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 های پژوهطي نتايج تحقيق طزح صفحه ای 3و  1و گشارش  تزجمان دانصفزم 

 
ّبي تحميمبتي پبيبى يبفتِ هَػؼِ سا ثشسػي ٍ ثب اػتفبدُ اص فشآيٌذ  هَػؼِ هلي تحميمبت ػالهت دس ًظش داسد ًتيدِ عشح

بس هخبعجيي ٍ داًؾ تَليذ ؿذُ سا دس اختي  (Knowledge Translation & Exchange)تشخوبى ٍ تجبدل داًؾ

دٌّذگبى خذهبت هشالجتي ٍ ...(  گيشًذگبى حَصُ ػالهت ، گيشًذگبى ٍ اسائِ ريٌفؼبى ) اص خولِ ػوَم هشدم، ػيبػتگضاساى ٍ تلوين

لشاس دّذ. لزا ضشٍسي اػت كِ كليِ پظٍّـگشاى ٍ اػضبي هحتشم ّيئت ػلوي فشم صيش سا خْت ػَْلت فشآيٌذ تشخوبى ٍ تجبدل 

 .داًؾ تكويل ًوبيٌذ

 

 الف: مطخصات طزح:

ته آن در  های طة مکمل و نگزش مزدم نسثت و عوامل مزتثط تا استفاده اس انواع روش ضيوع :ػٌَاى كبهل عشح

 1331ضهزستان تاتل در سال 

 

 دکتز ريحانه معيني :هدشي عشح

   

 

 نام تزدهته طور دقيق يذ ٍ اص ثيي گشٍّْبي صيش حذالل يك گشٍُ سا اًتخبة كٌ)؟ هستنذ يمخاطثان طزح ضما چه کسان :ب

 (ًوبيذ.ؿَد كِ ثتَاًذ اص ًتبيح عشح ثِ عَس هؼتمين اػتفبدُ  يگفتِ ه ي)گشٍُ هخبعت ثِ فشد يب گشٍّتَضيح دّيذ.ٍ  

 

ؿْشػتبى ثبثل ػالٍُ ثش ايٌكِ ثيبًگش توبيل هشدم ًتبيح ايي پظٍّؾ کطوری و استاني: مذيزان و سياستگذاران سالمت   

دس  عت هكول دٌّذُ ثخـي اص ضؼف ّبي هَخَد دس صهيٌِ هؼشفي ٍ اسايِ خذهبتًـبى ثِ اػتفبدُ اص خذهبت عت هكول اػت، 

اص آى هي تَاًذ خٌجِ كـَسي ًيض داؿتِ ثبؿذ. لزا تَخِ ٍيظُ ػيبػتگضاساى ػالهت  كِ الجتِ ثخؾ صيبدي ايي ؿْشػتبى ًيض ّؼت

اّن كشدى ثؼتشّبي الصم ثشاي هؼشفي سٍؽ ّبي اػتبًذاسد ٍ ؿٌبختِ ؿذُ خْبًي عت هكول ٍ كـَسي ٍ اػتبًي سا خْت فش

ّوچٌيي اكالح ثبٍسّبي غلظ سايح دس  .هي علجذسا ثبالخق عت ػٌتي ايشاى ٍ تبػيغ يب استمبي هشاكض اسايِ دٌّذُ ايي خذهبت 

 هيبى هشدم ًيض ًيبص ثِ تَخِ ٍ ثشًبهِ سيضي هذيشاى اسؿذ ػالهت داسد.

ٍ ّوچٌيي كبػتي ّبي هَخَد  پظٍّؾ ثب ػاللوٌذي هشدم ثِ اػتفبدُ اص عت ّبي هكول ثب هغبلؼِ ايي: دانطگاه مذيزان  

ّش چِ ثْتش ٍاحذّبي دسػي هشتجظ ثب عت هكول ٍ عت ػٌتي ايشاى كِ ثِ حوبيت اص ثشگضاسي  .آؿٌب خَاٌّذ ؿذ دس اسايِ خذهبت

ّبي اهَصؿي هي تَاًذ شيكَلَم آهَصؿي سؿتِ ّبي پضؿكي ٍاسد ؿذُ اػت ٍ ّوچٌيي حوبيت اص ثشگضاسي كبسگبُ تبصگي دس ك

