظبضت ثط ارطاي ثط٘بٔٝ ٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب ٔؼبٚ٘ت زضٔبٖ ٚ ضيبؾت زا٘كٍبٜ ثطاي آٔٛظـ –

ثب  ٞـبي آٔـٛظقي ٚ ٕٞبٍٞٙي ي ٔغبِت ٚ ثط٘بٔٝ آٔـٛظـ ػٕٛٔي اظعطق ٔرتّف اظلجيُ تٟيٝ –
 ٚ پـطٚضـ ٌيطي اظ ٕٞىبضي ضٚحـب٘يٖٛ، ٔجّغبٖ ٔـصٞجي ٚ ٚظاضت آٔـٛظـ ، ثٟطٜٞب ضؾب٘ٝ

 ٞـبي آٔـٛظقي ٚ ثـبظآٔٛظي ثطاي وبضوٙـبٖ ثٟساقتي ؾغٛح ضيعي ٚ ثـطٌعاضي ثط٘بٔٝ ثط٘ـبٔٝ –
 ي زيبثت ٞب زض ضاثغٝ ثب ثط٘بٔٝ ثب ٕٞبٍٞٙي ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي( 4ٚ  3، 2،  1)ٔرتّف
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 اضربع زض ضاؾتبي اٞساف ثط٘بٔٝ تمٛيت ٘ظبْ –

ٞـب ٚ  ي وُ پيكٍيطي ٚ ٔجـبضظٜ ثـب ثيٕبضي آٚضي ٚ اضؾـبَ اعالػـبت ٚ آٔـبض ثٝ ازاضٜ رٕغ –
 تـط ذٛضا٘س ٔٙبؾت ثٝ ؾغٛح پبييٗ ي پؽ اضائـٝ

 ٕٞىبضي زض ارطاي تحميمبت ٔٛضز ٘يبظ –

 ٚظبيف ٔطوع زيبثت ثيٕبضؾتبٖ يب ٔطوع تحميمبت غسز ٔتبثِٛيؿٓ. 4.5

قـسٜ اظ ٚاحـس  يـب ٔـٛاضز اضربع( ٚاحس زيـبثت)قـسٜ اظ ؾغح ؾـْٛ پصيـطـ ٔـٛاضز اضربع –
 زيبثت زا٘كىسٜ قٟطؾتـبٖ

 زضٔب٘ي آٔٛظـ ػْٕٛ ٔطزْ، ثيٕبضاٖ ٚ وبضوٙبٖ ؾغٛح ٔرتّف ثٟساقتي –

 تط تكريم ػٛاضو زض ؾغح ترههي –

 زضٔبٖ ٚ ٔطالجت ػٛاضو –

 پعقىي  ثٟساقت زا٘كٍبٜ ػّْٛ ٞب ٚ ٌعاضـ ثٝ ٔطوع آٚضي اعالػبت ٚ زازٜ رٕغ –

 تط ذٛضا٘س ثٝ ؾغح پبييٗ ي پؽ اضائٝ –

 پػٚٞف –

 :درهبًي ديبثت حذاقل استبًذارد هزاقجت ثْذاضتي . 5

 :اهنبًبت تطخيصي، درهبًي ٍ آهَسضي هَرد ًيبس ثب دستزسي آسبى ٍ سزيغ –

 ٝٙٞبي والؼثطٌعاضي  ثطاي اتبقٚ يه  ٔكبٚضٜ ا٘زبْٚ  ثيٕبضاٖي  حسالُ يه اتبق ثطاي ٔؼبي 
 آٔٛظقي

 ي لّجي ٞبي ٚيػٜ ٔطوع ٔزٟع لّت ٚ ٔطالجت 

 تؿٟيالت ٚ أىب٘بت ا٘زبْ زيبِيع ٚ ِيعضتطاپي 

 وٛوبضزيٌٛطافي، ا(ضازيٛايعٚتٛح)تبِيْٛ اؾىٗ ٚضظـ، آظٔبيف ا٘زبْ أىب٘بتٚ  تؿٟيالت 
 ٞبي ػهجي ٚ ػضال٘ي ٚ ا٘زبْ آظٔبيف

 ٞـبي ، ٔزبوتاٚضٞـسٜ اؾـاليـس، ، زؾتـٍب(ثطز ٔيع، نٙسِي، ٚايت)تزٟيعات والؼ زضؼ 
 آٔٛظقي، تّٛيعيٖٛ ٚ ٚيـسئٛ

 :اهنبًبت آسهبيطگبّي هَرد ًيبس –
 ٌٜيطي ٌّٕٞٛٛثيٗ ٌّيىٛظيّٝ ٔب٘ٙس  ا٘ساظHbA1Cٜؾبػتٝ 24ٌيطي آِجٛٔيٗ ازضاض  ، ا٘ساظ 

 
 وظبيف كبرشنبس تغذيه واحذ ديببت 

 وٙتطَ ٔتبثِٛيىي ٔغّٛة زض ثيٕبضاٖ ٚٔٙظٛض  ٞسف اظ حضٛض وبضقٙبؼ تغصيٝ زض ٚاحس زيبثت، آٔٛظـ ثٝ
 .ي ظ٘سٌي ٘بٔٙبؾت زض آٟ٘ب ٚ افطاز ربٔؼٝ اظعطيك ضػبيت انَٛ تغصيٝ نحيح ٚ ؾبِٓ اؾت تغييط قيٜٛ
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زضٔـب٘ي اظعطيك اضظيـبثي ٚضغ تغصيـٝ ٚ ذهٛنيبت آ٘تطٚپٛٔتطيه ٚ ثب  تغصيـٝ :درهـبًي تغذيِ –
اي  ي تغصيٝ يهي ٚ زضٔب٘ي ثيٕبض ثب تٙظيٓ ثط٘بٔٝٞـبي تكد ٔغبِؼٝ ٚ اعالع اظ ؾٛاثك ثيٕبضي، يبفتٝ

 ٔٙبؾت ثطحؿت قطايظ ؾٙي، رٙؿي ٚ ٚضؼيت ؾالٔت ثيٕبض

آٔٛظـ  ي آٟ٘ب، ػْٕٛ ٔطزْ ٚ وٕه ثٝ ٞبي فطزي ٚ ٌطٚٞي ثطاي ثيٕبضاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ آٔٛظـ :آهَسش –
ٞبي غصايي ٚ تٙظيٓ ضغيٓ غصايي ثطاؾبؼ  ٞب ٚ ضٚـ ي انالح ػبزت زضٔب٘ي زضثبضٜ وبضوٙبٖ ثٟساقتي

وكـٛضي زيـبثت اظعطيك چٟطٜ ثـٝ چٟطٜ، ثـطٌعاضي والؼ ٚ  ي  قسٜ تـٛؾظ وٕيتٝ ٔغبِت تؼييٗ
 .  . .ٚ  ي ٔغبِت آٔٛظقي ٔٛضز ٘يبظ، اؾاليس، پٛؾتط، وتبثچٝ ٚ ٕٞىبضي زض تٟيٝ ؾرٙطا٘ي

 ٞبي ٔطثٛط زض ٚاحس زيبثت  تىٕيُ فطْ –

 وظبيف پزستبر واحذ ديببت 
ٚ  2ٚ 1ٞسف اظ حضٛض پـطؾتبضاٖ زض ٚاحـس زيـبثت، آٔـٛظـ ثـٝ ثيٕبضاٖ ٚ ٕٞبٍٞٙي ثيـٗ ؾـغٛح 

 .ؾغٛح ترههي اؾت

 :ٔسيطيت –

 (رع زض ٔطاوع تحميمبت وٝ زاضاي ؾيؿتٓ ازاضي اؾت )ٔسيطيت ٚاحس زيبثت 

  (پعقه ٔترهم، وبضقٙبؼ تغصيٝ ٚ ٔكبٚضاٖ)اػضبي ٚاحس زيبثتٕٞبٍٞٙي ثيٗ زيٍط 

 پصيطـ ثيٕبضاٖ اضربػي ٚ تىٕيُ يه فطْ ٚاحس ثطاي ٞط ثيٕبض 

 اضربع ثيٕبضاٖ ثطحؿت ٔٛضز ٚ ثب ٘ظط پعقه ٔترهم ٚاحس زيبثت ثٝ ٔكبٚضاٖ فٛق –
 ترههي، ٔسزوبض ارتٕبػي ٚ ؾبيط ٔطاوع زضٔب٘ي

 پيٍيطي –

 آٟ٘بي  آٔٛظـ ثيٕبضاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ –

 ٜي اٚ ثـطحؿت قـطايظ ؾٗ، رٙؿيت،  تؼييٗ ٘يـبظٞـبي آٔـٛظقي ٞـط ثيٕبض ٚ ذـب٘ـٛاز
 فـطٍٞٙي ٚ ارتٕـبػي 

 ٝٔثطٔجٙبي ؾغٛح اِٚيٝ، حب٘ٛيٝ ٚ حبِخيٝ ( ٞفتٍي ٚ ٔبٞيب٘ٝ)آٔٛظقي ٔكرم  ي تسٚيٗ ثط٘ب
 پيكٍيطي ٚ ٔـطالجت زيبثت

 ٝي ٔغبِت آٔٛظقي ٔٛضز ٘يبظ تٟي 

 ِٕي ٚ ترههي ٔب٘ٙس پعقىبٖ ٔترهم ٚ فٛق ترهم، وبضقٙبؼ اؾتفبزٜ اظ ٘يطٚٞبي ع
 ٞـبي ٌطٚٞي رٟت تـسضيؽ ٚ آٔٛظـ زض والؼ... ٚ تغصيٝ

 ٝٔٞبي آٔٛظقي  پيٍيطي ثٝ رٟت قطوت ثيٕبضاٖ اضربػي زض ثط٘ب 

 ٝٔي آٔٛظقي چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ٚ ٌطٚٞي ضيعي ٚ ارطاي ثط٘بٔٝ ثط٘ب 
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ٖ ثـٝ ٔؼبٚ٘ت ثٟساقتي، ٔؼبٚ٘ت زضٔبٖ ثـطآٚضز ٔكىالت ارطايي ٚ وٕجٛزٞـب ٚ ا٘ؼىبؼ آ –
 ٞب زا٘كٍبٜ ٚ ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي

 ي ٌعاضـ ثٝ ٔؿئٛالٖ ٔطثٛط زض ٔؼبٚ٘ت ثٟساقتي زا٘كٍبٜ  آٚضي اعالػبت ٚ اضائٝ رٕغ –

 (ي ثيٕبض زٞٙسٜ ثٝ تيٓ زيبثت اضربع)ذٛضا٘س ي پؽ اضائٝ –

اٖ ٔطاوع ثٟساقتي ٚ آٔٛظي ثطاي وبضوٗ ٞبي آٔٛظقي ٚ ثبظ ضيعي ٚ ثطٌعاضي زٚضٜ ثط٘بٔٝ –
 ٞبي زيبثت ثب ٕٞىبضي ؾبيط وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔترههبٖ ٚاحس

 ٘ظبضت ثط فؼبِيت پطؾتبضاٖ ٚاحس زيبثت تٛؾظ پطؾتبض ٔطوع ٔسيطيت –

 تىٕيُ فطْ ٚاحس زيبثت –

 ي علَم پسضكي داًطكذُ/ اًتظبر از هذير خذهبت پرستبري داًطگبُ
 (ٞبي الظْ رٟت ا٘زبْ ٚظبيف تٛا٘بيي ٚ ٟٔبضتٔٙس ٚ زاضاي  ػاللٝ)ا٘تربة پطؾتبض ٚارس قطايظ .1
 ٘ظبضت ٚ وٙتطَ ثط ػّٕىطز پطؾتبض ٔؿئَٛ ٚاحس زيبثت .2

 ٞبي آٔٛظقي ٚاحس زيبثت ٕٞىبضي ٚ ٕٞبٍٞٙي زض ارطاي ثط٘بٔٝ .3

 

 اًتظبر از هسئَالى
 ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ حٕبيت اظ ثط٘بٔٝ: ريبست جوَْري، ًوبيٌذگبى هجلس، سبسهبى ثزًـبهِ ٍ ثَدجِ

ٞب ٚ  فؼبِيت ي ثط٘بٔٝ، ٕٞؿٛ ٚ ٔتٕطوعوطزٖ ي وبفي ثطاي ارطاي ثٟيٙٝ نٛضت تأٔيٗ ثٛزرٝ وٙتطَ زيبثت ثٝ
 .ي ٔصوٛض ٞب زضرٟت حٕبيت اظ ثط٘بٔٝ ثٛزرٝ

 
 وظبيف مسئوالن اجزايي

ضئيؽ زا٘كـٍبٜ )ي ديـبثت ّبي غيزٍاگيز ضـبخِ ي هطَرتي استـبًي هجبرسُ ثب ثيوبري مويتِ ٍظبيـف.  1
 (زضٔب٘ي پعقىي ٚ ذسٔبت ثٟساقتي ػّْٛ 

ضئيؽ زا٘كٍبٜ، ٔؼبٖٚ ثٟساقتي، ٔؼبٖٚ زضٔبٖ، ٔؼبٖٚ زاضٚ ٚ غصا، ٔسيط ٌطٜٚ ٔجبضظٜ  :اػضبي اصلي
ي زيبثت، وبضقٙـبؼ  ٞبي غيـطٚاٌيط، وبضقٙبؼ ثط٘بٔٝ ٞب، وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي ثب ثيٕبضي

ٔؼبٖٚ پـػٚٞكي، ٔسيط ٌـطٜٚ پطؾتبضي، : حست هـَردثـزٔؿئَٛ قجىٝ، وبضقٙـبؼ ٔؿئَٛ ثٟٛضظي ٚ 

 : تذمز
، پطؾتبض، وبضقٙبؼ تغصيٝ ظيط٘ظط ٔؼبٚ٘ت تٕبْ أٛض ازاضي اػضبي ٚاحس زيبثت قبُٔ پعقه

يـب  اؾتخٙبي ٔٛاضزي اظ لجيُ اؾتمطاض ٚاحـس زيـبثت زض ٔـطوـع تحميمبت ثٝ. زضٔبٖ ذٛاٞسثٛز
ثٟساقتي  ٔؼبٚ٘ت ٘ظطٚ ظيط  ثيٕبضؾتبٖغيط اظ  ٔحّيزض  قطايظ ثطحؿت زيبثت ٚاحسوٝ  ٔٛاضزي

 .ضؾس ٘ظط ٔي نٛضت ٘يع ٕٞىبضي ٔؼبٚ٘ت زضٔبٖ اِعأي ثٝ ثبقس وٝ زض ايٗ تكىيُ قسٜ
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 وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ)پعقه ٔترهم)وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ آٔـٛظـ ثٟساقت، وـبضوٙبٖ زضٔـب٘ي ٚاحـس زيبثت
 ٔؿئَٛ أٛض آظٔبيكٍبٜ (، پطؾتبض، وبضقٙبؼ تغصيٝ(ي زيبثت ارطايي ثط٘بٔٝـ  ػّٕي

 ي زيبثت ضيعي ثطاي ارطاي ثط٘بٔٝ ثط٘بٔٝ –

 ٘ظبضت، پيٍيطي ٚ اضظقيبثي ثط٘بٔٝ –

 آٔٛظي ثطاي ؾغٛح ٔرتّف ارطايي آٔٛظقي ٚ ثبظٞبي  تٟيٝ ٚ تسٚيٗ ثط٘بٔٝ –

ضيعي ثطاي تٟيٝ ٚ تٛظيغ ٘يبظٞبي زاضٚيي، تزٟيعاتي ٚ آظٔبيكٍبٞي ٚ ٘يطٚي  ثط٘بٔٝ –
 (ٞبي زضٔبٖ ٚ زاضٚ، غصا ٚ پكتيجب٘ي ٔؼبٚ٘ت تٛؾظ)ا٘ؿب٘ي

، 2 ٚ 1تٛؾظ ٔؼبٚ٘ت ثٟساقتي ثطاي ؾغٛح )زضٔب٘ي حٕبيت اظ تأٔيٗ حسالُ اؾتب٘ساضز ثٟساقتي –
 (4ٚ  3اٚ٘ت زضٔبٖ ٚ زاضٚ ٚ غصا ثطاي ؾغٛح ٔغ

 ثركي ٞبي ثطٖٚ ٕٞبٍٞٙي –

 ٞبي آٔٛظقي زيبثت اظ فؼبِيت  حٕبيت –

 قسٜ ٞبي تؼييٗ حٕبيت اظ تحميمبت زض ضاؾتبي اٞساف ثط٘بٔٝ ٚ اضظقيبثي ثط٘بٔٝ ٚ اِٛيت –

 ٞب تٛؾظ آظٔبيكٍبٜ ٔطرغ حٕبيت اظ وٙتطَ ويفي آظٔبيف –

 (زضزؾتطؼ ثٛزٖ ٔٛاز غصايي ؾبِٓ ٚ ضغيٕي)ثطاي ايٕٙي ٔٛاز غصايي  فؼبِيت –

 ي آٟ٘ب  حٕبيت اظ تكىيُ ٔطوع زيبثت زض اؾتبٖ ٚ قٟطؾتبٖ ٚ تالـ زض تٛؾؼٝ –

 ّب ٍظبيف هزمش هذيزيت ثيوبري. 2

 زضٔب٘ي وكٛض ي ثٟساقتي ي وكٛضي ٚ ازغبْ آٖ زض ٘ظبْ قجىٝ ضيعي ثط٘بٔٝ تٟيٝ ٚ ثط٘بٔٝ –

 ٞب ثطحؿت ٔٛضز ٞبي وٕيتٝ ٚ تكىيُ ظيطوٕيتٝ رّؿٝوكٛضي زيبثت ٚ ثطٌعاضي  ي  تكىيُ وٕيتٝ –

 ي زيبثت تٛريٝ ٚ رّت حٕبيت ٔبِي ٔؿئٛالٖ ّٕٔىتي اظ ثط٘بٔٝ –

 ٞبي ٔطثٛط  ٘بٔٝ تٟيٝ ٚ اضؾبَ ثرف –

 تؼييٗ حسالُ اؾتب٘ساضز ٔطالجت ثٟساقتي ثطاي زيبثت زض ؾغٛح ٔرتّف ٔطالجت –

 ثطاي ؾغٛح ٔرتّف قجىٝٞبي ارطايي ثط٘بٔٝ  ي ٔتٖٛ آٔٛظقي ٚ زؾتٛضاِؼُٕ تٟيٝ –

 ي ػْٕٛ ٔطزْ ٚ ثيٕبضاٖ ٞبي آٔٛظقي ٔٙبؾت ثطاي اؾتفبزٜ ي ٔسَ تٟيٝ –

 ي زيبثت تؼييٗ ٚ تأٔيٗ اػتجبض الظْ ثطاي ارطا ٚ ازغبْ ثط٘بٔٝ –

 ثركي ٞبي زضٖٚ ٚ ثطٖٚ رّت ٕٞىبضي –

 زيؾتب ـ  ٞبي آٔٛظقي، ارطايي ٞب ٚ زٚضٜ ثطٌعاضي وبضٌبٜ –

 ذٛضا٘س ٔٙبؾت تحّيُ اعالػبت آٔبضي ٚ اضؾبَ پؽآٚضي اعالػبت، تزعيٝ ٚ  رٕغ –
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 وكٛضي زيبثت  ي  پبيف ٚ اضظقيبثي ثط٘بٔٝ ٚ ا٘ؼىبؼ ٘تبيذ آٖ ثٝ وٕيتٝ –

 2ٞبي ٔطثٛط ثٝ پيكٍيطي اظ زيبثت ٘ٛع  ٞبي ثط٘بٔٝ تؼييٗ اِٚٛيت –

 (وكٛضي زيبثت ي ػّٕي ثبظزيس اظ ٔٙبعك ٔزطي ثط٘بٔٝ)پيٍيطي ٚ ٘ظبضت ثط ارطاي ثط٘بٔٝ –

ي زيبثت ٚ ٕٞىبضي ثب ٔؼبٚ٘ت پػٚٞكي ٚ  ظ فؼبِيت آٔٛظقي ٚ تحميمبتي زضثبضٜحٕبيت ا –
 ٔطاوع تحميمبت غسز ٚ ٔتبثِٛيؿٓ

 ي پيكطفت وبض، أىب٘بت ٚ ٘يبظ ربٔؼٝ ثبظٍ٘طي ثط٘بٔٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٘حٜٛ –

 ي مطَري  ٍظبيف مويتِ. 3

 ٞبي ثط٘بٔٝ ٔكبٚضٜ زض تٙظيٓ اِٚٛيت –

 ي زيبثت ي غسز ٚ ٔتبثِٛيه زضثبضٜ زاضٜٞبي پيكٟٙبزي ا ثطضؾي ٚ تهٛيت عطح –

 ٕٞىبضي زض تٟيٝ ٚ تٙظيٓ ٔتٖٛ آٔٛظقي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ؾغٛح ٔرتّف قجىٝ ٚ تأييس آٟ٘ب  –

 ٚ تأييس آٟ٘ب ...( ٚ  ٔطالجتتكريم، زضٔبٖ، )عطح ٘يبظٞبي ٔٛضز  ٕٞىبضي زض تٟيٝ ٚ تٙظيٓ زؾتٛضاِؼُٕ –

 وٕه زض پبيف ثط٘بٔٝ ٞبي ػّْٛ پعقىي ثطحؿت ٔٛضز ٚ ثبظزيس اظ زا٘كٍبٜ –

 ٞب ٘ظطٞبي انالحي ٚ پيكٟٙبزٞب زض ضٚ٘س ارطاي ثط٘بٔٝ ي ٘مغٝ اضائٝ –

 ي ٘تبيذ حبنُ اظ اضظقيبثي ثط٘بٔٝ ثطضؾي ٚ ثحج زضثبضٜ –

 وٕه زض ثبظٍ٘طي ثط٘بٔٝ –

ي قطح  ٞـبي ٔرتّف ارتٕبػي ٚ تـٛافك زضثـبضٜ ٞـب ثب ؾبظٔبٖ ي ٕٞىبضي ثٟجٛز ٚ تٛؾؼٝ –
 ثركي ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقىي ثطٖٚ ٞبي زضٖٚ ٚ ٚظبيف لؿٕت

 ٞب ٞبي آٔٛظقي، ؾٕيٙبضٞب ٚ ؾرٙطا٘ي ٕٞىبضي ػّٕي ٚ ارطايي زض ثطٌعاضي وبضٌبٜ –

 ٞبي تحميمبتي  ٞبي تحميمبتي ٔٛضز ِعْٚ ٚ تؼييٗ اِٛيت ي عطح پيكٟٙبز ٚ ٔكبٚضٜ زضثبضٜ –

 

 هطكالت اجرايي

ثٙيبزٞب ٚ  ٔب٘ٙس غيطزِٚتيٚ  زِٚتي ٔرتّف ٞبي اضٌبٖزض  زيبثت پيكٍيطئطثٛط ثٝ  ي ثٛزرٝ تٛظيغ –
 ي ثط٘بٔٝ ي الظْ ثطاي ارطاي ثٟيٙٝ ٞب ٚ زض٘تيزٝ وٕجٛز ثٛزرٝ ا٘زٕٗ