ّوچٌيي هؼبًٍت دسهبى داًـگبُ ؿَد.  ثِ ثيوبساىعت هكول ثبػث افضايؾ اگبّي گشٍُ ّبي پضؿكي خْت اسايِ خذهبت هٌبػجتش 

ؾ پش سًگ تشي دس ػبهبًذّي هغت ّب ٍ دسهبًگبُ ّبي اسايِ دٌّذُ ايي ثِ ػٌَاى هشخغ لبًًَي ٍ هتَلي اهَس دسهبى هي تَاًذ ًم

 خذهبت داؿتِ ثبؿذ.

: ثب تَخِ ثِ توبيل ايدبد ؿذُ ًؼجت ثِ اػتفبدُ اص سٍؿْبي عت ضك، پزستار، ماما و ....( ارائه دهنذگان خذمت)پش  

بت ػالهت آگبّي ٍ داًؾ خَد ؿبيؼتِ اػت كِ گشٍُ ّبي اسايِ دٌّذُ خذهچِ ثِ كَست خْبًي ٍ چِ ثِ كَست كـَسي هكول 

ًتبيح كلي ايي عشح كِ ثيبًگش ًگشؽ هثجت ٍ دس صهيٌِ ايي سٍؽ ّب سا استمب دٌّذ تب ثْتش ثتَاًٌذ ثيوبساى سا ساٌّوبيي ًوبيٌذ. 
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ثبٍسّبي غلظ  ثخـي اصؿذ. اص عشفي اكالح ّب ثبُ توبيل ثِ اػتفبدُ اص ايي سٍؽ ّب اػت هي تَاًذ هـَق خَثي ثشاي ايي گشٍ 

 يض ثش ػْذُ ايي گشٍُ ّب اػت.هَسد اؿبسُ دس ايي پظٍّؾ 

 

: تزنامه ضما تزای کارتست نتايج چيست )لطفا دقيقا منطثق تا تخص مزتوطه و گانت چارت در فزم پزوپوسال تنظيم ج

 گزدد( 

 

شي سا پيـٌْبد ًوبييذ( ثذيْي اػت  ّش عشح هي تَاًذ اص چٌذيي اص فْشػت صيش هي تَاًيذ اػتفبدُ ًوَدُ ٍ يب سّكبسّبي ديگ

 سٍؽ ثشاي تشخوبى داًؾ اػتفبدُ ًوبيذ.

 

  پشٍپَصال  پظٍّؾ يعشاح بيثب گشٍُ هخبعت ٍ اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلمَُ دس ٌّگبم اًتخبة هَضَع  يّوفكش  بيهـبسكت 

  دس ٌّگبم اخشاي پظٍّؾّوفكشي ثب گشٍُ هخبعت ٍ اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلمَُ  هـبسكت يب 

 پظٍّـي داخلي  -اًتـبس همبلِ دس هدلِ ّبي ػلوي 

 پظٍّـي خبسخي -اًتـبس همبلِ دس هدلِ ّبي ػلوي 

 اسائِ دس كٌفشاًغ ّب ٍ ػويٌبسّبي داخلي 

 اسائِ دس كٌفشاًغ ّب ٍ ػويٌبسّبي خبسخي 

  آى   بى ثبلمَُآى ثشاي اػتفبدُ كٌٌذگ يب همبلِ حبكل اص  اسػبل خالكِ يب گضاسؽ كبهل عشح 

 َُثِ آى   لشاس دادى هتي كبهل گضاسؽ يب خالكِ اي اص آى دس ٍة ػبيت ثِ هٌظَس دػتشػي اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلم 

 ًظيش هدلِ ّب يب سٍصًبهِ ّبي هَسد ػاللِ ػوَم( اًتـبس ًتبيح پظٍّؾ دس ًـشيبت غيشػلوي( 

 ٍى ػبصهبًي كِ خجش ّبي ػلوي ٍ غيش ػلوي هشتجظ ثب آى اًتـبس يبفتِ ّب دس خجشًبهِ ّب ٍ ثَلتي ّب )ًظيش ًـشيبت دس