ترههي ٚ پيكطفتٝ اظ  ٞبي فٛق  ذهٛل الساْ ػسْ پٛقف تٕبْ ذسٔبت تكريهي ٚ زضٔب٘ي ثٝ –
 ٌط ٞبي ثيٕٝ ؾٛي ؾبظٔبٖ
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 حبثت زض تٕبْ ايبْ ؾبَ، اظلجيُ ٚرٛز ا٘ٛاع ٔرتّفعٛض  ػسْ زؾتطؾي ثٝ أىب٘بت زضٔب٘ي يىؿبٖ ثٝ –
ٞبي  ٞـبي ٔرتّف، ػـسْ زؾتطؾي ثٝ ؾطً٘ ا٘ؿِٛيٗ ٚ زضزؾتطؼ ٘جـٛزٖ ثؼضي اظ آٟ٘ب زض ظٔبٖ

 قـٛز اؾتب٘ساضز ٚ ٔطغٛة، ٚرٛز ا٘ٛاع ٔرتّف ؾطً٘ وٝ ٔٛرت ؾطزضٌٕي ثيٕبضاٖ ٔي

قـسٜ زض ٔـطاوـع  ٞـبي ٔزٟع اٜوٕجـٛز أىب٘ـبت تكريهي زض ؾـغح زْٚ، تؼـساز وٓ آظٔـبيكً –
 زضٔـب٘ي قٟطي ٚ ضٚؾتـبيي ثٟساقتي

 HbA1Cي  زض ٔحبؾجٝ اؾتب٘ساضزاظ يه ضٚـ  اؾتفبزٜٚ  HbA1C زليك پبيف أىب٘بت ٚرٛز ػسْ –

 ػسْ زؾتطؾي ثٝ أىب٘بت ذٛزپبيكي ٚ پطٞعيٙٝ ثٛزٖ آٟ٘ب ٔخُ زؾتٍبٜ ٌّٛوٛٔتط –

ي ظ٘سٌي، يىي اظ ٔكىالت ػٕسٜ زض ارطاي ؾبيط  ػسْ زؾتطؾي ٚ حك ا٘تربة ثطاي تغييط قيٜٛ –
 ٞبي پيكٍيطي اِٚيٝ ٚ ثيكتط ثط٘بٔٝٞبي غيطٚاٌيط اؾت؛ ظيطا ٞسف  ٞبي پيكٍيطي اظ ثيٕبضي عطح

ز، قٛ ٔي  ايٗ أط ظٔب٘ي حبنُ. اؾت ؾبِٓظ٘سٌي  ي قيٜٛ اتربشٚ  پطذغط ضفتبضٞبيحب٘ٛيٝ، احتطاظ اظ 
 ٞبي ؾبِٓ ٚ غيطؾبِٓ ظ٘سٌي ضا وٝ اػضبي ربٔؼٝ اظ٘ظط فطٍٞٙي ٚ التهبزي تٛاٖ ا٘تربة ثيٗ ضاٜ 

 ٔٛفميتثب  ٘جبقس فـطاٞٓآٖ  ٚؾبيُوٝ   زضنـٛضتي ؾبِٓ ظ٘سٌي ي قيٜٛ اتربش، ثٙبثطايٗ. ثبقٙس زاقتٝ
ٕٞىبضي،  ٚ ٔؿٛييٜثٝ  زيبثت ٔطالجتي پيكٍيطي ٚ  زض ٘تيزٝ، ارطاي ٔٛفك ثط٘بٔٝ. ٕٞطاٜ ٘رٛاٞسثٛز

 .٘يبظ زاضز قٛز ٔٙزطٔيثبال  ٔكىالتوٝ ثٝ ضفغ  التهبزيٚ  رتٕبػي، اؾيبؾي، فطٍٞٙي ٞبي رطيبٖ

 :سطح اٍل

 ظٔـبٖ ٚ تأحيط ٔٙفي ثط ٔيعاٖ وبضآضايي ثٟٛضظاٖ عٛض ٞٓ ارطاي چٙس ثط٘بٔٝ ثٝ –

 :سطح دٍم

ٞب زض  وبضزاٖ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضيربيي وبضوٙبٖ ٔؿئَٛ ارطاي ثط٘بٔٝ ٔب٘ٙس پعقىبٖ ٚ وٕجٛز  ربثٝ –
 زضٔب٘ي ٔطاوع ثٟساقتي

ضؼف ؾيؿتٓ اضربع اظ ؾغح زْٚ ثٝ ؾغٛح ثبالتط ٚ ػسْ ٚرٛز تؿٟيالت ٚ أىب٘بتي ثـطاي  –
 وٙٙس ٔي رّت ضضبيت ثيٕبضا٘ي وٝ اظ ؾيؿتٓ اضربع پيطٚي

ٔٝ زضٔب٘ي قٟطي ٚ ٔكىُ ارطاي ثط٘ب ي ذسٔبت ٚ پيٍيطي زض ٔطاوع ثٟساقتي ضؼف زض اضائٝ –
 زض ٔٙبعك قٟطي 

 ي ثيٕبضي ٚ حتي پطزاذت حك ثيٕٝ  ي ثبالي زضٔبٖ ٚ ٘بتٛا٘ي ثيٕبضاٖ زض پطزاذت ٞعيٙٝ ٞعيٙٝ –

 وٕجٛز تزٟيعات آظٔبيكٍبٞي –

 :سطح سَم ٍ چْبرم

ٞـب  ٞـب زض ؾغٛح قٟطؾتبٖ ٚ زا٘كٍبٜ ربيي وبضوٙـبٖ ٔؿئَٛ ارـطاي ثط٘ـبٔٝ ٚ ٔسيطيت ربثٝ –
 زضٔب٘ي  ذسٔبت ثٟساقتيپعقىي ٚ  ٞبي ػّْٛ  ٚ زا٘كىسٜ

 ٔكىُ ايزبز ؾغٛح ترههي تحت ػٙٛاٖ ٚاحس زيبثت زض قٟطؾتبٖ ٚ زا٘كٍبٜ –
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 ٞبي ػّْٛ پعقىي زضٔب٘ي زض زا٘كٍبٜ ٞبي ثٟساقتي ضؼف ٕٞىبضي ثيٗ ٔؼبٚ٘ت –

 ٘جٛزٖ ثرف ذهٛني ثب ثرف زِٚتي ٕٞبًٞٙ –

ـب غـسز پـطؾتبض، وبضقٙبؾـبٖ تغصيٝ ٚ پـعقه ٔترهم زاذّي ي)وٕجٛز ٘يطٚٞبي ٔترهم –
 زض ؾيؿتٓ زِٚتي ٚ وٕجٛز رصة ٘يطٚٞـبي ٔٛرٛز( زض ٚاحسٞبي زيبثت

اِجتٝ زض وكٛض ٔـب ػـٛأُ فـطٍٞٙي ٘ظيط ٕٞجؿتٍي ذب٘ـٛازٌي ٚ حٕبيت ذـب٘ـٛازٜ زض ضؾيسٖ ثٝ 
 .اٞـساف ثط٘ـبٔٝ ٘مف ٔخجتي زاض٘ـس

 
 ي پيشگيزي و كنتزل ديببت نقبط قوت بزنبمه

ي ذـسٔـبت ٔـطتجظ ثـب ثيٕـبضي زض  ثٙـسي ٔكرم ٚ أىبٖ اضائـٝ ؾغحٚرـٛز يه ثط٘ـبٔـٝ ثـب  –
 تـطيٗ ؾـغح قجـىٝ پبييٗ

 زضٔـب٘ي وكٛض ٞبي ثٟساقتي ي زيبثت زض ٘ظبْ قجىٝ ازغبْ ثط٘بٔٝ –

 تط ثٝ ثبالتط آٚضي ٚ ٌعاضـ اعالػبت اظ ؾغٛح پبييٗ ٚرٛز ٘ظبْ رٕغ –

 ي ذسٔبت أىبٖ ا٘زبْ تحميمبت رٟت وٙتطَ ويفيت ٚ ثٟجٛز اضائٝ –

 پيكٍيطي ٚ ٞـبي تـٛا٘س اٍِٛيي ثطاي ؾـبيط ثط٘بٔٝ ٘حٛي اؾت وٝ ٔي عطاحي ٚ ارـطاي ايٗ ثط٘بٔٝ ثٝ –

ٞبي  ي ثط٘بٔٝ ي زيبثت ظيطؾـبذتبض ازغبْ ثميٝ زضٚالغ ثط٘بٔٝ. ٞبي غيطٚاٌيط ثبقس وٙتطَ ثيٕبضي
 .ٞبي غيطٚاٌيط اؾت وٙتطَ ثيٕبضي

 
 ّبي ارزضيببي ضبخص

ؾبَ ٚ ثـبالتط ثٝ  30ي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيـبثت زض افـطاز  پٛقف ثط٘بٔـٝزضنس رٕؼيت تحت  .1
 (قٟط ٚ ضٚؾتب، قٟطؾتبٖ ٚ زا٘كٍبٜ)ي رغطافيبيي تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 ي رغطافيبيي ؾبَ ٚ ثبالتط ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ 30ٔيعاٖ ثطٚظ زيبثت زض افطاز  .2

 ي رغطافيبيي تط ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝؾبَ ٚ ثبال 30ٔيعاٖ قيٛع زيبثت زض افطاز  .3

 ي رغطافيـبيي  ٔيعاٖ ثطٚظ ٔؼِّٛيت ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ .4

 ي رغطافيبيي ٔيعاٖ قيٛع ٔؼِّٛيت ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ .5

 ي رغطافيبيي ثطٚظ ٔؼِّٛيت ٘بقي اظ ػٛاضو زيبثت ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ .6

 ي رغطافيبيي ثٝ تفىيه ٔٙغمٝٔيعاٖ ثطٚظ زيبثت حبٍّٔي  .7

 :1ي  ؽبذـ ؽٕبرٜ
ؾبَ ٚ ثبالتط ثٝ تفىيه  30ي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت زض افطاز  زضنس رٕؼيت تحت پـٛقف ثط٘بٔـٝ

 (قٟط ٚ ضٚؾتـب، قٟطؾتـبٖ ٚ زا٘كـٍبٜ)ي رـغطافيبيي ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ
 :تؼزيف ضبخص
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 ي رغطافيبيي ؾبَ ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ يهي زيبثت زض عَٛ  تؼساز رٕؼيت تحت پٛقف ثط٘بٔٝ
       100× 

 ي رغطافيبيي وُ رٕؼيت ٕٞبٖ ؾبَ ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 

 :ي ضبخص ًظبم هحبسجِ
 ٞبي آٔبضي ٔبٞب٘ٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ظيذ حيبتي حجت ربضي اعالػبت ٚ تىٕيُ فطْ: آٍري اطالػبت ي جوغ ضيَُ

 ٚ ٌـعاضـ ضؾٕي
زضٔب٘ي  ٞـبي ؾيبض ثٝ ثـبال ٚ يب ٔـطوع ثٟساقتي ٞـبي ثٟساقت ٚ تيٓ اظ ذـب٘ٝ :اطالػبت آٍري جوغ سطَح

 قٟطي يب پـبيٍبٜ ثٟساقت قٟطي ثـٝ ثـبال
 افعاضي ي ٘طْ تؼييٗ ٔيعاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ :ضبخص ي هحبسجِ ي ضيَُ
 :هؼيبر

 ي غطثبٍِطي زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي زض پبيبٖ ٔطحّٝ% 100پٛقف 
 :ي هذاخلِ ضيَُ

 زضٔب٘ي تزٟيع ٔطاوع ثٟساقتي .1
 آٔٛظـ ٚ تٛريٝ ٔؿئٛالٖ ثطاي ارطاي ثط٘بٔٝ .2

 زضٔب٘ي ٕ٘ٛزٖ ٔطاوع ثٟساقتي فؼبَ .3

 :2ي  ؽبذـ ؽٕبرٜ
 ي رغطافيبيي ؾبَ ٚ ثبالتط ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ 30ٔيعاٖ ثطٚظ زيبثت زض افطاز 

 :تؼزيف ضبخص
ثبقس، يب لٙس پالؾٕبي  ≤mg/dl126ٚضيسي ٘بقتب عي زٚ ثبض آظٔبيف اٌط لٙس پالؾٕبي ذٖٛ : تؼزيف ديبثت
 .قٛز ثبقس زيبثت تأييسٔي mg/dl200 ≤ٌّٛوع ذٛضاوي  g75ؾبػت ثؼس اظ ٔهطف  2ذٖٛ ٚضيسي 

 

 ؾبَ ؾبَ ٚ ثبالتط زض عَٛ يه 30ي زيبثت زض افطاز  قسٜ زازٜ تؼساز ٔٛاضز تبظٜ تكريم
 رغطافيبييي  ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

             100× 
 ؾبَ ٚ ثبالتط 30تؼساز وُ افطاز 

 ي رغطافيبيي ٕٞبٖ ؾبَ ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 :ي ضبخص ًظبم هحبسجِ
ٞـبي آٔبضي ٔـبٞـب٘ٝ ٚ ٌعاضـ ضؾٕي  حجت ربضي اعالػبت ٚ تىٕيُ فطْ :آٍري اطالػبت ي جوغ ضيَُ

 ثٝ ؾغٛح ثبالتط
زضٔـب٘ي  ٞـبي ؾيبض ثـٝ ثـبال ٚ يب ٔـطاوع ثٟساقتي ٞبي ثٟساقت ٚ تيٓ اظ ذب٘ٝ :آٍري اطالػبت سطَح جوغ

 قٟطي يب پبيٍبٜ ثٟساقت قٟطي ثٝ ثـبال
 افعاضي ي ٘طْ تؼييٗ ٔيعاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ :ي ضبخص ي هحبسجِ ضيَُ
 :هؼيبر
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، اَٚ ارطاي ثط٘بٔٝ زض ؾبَ)وبٞف ٔيعاٖ ثطٚظ ٘ؿجت ثٝ ٔيعاٖ ثطٚظ زيبثت زضنٛضت ػسْ ارطاي ثط٘بٔٝ
 (زِيُ غطثبٍِطي ٚ آٔٛظـ اؾت ٔيعاٖ ثطٚظ افعايف ذٛاٞسزاقت وٝ ثٝ

 :هذاخلِ  ي ضيَُ
 ي ظ٘سٌي ٘بٔٙبؾت ٕ٘ٛزٖ أىب٘بت ٚ تؿٟيالت رٟت تغييط قيٜٛ آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي ٚ فطاٞٓ .1
 ي ٔتٖٛ آٔٛظقي ٔٙبؾت آٔٛظـ وبضوٙبٖ ثٟساقتي ؾغٛح ٔرتّف قجىٝ ٚ تٟيٝ .2

 ٔٛلغ رٕؼيتي ٚ ثٟساقتي ٔطثٛط آٚضي ثٝ اضظقيبثي ثط٘بٔٝ، ٘ظبضت ثط رٕغپبيف، ٘ظبضت ٚ  .3

 ثركي ٞبي زضٖٚ ٚ ثطٖٚ ٞبي زضٌيط زض ثط٘بٔٝ ٚ تمٛيت ٕٞىبضي ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبضي ؾبيط ثرف .4

 قٙبؾبيي افطاز زضٔؼطو ذغط ٚ پيٍيطي ٔٙظٓ آٟ٘ب .5

 :3ي  ؽٕبرٜ  ؽبذـ
 ي رغطافيبيي تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝؾبَ ٚ ثبالتط ثٝ  30ٔيعاٖ قيٛع زيبثت زض افطاز 

 :تؼزيف ضبخص
 

 ؾبَ ؾبَ ٚ ثبالتط زض عَٛ يه 30تؼساز ٔٛاضز ٔٛرٛز زيبثت زض افطاز 
 ي رغطافيبيي ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

             
 

 
 

 :ي ضبخص ًظبم هحبسجِ
 ؾغٛح ثبالتط  آٔبضي ٔبٞب٘ٝ ٚ ٌعاضـ ضؾٕي ثٝ ٞبي فطْحجت اعالػبت ٚ تىٕيُ  :آٍري اطالػبت ي جوغ ضيَُ

زضٔب٘ي يب ٔـطوـع ثٟساقتي/ ٞـبي ؾيبض ثٝ ثبال ٞبي ثٟساقت ٚ تيٓ اظ ؾغح ذب٘ٝ :آٍري اطالػبت سطَح جوغ
 ثبالقٟطي يب پبيٍبٜ ثٟساقت قٟطي ثٝ 

 افعاضي ي ٘طْ تؼييٗ ٔيعاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ :ي ضبخص ي هحبسجِ ضيَُ
 :هؼيبر

زض )ي زيبثت وبٞف ٔيعاٖ قيٛع زيبثت ٘ؿجت ثٝ ٔيعاٖ قيٛع ثيٕبضي زضنٛضت ػسْ ارطاي ثط٘بٔٝ
 (زاقت ؾبَ اَٚ ارطاي ثط٘بٔٝ ٔيعاٖ قيٛع افعايف ذٛاٞس

 :ي هذاخلِ ضيَُ
 زضٔب٘ي  تزٟيع ٔطاوع ثٟساقتي .1
 ايزبز ؾغح ترههي .2

 قٙبؾبيي افطاز زضٔؼطو ذغط ٚ پيٍيطي ٔٙظٓ .3

 ٞبي آٔٛظقي ي ٔتٖٛ آٔـٛظقي ٔٙبؾت ٚ اضتمبي وٕي ٚ ويفي وبضوٙبٖ ثٟساقتي ثب ثطٌعاضي زٚضٜ تٟيٝ .4

 ٔٛلغ اعالػبت رٕؼيتي ٚ ثٟساقتي ٔطثٛط آٚضي ثٝ پبيف، ٘ظبضت ٚ اضظقيبثي ثط٘بٔٝ، ٘ظبضت ثط رٕغ .5

 ثركي ٞبي زضٖٚ ٚ ثطٖٚ ٞبي زضٌيط زض ثط٘بٔٝ ٚ تمٛيت ٕٞىبضي ثرفٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبضي ؾبيط  .6

 ؾبَ ٚ ثبالتط تحت پٛقف ثط٘بٔٝ زض ٕٞبٖ ؾبَ 30وُ رٕؼيت 
 ي رغطافيبيي ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 

100×  
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 :4 ي ؽبذـ ؽٕبرٜ
 ي رغطافيبيي ٔيعاٖ ثطٚظ ٔؼِّٛيت ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 :تؼزيف ضبخص
وٝ زض ػٛاضو چكٕي ثٝ وٛضي،   عٛضي ثٝ. ي ٟ٘بيي اؾت قسٖ ػٛاضو ثٝ ٔطحّٝ ٔٙظٛض اظ ٔؼِّٛيت، ٔٙتٟي
 .ػهجي ثٝ لغغ ػضٛ زض احط ٌبٍ٘طٖ ٔٙزطقٛزـ  اِيع ٚ پيٛ٘س ٚ زض ػٛاضو حؿيزض ػٛاضو وّيٝ ثٝ زي

 
 ( لغغ پب اظ ٞط ٘مغٝ، وٛضي، زيبِيع يب پيٛ٘س وّيٝ)تؼساز ٔٛاضز رسيس ٔؼِّٛيت ثٝ تفىيه

 ي رغطافيبيي ؾبَ ثط حؿت ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ زض عَٛ يه
 
 
 
 
 

 :ي ضبخص ًظبم هحبسجِ
ٞبي آٔبضي ٔبٞب٘ٝ ٚ ٌعاضـ ضؾٕي ثٝ ؾغٛح  حجت اعالػبت ٚ تىٕيُ فطْ :آٍري اطالػبت ي جوغ ضيَُ

 ٘بٔٝ ٚ ٔؼبيٙٝ ٚ تىٕيُ پطؾف Surveyثبالتط، اظعطيك 
 (ٔطوع زيبثت ٚ ٔطوع ثٟساقت اؾتبٖ)اظ ؾغح ٚاحس زيبثت ثٝ ثبال :آٍري اطالػبت سطح جوغ

 افعاضي ي ٘طْ تؼييٗ ٔيعاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ :ي ضبخص ي هحبسجِ ضيَُ
 :هؼيبر

 ؾبَ اَٚ 5زض عَٛ % 5وبٞف ثطٚظ وٛضي ثٝ ٔيعاٖ 
 ؾبَ اَٚ 5زض عَٛ % 5ػّت ٚرٛز زيبثت ثٝ ٔيعاٖ  وبٞف ثطٚظ ٔٛاضز ٔٙزط ثٝ زيبِيع ثٝ

 ؾبَ اَٚ 5زض عَٛ % 5وبٞف ثطٚظ لغغ ػضٛ زض احط ٌبٍ٘طٖ زيبثتي ثٝ ٔيعاٖ 
 :ي هذاخلِ ضيَُ

 آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي .1
 ٔٛلغ زيبثت تكريم ٚ زضٔبٖ ثٝ .2

 ٞبي ٔٙظٓ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت پيٍيطي ٚ ٔؼبيٙٝ .3

 تىيٝ ثط ذٛزٔطالجتي ٚ ذٛزپبيكي ثيٕبضاٖ .4

 زضٔبٖ ٚ زؾتطؾي آؾبٖ ٚ ؾطيغ ثٝ آٟ٘ب ٕ٘ٛزٖ أىب٘بت ٚ تزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ تكريم ٚ  فطاٞٓ .5

 ٞبي ٔرتّف ٘ظبْ قجىٝ وٝ زض ارطاي عطح زضٌيط ٞؿتٙس زضٔب٘ي ضزٜ آٔٛظـ وبضوٙبٖ ثٟساقتي .6

 ٕ٘ٛزٖ ٚاحس زيبثت ايزبز يب فؼبَ .7

 :5ي  ؽبذـ ؽٕبرٜ
 ي رغطافيبيي ٔيعاٖ قيٛع ٔؼِّٛيت ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 :تؼزيف ضبخص
 

 (لغغ پب اظ ٞط ٘مغٝ، وٛضي، زيبِيع يب پيٛ٘س وّيٝ)ٔؼِّٛيت ٘بقي اظ زيبثت ثٝ تفىيهتؼساز ٔٛاضز ٔٛرٛز 

 ٕٞبٖ ؾبَتؼساز وُ اظ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت زض عَٛ 
 ي رغطافيبيي ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 

100×  
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 ي رغطافيبيي ؾبَ ثطحؿت ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ زض عَٛ يه 
       100× 

 تؼساز وُ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت زض عَٛ ٕٞبٖ ؾبَ 
 ي رغطافيبيي ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 :ي ضبخص ًظبم هحبسجِ
ؾغٛح   ٞبي آٔبضي ٔبٞب٘ٝ ٚ ٌعاضـ ضؾٕي ثٝ حجت اعالػبت ٚ تىٕيُ فطْ :آٍري اطالػبت جوغي  ضيَُ

 ٘بٔٝ ٚ ٔؼبيٙٝ ٚ تىٕيُ پطؾف Surveyثبالتط، اظعطيك 
 اظ ؾغح ٚاحس زيبثت ثٝ ثبال  :آٍري اطالػبت سطح جوغ

 افعاضي ي ٘طْ تؼييٗ ٔيعاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ :ي ضبخص ي هحبسجِ ضيَُ
 :هؼيبر