 ػبصهبى سا هٌتـش هي كٌذ(

  اسائِ يبفتِ ّبي پظٍّؾ ثِ خجشًگبساى سػبًِ ّب ٍ يب ؿشكت دس هلبحجِ ّب 

 َُثشاي هؼشفي ًتبيح پظٍّؾ  تـكيل خلؼِ ثب اػتفبدُ كٌٌذگبى ثبلم 

  ِّبي ػبدُ ثشاي ثيوبساى ٍ يب هشدم، گضاسؽ ّبي كَتبُ ثشاي تْيِ ٍ اسػبل ًتبيح ثب صثبى هتٌبػت هخبعجيي )ًظيش ًَؿت

 هذيشاى ٍ هؼئَليي(

 ) ... ٍ اًدبم الذاهبت الصم ثشاي تدبسي ػبصي يبفتِ ّب )ثجت پتٌت، ػمذ لشاسداد ثب كٌؼت 

 ................................... : ػبيش الذاهبتي كِ هَخت هي ؿَد ًتبيح پظٍّؾ ثِ هخبعت آى هٌتمل گشدد..........
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 گشارش يك صفحه ای                                               

 1331ته آن در ضهزستان تاتل در سال  های طة مکمل و نگزش مزدم نسثت و عوامل مزتثط تا استفاده اس انواع روش ضيوع             

اص اًَاع سٍؿْبي عت هكول ٍ ًگشؽ آًْب ثِ ايي سٍؿْب ٍ ّوچٌيي ثشسػي  ايي هغبلؼِ ثب ّذف اكلي اسصيبثي هيضاى اػتفبدُ هشدم ؿْشػتبى ثبثل

 ػَاهل تبثيش گزاس اص خولِ ػي ٍ خٌغ ٍ تحليالت ٍ هٌغمِ صًذگي دس هيضاى اػتفبدُ ٍ ًگشؽ اًدبم ؿذ ٍ دس كٌبس آى هَاسدي هبًٌذ ؿيَُ ّبي

 فت. اؿٌبيي هشدم ثب ايي سٍؽ ّب ٍ هيضاى ّضيٌِ ّب ًيض هَسد پظٍّؾ لشاس گش

ايي هغبلؼِ ثشاي اٍليي ثبس ؿوبيي اص ٍضؼيت عت هكول دس ؿْشػتبى ثبثل سا اسايِ داد ٍ هـخق ًوَد كِ ًگشؽ هثجتي ًؼجت ثِ كبسايي عت 

هكول ٍ ّوچٌيي عت ػٌتي ايشاًي دس هيبى خوؼيت ؿْشي ٍ سٍػتبيي هَسد هغبلؼِ ايي ؿْشػتبى ٍخَد داسد ٍ اػتفبدُ اص ثشخي سٍؿْبي عت 

ذ اػتفبدُ اص گيبّبى داسٍيي دس ايي ؿْشػتبى صيبد ٍ هـبثِ ًتبيح ثِ دػت اهذُ اص هغبلؼبت ثشخي ديگش اص ًمبط كـَس اػت. ّش چٌذ هكول هبًٌ

ؿَد  سػذ كِ دس ايي هٌغمِ ثيـتش ثشاي دسهبى هـكالت ػبدُ هبًٌذ ػشهبخَسدگي ٍ هـكالت گَاسؿي حبد اص ايي سٍؽ اػتفبدُ هي ثِ ًظش هي

ي اص ثي اعالػي يب ػذم اعويٌبى هشدم اص اثشات گيبّبى داسٍيي دس دسهبى هـكالت ؿذيذتش ثبؿذ. ّوچٌيي هشدم ايي كِ هوكي اػت ًبؿ

ًوبيٌذ. اهب اًچِ لبثل تَخِ اػت آى كِ دس هدوَع هيضاى  ّبيي هبًٌذ حدبهت، ثبدكؾ، هبػبط ٍ آة دسهبًي ًيض اػتفبدُ هي ؿْشػتبى اص سٍؽ

سػذ كِ آؿٌبيي آًْب ثب هشاكض اسايِ دٌّذُ ايي خذهبت ٍ الجتِ  ؿَد. دس ٍالغ ثِ ًظش هي هكول كن اسصيبثي هيهشاخؼِ آًْب ثِ دسهبًگشاى عت 