 وبٞف ٔيعاٖ قيٛع ٔؼِّٛيت
 :ي هذاخلِ ضيَُ

 آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي .1
 ٔٛلغ زيبثت تكريم ٚ زضٔبٖ ثٝ .2

 ٞبي ٔٙظٓ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت پيٍيطي ٚ ٔؼبيٙٝ .3

 تىيٝ ثط ذٛزٔطالجتي ٚ ذٛزپبيكي ثيٕبضاٖ .4

 ٕ٘ٛزٖ أىب٘بت ٚ تزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ تكريم ٚ زضٔبٖ ٚ زؾتطؾي آؾبٖ ٚ ؾطيغ ثٝ آٟ٘ب فطاٞٓ .5

 ٞبي ٔرتّف ٘ظبْ قجىٝ زضٔب٘ي ضزٜ وٙبٖ ثٟساقتيآٔٛظـ وبض .6

 ٕ٘ٛزٖ ٚاحسٞبي زيبثت ايزبز يب فؼبَ .7

 :6ي  ؽبذـ ؽٕبرٜ
 ي رغطافيبيي زضنس ثطٚظ ٔؼِّٛيت ٘بقي اظ ػٛاضو زيبثت ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 :تؼزيف ضبخص

يي وّيٝ، ٘يبظٔٙس ي ٟ٘بيي، ػـٛاضو ٘بقي اظ زيبثت اظلجيُ وـٛضي، ٘بضؾب ٔٙظٛض اظ ٔؼِّٛيت ٔـطحّٝ
 .زيبِيع ٚ لغغ پب اظ ٞط ٘مغٝ اؾت

 
(                                                            لغغ پب اظ ٞط ٘مغٝ، وٛضي، زيبِيع يب پيٛ٘س وّيٝ)تؼساز ٔٛاضز رسيس ٔؼِّٛيت ثٝ تفىيه

 ي رغطافيبيي ؾبَ ثط حؿت ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ زض عَٛ يه
     100×  

 تؼساز وُ افطاز ٔجتال ثٝ آٖ ػبضضٝ
 ي رغطافيبيي ثسٖٚ ٔؼِّٛيت زض عَٛ ٕٞبٖ ؾبَ ثٝ تفىيه ؾٗ، رٙؿيت ٚ ٔٙغمٝ

 
 :ي ضبخص ًظبم هحبسجِ

ٞـبي آٔبضي ٚ ٌعاضـ ضؾٕي ثٝ ؾغٛح ثبالتط،  حجت اعالػبت ٚ تىٕيُ فطْ :آٍري اطالػبت ي جوغ ضيَُ
 ٘بٔٝ ٚ ٔؼبيٙٝ ٚ تىٕيُ پطؾف Surveyاظعطيك 
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 (ٔطوع زيبثت ٚ ٔطوع ثٟساقت اؾتبٖ)اظ ؾغح ٚاحس زيبثت ثٝ ثبال :آٍري اطالػبت جوغسطح 
 افعاضي ي ٘طْ تؼييٗ ٘ؿجت ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ :ي ضبخص ي هحبسجِ ضيَُ
 :هؼيبر

 وبٞف ٔيعاٖ ثطٚظ ٔؼِّٛيت
 :ي هذاخلِ ضيَُ

 آٔٛظـ ثيٕبضاٖ ثطاي ذٛزپبيكي ٚ ذٛزٔطالجتي .1
 ي ثيٕبضاٖ آٔٛظـ ذب٘ٛازٜ .2

 ٔٛلغ ثيٕبضي ٚ زضٔبٖ آٖ ٚ وٙتطَ زليك لٙس ذٖٛ تكريم ثٝ .3

 آٔٛظـ وبضوٙبٖ ثٟساقتي زض ؾغٛح ٔرتّف قجىٝ .4

 ٔٛلغ ػٛاضو ثيٕبضي ٚ زضٔبٖ آٖ ي زليك ٚ ٔٙظٓ ثيٕبضاٖ ٚ تكريم ثٝ پيٍيطي ٚ ٔؼبيٙٝ .5

 :7ي  ؽبذـ ؽٕبرٜ
 ي رغطافيبيي ٔيعاٖ ثطٚظ زيبثت حبٍّٔي ثٝ تفىيه ٔٙغمٝ

 :تؼزيف ضبخص
آٔـسٜ يـب  ٚرٛز  ا٘ـساظٜ اظ ػـسْ تحُٕ ٌّٛوع وـٝ ثـطاي اِٚيٗ ثـبض زض عـَٛ زٚضاٖ حـبٍّٔي ثـٝٞط 

 .قٛز ٔي قٛز زيبثت حبٍّٔي ٘بٔيسٜ ٔكرم
       

 ي رغطافيبيي ؾبَ ثط حؿت ؾٗ ٚ ٔٙغمٝ تؼساز ٔٛاضز رسيس زض زيبثت حبٍّٔي زض عَٛ يه  
     100× 

 ي رغطافيبيي ثبضزاض زض ٕٞبٖ ؾبَ ثٝ تفىيه ٔٙغمٝتؼساز وُ ظ٘بٖ               

 :ي ضبخص ًظبم هحبسجِ
 ٞبي آٔبضي ٚ ٌعاضـ ضؾٕي ثٝ ؾغح ثبالتط حجت اعالػبت ٚ تىٕيُ فطْ :آٍري اطالػبت ي جوغ ضيَُ

زضٔب٘ي قٟطي يب پـبيٍبٜ  ي ثٟساقت ثـٝ ثـبال، ٔطوـع ثٟساقتي اظ ؾغح ذـب٘ـٝ :آٍري اطالػبت سطح جوغ
 ـبال ثٟساقت ثٝ ة

 افعاضي ي ٘طْ تؼييٗ ٔيعاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ :ي ضبخص ي هحبسجِ ضيَُ
 :هؼيبر

 وبٞف ٔيعاٖ ثطٚظ
 :ي هذاخلِ ضيَُ

 ي ظ٘سٌي ٘بٔٙبؾت ٕ٘ٛزٖ أىب٘بت ٚ تؿٟيالت رٟت تغييط قيٜٛ آٔٛظـ ٍٕٞب٘ي ٚ فطاٞٓ .1
 ي ٔتٖٛ آٔٛظقي ٔٙبؾت آٔٛظـ وبضوٙبٖ ثٟساقتي زض ؾغٛح ٔرتّف ٚ تٟيٝ .2

 ٘ظبضت ٚ اضظقيبثي ثط٘بٔٝ پبيف، .3

 ثركي ٞبي زضٖٚ ٚ ثطٖٚ ٞبي زيٍط زض ثط٘بٔٝ ٚ تمٛيت ٕٞىبضي ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبضي ؾبيط ثرف .4
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 قٙبؾبيي افطاز زضٔؼطو ذغط ٚ پيٍيطي ٔٙظٓ آٖ .5

 
 تحقيقبت
ثطاي چٙيٗ . قـٛز ي ارطايي ٔؤحط ثبقس، ثبيس ثب تحميمبت ؾغح ثـبال ٚ لـٛي حٕبيت وٝ ثط٘بٔٝ ثطاي ايٗ
وطز وـٝ ثتـٛاٖ  ٞـب ٚ تزعيٝ ٚ تحّيُ ضا عـٛضي ٞـسايت قـس ٚ ٔغبِؼٝ اتي ثبيـس اِٚـٛيت لـبئُتحميك

 .زاز ٞبي ثٟساقتي ضا ثٝ عـطف آٖ ؾٛق ؾيبؾتٍصاضي
عٛض  ٔطاوع تحميمبتي، پعقىي ٚ آوبزٔيه ثبيـس ثب ٔؿئٛالٖ ثٟساقتي اظ ٘عزيه ٕٞىبضي زاقتـٝ ٚ ثٝ

ٞبي تحميمبتي ٘مف ثؿيبض  ـطاوـع تحميمبت غسز ٚ ٔتبثِٛيؿٓ زض ثط٘بْٔٝ. ي ّٔي ثبقٙس فؼبَ زض ٔتٗ ثط٘بٔٝ
 .ي زيبثت اِعأي اؾت ٟٕٔي زاض٘س ٚ ٕٞىبضي ايٗ ٔطاوع ثب ٔؿئٛالٖ ارطايي ثط٘بٔٝ

ٞـب  تـٛا٘ـس زض زا٘كٍبٜ ٌٛ٘ـٝ تحميمبت ٔي ايٗ. قـٛز اي ا٘زبْ نـٛضت ٔٙغمٝ ٞـب ثٝ ثٟتط اؾت ثطضؾي
وكـٛضي زيـبثت ثـبيـس ثـٝ ٔـطوـع ٔـسيطيت  ي  ٚيت ٟ٘بيي تـٛؾظ وٕيتٝقـٛز، ِٚي ثـطاي تم عطاحي
 .قـٛز ٞـب اضؾبَ ثيٕبضي

ػٙٛاٖ اضظقيبثي زض ٔٙبعمي وٝ  ٔٛاضز ظيط زض اثتساي ارطاي عطح ٚ ؾپؽ زض فٛانُ ظٔب٘ي ٔؼيٗ ثٝ
 :قٛز ٔي نٛضت تحميمبت اؾت پيكٟٙبز ٚ تٛنيٝ أىبٖ ا٘زبْ آٖ ثٝ

 (ٔبي ٞيپطاؾٕٛالض ٚ وتٛاؾيسٚظن)ٔيعاٖ ثطٚظ ػٛاضو حبز .1
 (ػطٚلي ٚ پبي زيبثتي ضتيٙٛپبتي، ٘فطٚپبتي، ٘ٛضٚپبتي، ػٛاضو لّجي)ي ٘بقي اظ زيبثت ٔيعاٖ ثطٚظ ػبضضٝ .2

٘ؿجت ثٝ  Y ي زض ٔطحّٝ( ػطٚلي ضتيٙٛپبتي، ٘فطٚپبتي، ٘ٛضٚپبتي، ػٛاضو لّجي)ٔيعاٖ ثطٚظ ػبضضٝ .3
 Xي لجّي  ٔطحّٝ

 زيبثتٔيعاٖ ثطٚظ ٔؼِّٛيت ٘بقي اظ  .4

 ٔيعاٖ ثطٚظ ػٛاضو ٔبزض ٚ رٙيٗ زض زيبثت حبٍّٔي .5

 زضٔب٘ي ٚ پعقىبٖ ثيٕبضاٖ، وبضوٙبٖ ثٟساقتي، (KAP)ٔيعاٖ آٌبٞي، ٍ٘طـ ٚ ػّٕىطز ربٔؼٝ .6

 ٚٔيط ٘بقي اظ زيبثت ٔيعاٖ ٔطي .7

 ٔيعاٖ ثبض ٔطالجت ؾطپبيي ٚ ثؿتطي .8

 ي ثيٕبضؾتب٘ي ٘بقي اظ زيبثت ٔيعاٖ ٞعيٙٝ .9

 ٞب ٚ فكبض ذٖٛ زض ربٔؼٝ چطثيتٛظيغ عجيؼي لٙس ذٖٛ،  .10

 HbA1Cقبذم وٙتطَ ٔتبثِٛيه زيبثت  .11

 ٔيعاٖ ثبض ٘بقي اظ زيبثت .12

 زض ثيٕبضاٖ Daly  ٚs’YLLوبٞف  .13

 ٞبي ضٚحي ٘بقي اظ زيبثت ٔيعاٖ ثطٚظ ٚ قيٛع اذتالَ .14
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 تؼييٗ ٔيعاٖ احطثركي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت زض ثٟجٛز ٔيعاٖ أيس ثٝ ظ٘سٌي .15

 ػٛاضو آٖ( يب)ي ظ٘سٌي ثط ٔيعاٖ ثطٚظ ٚ قيٛع زيبثت ٜٚ تؼييٗ تأحيط تغييط زض قيٛ .16

 ٞبي ضٚحي ثط وٙتطَ لٙس ذٖٛ تأحيط وٙتطَ ٚ زضٔبٖ اذتالَ .17
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 دستَرالعول آهَزش ديببت
 

 

 
 :زض آٔٛظـ زيبثت ؾٝ ٌطٜٚ ٞسف ٚرٛززاضز

 ي آٟ٘ب افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ٚ ذب٘ٛازٜآٔٛظـ  .1
 زضٔب٘ي آٔٛظـ وبضوٙبٖ ثٟساقتي .2

 آٔٛظـ ربٔؼٝ .3

ي زيبثت ٚ ػٛالت آٖ  ٞبي الظْ زضثبضٜ ٞب، افعايف آٌبٞي ٞسف اظ آٔٛظـ زيبثت زض تٕبْ ايٗ ٌطٜٚ
 .ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت اؾت ثطاي وٙتطَ ثٟتط ثيٕبضي، زضرٟت ضؾيسٖ ثٝ اٞساف ثط٘بٔٝ

 

 ي آنهب آموسش افزاد مبتال به ديببت و خبنواده.  1
ٚ  ٞسف ايٗ آٔٛظـ، وٕه ثٝ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ثطاي زضن ٚضؼيت. آٔٛظـ اؾبؼ زضٔبٖ زيبثت اؾت

ي ظ٘سٌي  ثيٕبضي ذٛز ٚ ٘يع افعايف تٛا٘بيي آٟ٘ب ثطاي وٙتطَ زليك ٚ ٔٙبؾت زيبثت ثسٖٚ تأحيط ثط ٘حٜٛ
 .ز ؾٟٕي ٞٓ ثطاي ذب٘ٛازٜ ٚ زٚؾتبٖ افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت لبئُ قسزض ايٗ آٔٛظـ ثبي. آٟ٘ب اؾت
ي ٟٔٓ زض اِٚيٗ لسْ، اضظيبثي ٚضؼيت ضٚحي فطز ٔجتال ثٝ زيـبثت ٚ ٘يع اعالع اظ ؾغح آٌبٞي  ٘ىتٝ

تبظٌي ثٝ زيبثت ٔجتالقسٜ، ثؿيبض  عٛض عجيؼي، فـطزي وٝ ثٝ  ثٝ. ي زيبثت اؾت يب ثبٚضٞبي ثيٕبض زض ظٔيٙٝ
ت ٚ ثبيس لجُ اظ قطٚع زضٔـبٖ ٚ آٔـٛظـ ثٝ ٘ـٛػي ٔكىالت ضٚحي اٚ ضا ثـطعطف وطزٜ ٚ ٍ٘طاٖ اؼ

نٛضت، آٔٛظـ  زض غيط ايٗ. ثٝ اٚ زاز  ٞبي آيٙسٜ ضا ظٔبٖ وبفي ثطاي لجَٛ ثيٕبضي ٚ زضن اعالع اظ ٘يبظ
 .ٚي ثؿيبض ٔكىُ ٚ  ٌبٞي غيطٕٔىٗ ذٛاٞسثٛز

 ٚ فطاٌيطي ٔتفبٚت( ٞب تٛا٘بيي)اظ ؾبيط ثيٕبضاٖ ثب ٘يبظٞبػٙٛاٖ فطزي ٔؿتمُ ٚ رسا  ثبيس ٞط ثيٕبض ضا ثٝ
رساٌب٘ٝ  عٛض ٞب ٚ ذهٛنيبت فطزي اٚ ثٝ ثٙبثطايٗ، ثبيس آٔٛظـ ٞط ثيٕبض ثطاؾبؼ ٚيػٌي. زض٘ظط ٌطفت
افطاز ٔجتال ثٝ تٕبْ . ٞبي اٚ ثبقس ٞب ٚ ذٛاؾتٝ ٞب، ػاللٝ قٛز، يؼٙي ثب تٛرٝ ثٝ ػمبيس، ػبزت زض٘ظط ٌطفتٝ
 .ٔٙس قٛ٘س اظ آٔٛظـ نحيح ثٟطٜ زيبثت ثبيس

 



                                                                                                                                  كٌترل ديببتي كطَري پيطگيري ٍ  برًبهِ                                                                                                                  

 

+ 

+ + + 

76

 ي آهَزضي هحتَاي برًبهِ
 ي عجيؼت ثيٕبضي، ا٘ٛاع زيبثت، ػالئٓ ثبِيٙي، ٘حٜٛ: ي زيبثت قبُٔ اعالػبت اِٚيٝ ٚ ضطٚضي زضثبضٜ .1

 ٔست ٔست ٚ وٛتبٜ تكريم ٚ ػٛاضو زضاظ

 اٞساف زضٔب٘ي .2

 تغصيٝ نحيح ٚ ٚضظـ .3

 ذٛزٔطالجتي .4

 يٞب ٚ فٛانُ ظٔبٖ وٙتطَ زيبثت ثب ضٚـ .5

 ٔست ٚ زضاظٔست پيكٍيطي ٚ زضٔبٖ ػٛاضو وٛتبٜ .6

 ٞبي پيكٍيطي اظ اثتال ثٝ آٟ٘ب تكريم ػٛاضو ٚ ضٚـ .7

 ٔطالجت اظ پبٞب .8

 ٞبي ٔجتال ثٝ زيبثت  ثبضزاضي ٚ زاضٚٞبي ذٛضاوي رٌّٛيطي اظ ثبضزاضي ثطاي ذب٘ٓ .9

 ي زضٔبٖ زيبثت ا٘ٛاع ٚ ٘حٜٛ .10

 (وٙٙس ٔي ٔهطفزض وؿب٘ي وٝ ا٘ؿِٛيٗ )زضٔب٘ي ٞبي ا٘ؿِٛيٗ ٘ىتٝ .11

 ...(ٞب ٚ  ٞبي زيٍط، تؼغيالت، ٔؿبفطت ثيٕبضي)ٔٛالغ تكسيس ثيٕبضي .12

 ٞبي ذٛزپبيكي ٚ حجت ٘تبيذ آٔٛظـ ٚ تكٛيك ثيٕبضاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ .13

ي آٟ٘ب  ٞـبي ذبل ٔـب٘ٙس وٛزوبٖ ٔجتال ثٝ زيـبثت، ذـب٘ـٛازٜ ٞـبي ٔرهٛل ثـطاي ٌطٜٚ آٔٛظـ .14
 .ٞبي ثبضزاض ٚ ذب٘ٓ

 

 ٍزضيّبي آم رٍش
زِيُ  زضٔـب٘ي ثٝ تٛؾـظ پعقه، پطؾتبض، وبضقٙـبؼ تغصيٝ ٚ زيٍط ؾـغٛح ثٟساقتي ي فزدي هطبٍرُ .1

قـٛز زض ٞط  ثب ٚرـٛز ايٗ، ثبيـس ؾؼي. ٌيط ثٛزٖ اغّت ٔكىُ ثٛزٜ ٚ يب حـسالُ وبفي ٘يؿت ٚلت
 .قٛز تي ذٛزٔطالجتي ٚ ؾبيط ٔٛاضزي وٝ تٛؾظ ثيٕبض لبثُ ارطا اؾت نحت ٔكبٚضٜ زضثبضٜ ي رّؿٝ

ثـبػج تٕبؼ ثيكتط افـطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ثب يىسيٍط قـسٜ ٚ ٘يـع ٔـٛرت تجبزَ  آهَسش گزٍّي .2
 . قـٛز تزطثٝ ثيٗ آٟ٘ب ٔي

ي  ٔـطحّٝ ي پطؾتبضاٖ ٚاحسٞبي زيـبثت ثٛزٜ ٚ زض ػٟسٜ ي اَٚ ثٝ ٞب زض ٔطحّٝ ا٘زبْ ايٗ ٘ٛع آٔٛظـ
 .ي ػّٕيبتي ذٛز اؾت ي تيٓ زيبثت ٚ ثٟٛضظ زض ٔٙغمٝ ػٟسٜ زْٚ ثٝ

 

 هَاد آهَزضي

 .قٛز ٞبي ٔٙغمٝ تٟيٝ ٞب ٚ ٘يبظ ذهٛل ثبيس ثطاؾبؼ ٚضؼيت، ػبزت پٕفّت، پٛؾتط، وتبة، فيّٓ وٝ ثٝ
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وٙٙس تب ٞط  ا٘س ثب يىسيٍط ٔجبزِٝ وطزٜ ٞب ٞطٌٛ٘ٝ ٔغّت ٚ ٔـٛاز آٔٛظقي ضا وٝ تٟيٝ ثٟتط اؾت زا٘كٍبٜ
ٕٞچٙيٗ، ؾتـبز . ي ٔٙبعك زيٍط لـطاضٌيطز ٞب ٚ ٔـٛاز آٔٛظقي ٔـٛضز اؾتفبزٜ اي زض رطيبٖ الـساْ ٔٙغمٝ
 .ٕٞٛاضٜ ثبيـس زض رطيبٖ أٛض لطاضٌيطز( ٞب ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضي)ٔطوعي
 

 
 عٛض ٔفهُ ي آٔٛظـ ثٝ زض ٔتٗ آٔٛظقي پطؾتبضاٖ ٚاحسٞبي زيبثت، زضثبضٜ: تذمز

 .اؾت قسٜ  زازٜ تٛضيح 
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 درمبني  آموسش كبركنبن بهذاشتي.  2
عٛض ٔٙـبؾت  زضٔـب٘ي ثبيـس ثٝ ي آٔـٛظقي، تٕـبْ ٔزـطيبٖ ٔـطالجت ثٟساقتي ػٙٛاٖ اؾـبؼ ثط٘ـبٔٝ ثـٝ

 .ثبقٙس آٔـٛظـ زيسٜ
ٞب ٚ  تٛنيٝآٔٛظـ ٘جبيس فمظ ثطاؾبؼ فٟٓ زيـبثت ٚ ٔطالجت اظ آٖ ٔتٕطوع ثبقـس، ثّىٝ ثبيس قبُٔ 

 .ٞبي آٔٛظقي ٘يع ثبقس آٔٛظـ ضٚـ
 .ي ٔٙغمٝ زض اِٚٛيت اؾت آٔٛظـ پطؾتبضاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ تغصيٝ

 

 آموسش جبمعه.  3
ايٗ آٔٛظـ ثبيـس ثـط پيكٍيطي اِٚيـٝ ٚ تؼسيُ . ي ّٔي اؾت آٔٛظـ ػْٕٛ ٔطزْ لؿٕتي اظ ٞط ثـط٘بٔٝ

 .ٞبي غّظ ظ٘سٌي ٔتٕطوع ثبقس ض قيٜٛي آٖ زض تحُٕ ٌّٛوع ٚ ؾبي ٞبي غصايي، تأحيط ٚيػٜ ػبزت
 
 

 

 .اؾت ٚظبيف آٔٛظقي زض ٞط ؾغح زض ٔتٖٛ آٔٛظقي ٔطثٛط آٚضزٜ قسٜ: تذمز
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 ي كطَري  آهَزضي براي هجريبى برًبهِ  ي برًبهِ
 پيطگيري ٍ كٌتـرل ديببت

 
 