تَاًذ دليل اكلي ايي هؼبلِ ثبؿذ. لزا تشثيت ٍ خزة  دػتشػي آًْب ثِ ايي هشاكض كن اػت. دس ٍالغ ًجَد هشاكض كبفي ثشاي اسايِ ايي خذهبت هي

تَاًذ هٌدش ثِ افضايؾ  عت هكول هَسد اػتفبدُ هشدم اص خولِ عت ػٌتي ايشاى، هبػبط ٍ ثبدكؾ هي ّبي ثيؾ اص پيؾ هتخلليي سؿتِ

 دػتشػي هشدم ثِ خذهبت اػتبًذاسد ايي حَصُ گشدد.

ّبي سػذ سػبًِ  ّبي اػتبًذاسد اص ديگش الذاهبت هفيذ اػت. دس ايي هيبى ثِ ًظش هي ّوچٌيي آؿٌب ػبصي هشدم ثب هشاكض هؼتجش هَخَد ٍ سٍؽ 

تَاًٌذ ًمؾ هَثشتشي ايفب ًوبيٌذ. ايي هؼبلِ ّوچٌيي دسثبسُ اكالح ثشخي ثبٍسّبي هَخَد دس ثخـي اص خوؼيت هَسد هغبلؼِ )هبًٌذ  اػتبًي هي

 ّب( هَثش خَاّذ ثَد.  اػتمبد ثِ ضشس ًذاؿتي گيبّبى داسٍيي يب هَثش ثَدى حدبهت ثشاي دسهبى ثيوبسي

ػَاهل هَثش ثش هيضاى اػتفبدُ ٍ ًگشؽ هشدم ايي هٌغمِ سا اسصيبثي كٌذ ٍ هـخق ؿذ ػَاهلي هبًٌذ خٌؼيت، ايي هغبلؼِ ػؼي كشدُ تب حذ اهكبى 

تَاًذ ثش سٍي اػتفبدُ اص اًَاع هختلف عت هكول ٍ ًگشؽ ثِ آى دس هيبى خوؼيت ػوَهي هَثش ثبؿذ. اهب پيـٌْبد  ػغح تحليالت ٍ ؿغل هي

ّبي هختلف ثيوبساى دس ايي ؿْشػتبى اص اًَاع عت هكول ٍ ػَاهل هَثش ثش آى ًيض اًدبم ؿَد.  ُ گشٍُؿَد دس آيٌذُ هغبلؼبتي دس صهيٌِ اػتفبد هي

سػذ هغبلؼبتي  سػذ. اص عشفي ثِ ًظش هي ّوچٌيي اًدبم هغبلؼِ كًٌَي دس يك ثبصُ صهبًي هٌبػت ثشاي پيگيشي سًٍذ تغييشات ضشٍسي ثِ ًظش هي

سػي كشدُ ثبؿٌذ دس ػغح كـَس ثؼيبس كن ثبؿذ ٍ لزا اًدبم هغبلؼبتي هـبثِ هغبلؼِ ثبثل دس ػبيش ًمبط كِ هيضاى هشاخؼِ هشدم ثِ دسهبًگشاى سا ثش

 كـَس ًيض هفيذ خَاّذ ثَد. ثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي هغبلؼِ ٍ ًظشات هشدهي پيـٌْبدّبي صيش ًيض هي تَاًذ كوك كٌٌذُ ثبؿذ.

 هكول اص خولِ عت ايشاًي دٌّذُ خذهبت عت ٍ ثيوبسػتبًْبي(اسايِ سهبًگبُ ٍ هشاكض ثْذاؿتي،د ثْذاؿت   )خبًِ هشاكض دٍلتي *افضايؾ

ّبي هختلف پضؿكي ثب هفبّين اٍليِ ٍ ثشخي دسهبًْبي عت هكول )گيبّبى داسٍيي، هبػبط، ثبدكؾ ٍ غيشُ( اص  *آهَصؽ پضؿكبى خبًَادُ ٍ گشٍُ