 
 بهورسان: گزوه هذف.  1

 رٚػ آٔٛسػ

 ؾرٙطا٘ي –

 وبضٌبٜ –

 ثحج ٌطٚٞي  –

 ي ػّٕي   اضائٝ –

 وبض ػّٕي  –

 ي قرهي ٔغبِؼٝ –
 ضٚظ 2: هذت

 
 ٔسرعبٖ 

 ٞبي غيطٚاٌيط وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي –

 ي زيبثت وبضقٙبؼ ثط٘بٔٝ –

 ٞب وبضزاٖ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي –

 ٔطثي ثٟٛضظي –

 زضٔب٘ي پعقه ػٕٛٔي ٔطوع ثٟساقتي –

 
 ػٙبٚيٗ آٔٛسؽي

 ؾغٛح ٔرتّف زض ارطاي ثط٘بٔٝ ٚ فّٛچبضت ارطايي اٞساف ثط٘بٔٝ، ٚظبيف –

 (ٔتٗ آٔٛظقي)إٞيت زيبثت ٚ ػٛاضو حبز ٚ ٔعٔٗ آٖ –

 ٞبي ٔطثٛط ي پطوطزٖ فطْ قٙبذت ثيٕبضي، زؾتٛضاِؼُٕ غطثبٍِطي ٚ ٘حٜٛ –

– ٜ  ٞبي پيكٍيطي ٚ زضٔبٖ ضا

 ي پيٍيطي ٚ اضربع ٘حٜٛ –
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 ي تعضيك ا٘ؿِٛيٗ ٚ قٙبذت ا٘ٛاع آٖ ٘حٜٛ –

    BMIي ثس٘ي ثب اؾتفبزٜ اظ ٌ٘ٛٔٛطاْ  تٛزٜ  ي ٕ٘بيٝ ٌيطي فكبض ذٖٛ، لس ٚ ٚظٖ ٚ ٔحبؾجٝ ي ا٘ساظٜ ٘حٜٛ –

ٚـ – ي اؾتفبزٜ ٚ تٙظيٓ  ٞـبي پطؾتبضي ٚ ٘حٜٛ ٔطالجت ٞبي پبيف ٚ ذٛزٔطالجتي افطاز ٔجتال ثٝ زيـبثت، ض
 ٞبي ذٛزپبيكي ٚ ذٛزٔطالجتي زؾتٍبٜ

 ي حجت اعالػبت ٚ اضؾبَ آٟ٘ب ٘حٜٛ –

 آٔٛسؽي ٚعبيُ وٕه

 ٔتٗ آٔٛظقي زيبثت ثٟٛضظاٖ –

 ٞبي ارطايي زؾتٛضاِؼُٕ –

 ٞب ٚ زفتطٞبي حجت اعالػبت فطْ –

 (ٔٛالغ)ٔبوت ا٘ؿبٖ –

 (زضنٛضت زؾتطؾي)ٔبوت ٔٛاز غصايي –

 زاضٚ، ا٘ؿِٛيٗ ٚ ؾطً٘ –

 ٞبي غصايي ٞبي ٌطٜٚ رسَٚ –

 ي ثس٘ي تٛزٜ  ٕ٘ٛزاض ٕ٘بيٝ –

 تطاظٚ، لسؾٙذ يب ٔتط –

 (زضنٛضت زؾتطؾي)ثيٕبضياؾاليس ػٛاضو  –

 زؾتٍبٜ فكبضؾٙذ ٚ ٌٛقي –

 (ثطاي وٙتطَ ٚ پبيف ثيٕبضي أىبٖزضنٛضت )ٚ ٘ٛاضٞبي آٖ (ٌّٛوٛٔتط)لٙس ذٖٛ ٌيطي ا٘ساظٜزؾتٍبٜ  –

 (زضنٛضت أىبٖ ثطاي پبيف)٘ٛاض لٙس ازضاض –

 ي ٕ٘بيكي ترتٝ –

 

 هب كبرشنبسبن و كبردان: گزوه هذف.  2
 رٚػ آٔٛسػ

 ؾرٙطا٘ي  –

 وبضٌبٜ  –

 ثحج ٌطٚٞي  –

 ي ػّٕي  اضائٝ –

 وبض ػّٕي  –

 ي قرهي ٔغبِؼٝ –

 ضٚظ 2 :هذت
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 ٔسرعبٖ

 ٞب ٔؿئَٛ ٚاحس ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي –

 ٞبي غيطٚاٌيط وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي –

 ي زيبثت وبضقٙبؼ ثط٘بٔٝ –

 رطايي ثط٘بٔٝ زض زا٘كٍبٜاـ  ي ػّٕي وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ –

 پعقه ٚاحس زيبثت قٟطؾتبٖ –

 زيبثت ٚ ٔطوع ثٟساقتوبضقٙبؼ تغصيٝ ٚاحس  –

 وبضقٙبؼ پطؾتبضي ٚاحس زيبثت –

 
 ػٙبٚيٗ آٔٛسؽي

 ٞب ٞب ٚ فؼبِيت اٞساف ثط٘بٔٝ، اؾتطاتػي –

 ٚظبيف ؾغٛح ٔرتّف زض ارطاي ثط٘بٔٝ ٚ فّٛچبضت ارطايي –

 ٞب ي پطوطزٖ فطْ وبضٌيطي آٟ٘ب ٚ ٘حٜٛ  غطثبٍِطي ثطاي وبضزاٖ پبيٍبٜ، ضاثغبٖ ٚ ثٝ –

ي اؾتفبزٜ ٚ تٙظيٓ  ذٛزٔطالجتي افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ٚ ٘حٜٛ قٙبذت زيبثت ٚ ٘مف ذٛزپبيكي ٚ –
 ٞبي ذٛزپبيكي ٚ ذٛزٔطالجتي زؾتٍبٜ

 إٞيت ثيٕبضي ٚ ػٛاضو حبز ٚ ٔعٔٗ آٖ –

– ٜ  ٞبي الظْ زض ٔٛالغ اٚضغا٘ؽ ٞبي پيكٍيطي ٚ زضٔبٖ ٚ الساْ ضا

 ي تعضيك ا٘ؿِٛيٗ ٚ قٙبذت ا٘ٛاع آٖ ٘حٜٛ –

 ي ثس٘ي تٛزٜ  ازٜ اظ ٕ٘ٛزاض ٕ٘بيٌٝيطي فكبض ذٖٛ ٚ اؾتف ي ا٘ساظٜ ٘حٜٛ –

 ذٛضا٘س ي پؽ ي حجت اعالػبت ٚ اضؾبَ آٟ٘ب ثٝ ؾغح ثبالتط ٚ شوط إٞيت اضائٝ ٘حٜٛ –

 
 آٔٛسؽي  ٚعبيُ وٕه

 ٔتٖٛ آٔٛظقي زيبثت –

 ٞب ٚ قطح ٚظبيف ؾغٛح ٔرتّف زؾتٛضاِؼُٕ –

 ي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت ثط٘بٔٝ –

 ٞب ٚ زفتطٞبي حجت اعالػبت فطْ –

 اٚضٞس ٚ اؾاليس تطا٘ؽ پطا٘ؿي، –

 زؾتٍبٜ فكبضؾٙذ ٚ ٌٛقي –

 (زضنٛضت أىبٖ ثطاي وٙتطَ ٚ پبيف ثيٕبضي)ٚ ٘ٛاضٞبي آٖ( ٌّٛوٛٔتط)ٌيطي لٙس ذٖٛ زؾتٍبٜ ا٘ساظٜ –

 (زضنٛضت زؾتطؾي)ٔبوت ا٘ؿبٖ ٚ ٔٛاز غصايي –
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 ي ثس٘ي تٛزٜ  ٌ٘ٛٔٛطاْ ٕ٘بيٝ –

 ي ٕ٘بيكي ترتٝ –

 زاضٚ، ا٘ؿِٛيٗ ٚ ؾطً٘ –

 (ثطاي پبيف زضنٛضت أىبٖ)٘ٛاض لٙس ازضاض –

 درمبني پششكبن عمومي مزاكش بهذاشتي: گزوه هذف.  3
 رٚػ آٔٛسػ

 ؾرٙطا٘ي –

 وبضٌبٜ –

 ي ػّٕي اضائٝ –

 ثبظزيس اظ ٚاحس زيبثت ٚ ثيٕبضؾتبٖ –

 (ٔست ي وٛتبٜ زضنٛضت أىبٖ يه زٚضٜ)وبض ػّٕي زض ثيٕبضؾتبٖ –

 ضٚظ 2 :هذت

 

 ٔسرعبٖ

 ٔؼبٖٚ ثٟساقتي –

 زض زا٘كٍبٜرطايي ثط٘بٔٝ اـ  ي ػّٕي وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ –

 پعقه ٚاحس زيبثت قٟطؾتبٖ –

 وبضقٙبؼ تغصيٝ ٚاحس زيبثت ٚ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ –

 وبضقٙبؼ پطؾتبضي ٚاحس زيبثت –

 ٞبي غيطٚاٌيط وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي –

 ي زيبثت وبضقٙبؼ ثط٘بٔٝ –

 ...ٔترههبٖ چكٓ، غسز، ظ٘بٖ، اػهبة، لّت، وّيٝ ٚ  –

 

 ػٙبٚيٗ آٔٛسؽي

 ارطايي  فّٛچبضتثيٗ ؾغٛح ٚ  ٕٞبٍٞٙيؾغٛح ٔرتّف،  ٚظبيف، ٞب فؼبِيت، ٞب اؾتطاتػياٞساف ثط٘بٔٝ،  –

 إٞيت زيبثت ٚ وٙتطَ ٔتبثِٛيه آٖ –

 وكٛضي ٚ اٞساف زضٔبٖ زيبثت ي  اٞساف ٚ ٔؼيبضٞبي تكريم ٔهٛة وٕيتٝ –

 ٞبي الظْ زض ٔٛالغ اٚضغا٘ؽ ٚ الساْ( حبز ٚ ٔعٔٗ)ػٛاضو ثيٕبضي –

 يٕبضي ٚ اضربع زض ٔٛالغ ضطٚضيي زؾتٛضاِؼُٕ تكريم ة ٘حٜٛ –
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 پطٚتىُ زضٔبٖ، زؾتٛضاِؼُٕ اضظيبثي ػٛاضو ٚ زضٔبٖ آٟ٘ب –

 زؾتٛضاِؼُٕ پيٍيطي ٚ ٔطالجت ثيٕبضاٖ –

 زضٔب٘ي غصايي ٘مف تغصيٝ يب ٚضظـ زض وٙتطَ ثيٕبضي ٚ ضغيٓ  –

 ٞـبي زؾتٍبٜي اؾتفبزٜ ٚ وبِيجطاؾيـٖٛ  ٘مف ذـٛزپبيكي ٚ ذـٛزٔطالجتي افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت ٚ ٘حٜٛ –
 ذـٛزپبيكي ٚ ذـٛزٔطالجتي

ٞـبي  وٙٙسٜ ثٝ ٚاحـس زيبثت ٚ ثيٕبضؾتـبٖ ٚ ثبظزيس اظ ثرف ثطذـٛضز ػّٕي ثب ثيٕـبضاٖ ٔطارؼٝ –
 آٔٛظقي ٚ ٔطالجتي 

 اعالػبت ٔطثٛط ثٝ ذسٔبت ترههي زض ؾغح قٟطؾتبٖ ٚ اؾتبٖ –

ح ٚ ٔٙظٓ ثـٝ ؾـغٛح ذـٛضا٘ـس ثـٝ ؾـغح پبييٗ ٚ اضؾـبَ اعالػـبت نحي ي پؽ إٞيت اضائـٝ –
 ي اعالػـبت وٙٙـسٜ آٚضي رٕغ

 ٞبي الظْ زض ايٗ ٔٛضز زضٔب٘ي ٚ آٔٛظـ زضنٛضت ٚرٛز افتبِٕٛؾىٛح زض ٔطوع ثٟساقتي –

 
 ٚعبيُ وٕه آٔٛسؽي

 ٔتٗ آٔٛظقي زيبثت ثطاي پعقىبٖ تيٓ زيبثت ٚ وتبة وٙتطَ زيبثت ّٔيتٛؼ –

 ٞبي تكريم، زضٔبٖ ٚ اضظيبثي ػٛاضو زؾتٛضاِؼُٕ –

 ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت ثط٘بٔٝ –

 ٞب ٚ زفتطٞبي حجت اعالػبت فطْ –

 تطا٘ؽ پطا٘ؿي ٚ اٚضٞس، ٚيسئٛ ٚ تّٛيعيٖٛ –

 زؾتٍبٜ فكبضؾٙذ ٚ ٌٛقي –

 (زضٔب٘ي زضنٛضت ٚرٛز زض ٔطاوع ثٟساقتي)زيبپبظٖٚ ٚ ٔٛ٘ٛفيالٔبٖ –

 افتبِٕٛؾىٛح ٚ فّٛچبضت ثيٙبيي –

 ي ثس٘ي تٛزٜ  ٌ٘ٛٔٛطاْ ٕ٘بيٝ –

 (رٟت وٙتطَ ٚ پبيف ثيٕبضي)ٚ ٘ٛاضٞبي آٖ( ٌّٛوٛٔتط)لٙس ذٌٖٛيطي  ا٘ساظٜ –

 

 پششكبن واحذ ديببت شهزستبن: گزوه هذف.  4
 رٚػ آٔٛسػ

 ٞبي ثبظآٔٛظي ؾرٙطا٘ي ٚ زٚضٜ –

 ثبظزيس اظ ٔطاوع تحميمبت زيبثت، غسز، ٔتبثِٛيؿٓ ٚ ثيٕبضؾتبٖ ؾغح اؾتبٖ –

 وبض ػّٕي زض ثيٕبضؾتبٖ –

 ضٚظ 3اِي  2 :هذت
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 ٔسرعبٖ

 ثٟساقتئؼبٖٚ  –

 رطايي ثط٘بٔٝ زض زا٘كٍبٜاـ  ي ػّٕي وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ –

 ...ٔترههبٖ چكٓ، غسز، ظ٘بٖ، اػهبة، لّت ٚ ػطٚق، اضتٛپس، وّيٝ ٚ  –

 آٔٛظـ ؾتبزي ثطحؿت ٔٛضز –

 ػٙبٚيٗ آٔٛسؽي

 تط ٔحتٛاي آٔٛظقي ٔطثٛط ثٝ پعقىبٖ ػٕٛٔي زض ؾغح ثبالتط ٚ ترههي –

 
 ٚعبيُ وٕه آٔٛسؽي

 ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت ثط٘بٔٝٔغبِت ٘ٛقتبضي ٚ  –

 تطا٘ؽ پطا٘ؿي ٚ اٚضٞس ٚ اؾاليس –

 ...ٞبي چكٓ، اػهبة، لّت ٚ ػطٚق ٚ  تزٟيعات ٔطثٛط ثٝ ٔؼبيٙٝ –

 ٞبي ٚاحس زيبثت فطْ –

 

 پزستبران واحذ ديببت شهزستبن: گزوه هذف.  5
 رٚػ آٔٛسػ

 ٞبي ثبظآٔٛظي حيٗ ذسٔت ؾرٙطا٘ي ٚ زٚضٜ –

 وبضٌبٜ –

 ثحج ٌطٚٞي –

 ي ػّٕي اضائٝ –

 وبض ػّٕي –

 ضٚظ 3اِي  2 :هذت
 

 ٔسرعبٖ

 رطايي ثط٘بٔٝ زض زا٘كٍبٜاـ  ي ػّٕي وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ –

 پعقه ٚاحس زيبثت قٟطؾتبٖ –

 ٔؼبٖٚ ثٟساقتي –

 ٔؼبٖٚ زضٔبٖ –

 وبضقٙبؼ تغصيٝ ٚاحس زيبثت –

 ٔسيط پطؾتبضي زا٘كٍبٜ  –

 ...ٔترههبٖ چكٓ، غسز، ظ٘بٖ، اػهبة، لّت ٚ ػطٚق ٚ  –
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 ػٙبٚيٗ آٔٛسؽي

 ٞب، ٚظبيف ؾغٛح ٔرتّف، ٕٞبٍٞٙي ثيٗ ؾغٛح ٚ فّٛچبضت ارطايي ٞب، فؼبِيت اٞساف ثط٘بٔٝ، اؾتطاتػي –

 ٘مف ٚ إٞيت پطؾتبض زض ارطاي ثط٘بٔٝ –

 إٞيت زيبثت ٚ ػٛاضو حبز ٚ ٔعٔٗ آٖ –

 ٞبي الظْ زض ٔٛالغ اٚضغا٘ؽ الساْ –

 زؾتٛضاِؼُٕ تكريم ثيٕبضي ٚ اضربع زض ٔٛالغ ضطٚضي –

ٞـبي ذٛزپبيكي ٚ  ذٛزٔطالجتي افطاز ٔجتال ثـٝ زيبثت، ٔؼطفي ا٘ـٛاع زؾتٍبٜ٘مف ذٛزپبيكي ٚ  –
 ي اؾتفبزٜ ٚ وبِيجطاؾيٖٛ آٟ٘ب ٚ ٘حٜٛ ذٛزٔطالجتي

 ٘مف تغصيٝ ٚ ٚضظـ زض وٙتطَ ثيٕبضي –

 ٞبي پطؾتبضي وٙٙسٜ ثٝ ٚاحس زيبثت ٚ ٔطالجت ثطذٛضز ػّٕي ثب ثيٕبضاٖ ٔطارؼٝ –

 آٖي تعضيك ا٘ؿِٛيٗ ٚ قٙبذت ا٘ٛاع  ٘حٜٛ –

 ي ثس٘ي تٛزٜ  ٌيطي فكبض ذٖٛ ٚ اؾتفبزٜ اظ ٕ٘ٛزاض ٕ٘بيٝ ا٘ساظٜ –

 اعالػبت ٔطثٛط ثٝ ذسٔبت ترههي زض ؾغح قٟطؾتبٖ ٚ اؾتبٖ –

 آقٙبيي ثب ٔترههبٖ ٕٞىبض ثب ٚاحس ٚ أىب٘بت آٟ٘ب –

 ي آٟ٘ب ٞبي آٔٛظقي ثطاي ثيٕبضاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ي ثط٘بٔٝ تٟيٝ –

 
 ٚعبيُ وٕه آٔٛسؽي

 پطؾتبضاٖ ٚ زؾتٛضاِؼُٕ آٖ ٚ قطح ٚظبيف آٟ٘ب ٔتٗ آٔٛظقي زيبثت ثطاي –

 ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت ثط٘بٔٝ –

 ٞبي ٚاحس زيبثت فطْ –

 تطا٘ؽ پطا٘ؿي ٚ اٚضٞس، اؾاليس، ترتٝ، ٚيسئٛ ٚ تّٛيعيٖٛ –

 (زضنٛضت أىبٖ ثطاي وٙتطَ ٚ پبيف ثيٕبضي)ٚ ٘ٛاضٞبي آٖ( ٌّٛوٛٔتط)لٙس ذٖٛ ٌيطي ا٘ساظٜ ٞبي زؾتٍبٜ –

 فكبضؾٙذ ٚ ٌٛقيزؾتٍبٜ  –

  زاضٚ، ا٘ؿِٛيٗ ٚ ؾطً٘ –

 ٞبي غصايي ٞبي ٌطٜٚ رسَٚ –

 ي ثس٘ي تٛزٜ  ٌ٘ٛٔٛطاْ ٕ٘بيٝ –

 ٘ٛاض لٙس ذٖٛ ٚ ازضاض –
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 ؾرٙطا٘ي –

 وبضٌبٜ –

 ثحج ٌطٚٞي –

 ي ػّٕي اضائٝ –

 وبض ػّٕي –

 ضٚظ 3اِي  2 :هذت

 ٔسرعبٖ

 رطايي ثط٘بٔٝ زض زا٘كٍبٜاـ  ػّٕيي  وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ –

 ٔؼبٖٚ ثٟساقتي –

 ٔؼبٖٚ زضٔبٖ –

 وبضقٙبؼ تغصيٝ ٔطوع ا٘ؿتيتٛ تغصيٝ يب ٔطاوع تحميمبت –

 آٔٛظـ ؾتبزي ثطحؿت ٔٛضز –

 
 ػٙبٚيٗ آٔٛسؽي

 ٞب، ٚظبيف ؾغٛح ٚ ٕٞبٍٞٙي ثيٗ ؾغٛح ٞب، فؼبِيت اٞساف ثط٘بٔٝ، اؾتطاتػي –

 قٙبذت زيبثت، إٞيت آٖ ٚ ػٛاضو حبز ٚ ٔعٔٗ –

 ٔىب٘يعْ تٙظيٓ لٙس ذٖٛ –

 ٘مف تغصيٝ ٚ ٚضظـ زض وٙتطَ ثيٕبضي –

 ٞبي ٘مف ذٛزپبيكي ٚ ذـٛزٔطالجتي افطاز ٔجتال ثٝ زيبثت زض وٙتطَ ثيٕبضي، ٔؼطفي ا٘ٛاع زؾتٍبٜ –
 ي اؾتفبزٜ ٚ وبِيجطاؾيٖٛ آٟ٘ب ٚ ٘ٛاضٞبي آٟ٘ب ٚ ٘حٜٛ( ٌّٛوٛٔتط)ٌيطي لٙس ذٖٛ ا٘ساظٜ

 ضاي ثيٕبضاٖ ثب قطايظ ٔرتّفٞبي غصايي ة ي ثط٘بٔٝ ٚ ضغيٓ تٟيٝ –

– ٜ  ٞبي پيكٍيطي ٚ زضٔبٖ ثيٕبضي ضا

 ي آٟ٘ب ٞبي آٔٛظقي ثطاي ثيٕبضاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ي ثط٘بٔٝ تٟيٝ –

 
 آٔٛسؽي ٚعبيُ وٕه

 ٔتٗ آٔٛظقي زيبثت ثطاي وبضقٙبؾبٖ تغصيٝ ٚ زؾتٛضاِؼُٕ ٚ قطح ٚظبيف آٟ٘ب –

 ي وكٛضي پيكٍيطي ٚ وٙتطَ زيبثت ثط٘بٔٝ –

 ٞبي ٚاحس زيبثت فطْ –

 تطا٘ؽ پطا٘ؿي ٚ اٚضٞس، اؾاليس، ترتٝ، ٚيسئٛ ٚ تّٛيعيٖٛ –
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 ٘ٛاض لٙس ذٖٛ ٚ ازضاض ٚ زؾتٍبٜ ٌّٛوٛٔتط –

  زاضٚ، ا٘ؿِٛيٗ ٚ ؾطً٘ –

 ٞبي غصايي ٚ ٔيعاٖ ا٘طغي ا٘ٛاع ٔٛاز غصايي ٞبي ٌطٜٚ رسَٚ –

 ي ثس٘ي ٌ٘ٛٔٛطاْ ٕ٘بيٝ تٛزٜ –

 (زضنٛضت زؾتطؾي)ٔبوت ٔٛاز غصايي –

ٞـب، ٔؿئَٛ ٔجبضظٜ ثب  زضٔـب٘ي، ٔؿئَٛ ٔجبضظٜ ثب ثيٕبضي ثٟساقتي ٞبي ٔؼبٚ٘تآقٙبيي ثب ثط٘بٔٝ ٚ آٔٛظـ 
 .ٌيطز ٔي نٛضت ؾتبزي ا٘زبْ ٔطوع ثٟساقت زا٘كٍبٜ ثٝ  ٞبي غيطٚاٌيط ٚ وبضقٙبؼ تغصيٝ ثيٕبضي

 
 
 
 
 
 