 عشيك ثشگضاسي دٍسُ ّبي ثبصآهَصي

 ّبي ػوَهي ؿْش ٍ اػتبى كول اص عشيك سػبًِّب ٍ هشاكض هؼتجش عت ه *هؼشفي سٍؽ

 ّبي خبف داًؾ آهَصاى، داًـدَيبى ٍ فشٌّگيبى ّبي آهَصؿي ثشاي گشٍُ *ثشگضاسي ثشًبهِ

 ّبي فشٌّگي هٌبػجتي ثب ّذف هؼشفي سٍؽ ّب ٍ هشاكض هؼتجش عت هكول تَػظ ؿْشداسي ٍ اسگبى ّبي هـبثِ *ثشگضاسي خـٌَاسُ ّب ٍ ثشًبهِ   

 ّب ثِ ػٌَاى يكي اص هشاكض اكلي تْيِ گيبّبى داسٍيي  ًذّي ػغبسي*اهَصؽ ٍ ػبهب
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 گشارش سه صفحه ای      
. عت هكول هدوَػِ اي اص سايح هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشددس كٌبس ٍاطُ پضؿكي دس هَاسد ثؼيبسي عت هكول ٍاطُ اي اػت كِ اهشٍصُ 

وبسي ّب اػت كِ ثب ػيؼتن سايح پضؿكي هتفبٍت اػت. سٍؿْبيي هبًٌذ عت ّبي ػٌتي كـَسّبي هختلف، سٍؽ ّبيي ثشاي دسهبى ثي

َّهيَپبتي، كبيشٍپشكتيك، آة دسهبًي، دػب دسهبًي، اػتفبدُ اص گيبّبى داسٍيي، دػب دسهبًي ٍ غيشُ خضٍ سٍؿْبي اكلي عت هكول دًيب 

ك هختلف دس دًيب سٍاج يبفتِ اػت ٍ هغبلؼبت صيبدي دسثبسُ سٍؽ ّبي هَسد هحؼَة هي ؿًَذ. اهشٍصُ اػتفبدُ اص عت هكول دس هٌبع

ثب ّذف حبضش هغبلؼِ اػتفبدُ عت هكول دس كـَسّبي هختلف ٍ تؼذادي هغبلؼِ دس ؿْشّبي هختلف ايشاى دس ايي ساثغِ اًدبم ؿذُ اػت. 

ًگشؽ آًْب ثِ ايي سٍؿْب ٍ ّوچٌيي ثشسػي ػَاهل تبثيش اكلي اسصيبثي هيضاى اػتفبدُ هشدم ؿْشػتبى ثبثل اص اًَاع سٍؿْبي عت هكول ٍ 

اًدبم ؿذ ٍ دس كٌبس آى هَاسدي  97دس اثتذاي ػبل  گزاس اص خولِ ػي ٍ خٌغ ٍ تحليالت ٍ هٌغمِ صًذگي دس هيضاى اػتفبدُ ٍ ًگشؽ

 هبًٌذ ؿيَُ ّبي اؿٌبيي هشدم ثب ايي سٍؽ ّب ٍ هيضاى ّضيٌِ ّب ًيض هَسد پظٍّؾ لشاس گشفت. 

ًفش پشػـٌبهِ اي سا كِ دسثبسُ  1170ايي پظٍّؾ ثشاي اٍليي ثبس ؿوبيي اص ٍضؼيت عت هكول دس ايي ؿْشػتبى سا اسايِ ًوَد.  ًتبيح

اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي عت هكول ٍ هشاخؼِ ثِ دسهبًگشاى آى ثَد سا تكويل كشدًذ. ايي كبس ثب هشاخؼِ پشػـگشاى ثِ دسة هٌبصل هشدم اًدبم 

ي عشاحي ؿذُ ثَد كِ خوؼيت هشداى ٍ صًبى ٍ خوؼيت ؿْشي ٍ سٍػتبيي تمشيجب ثشاثش ثبؿذ. ًتبيح لبثل تَخِ ايي ؿذ. هغبلؼِ ثِ گًَِ ا

دسكذ اص خوؼيت هَسد ثشسػي حذاق اص يكي اص سٍؽ ّبي عت هكول دس عَل صًذگي خَد اػتفبدُ كشدُ  4/71هغبلؼِ ًـبى داد كِ حذٍد 

اػتفبدُ كلي اص عت هكول  ّوچٌيي هبًٌذ ًتبيح ػبيش هغبلؼبت دس چٌذ ؿْش ديگش ايشاى اػت.كِ ايي هيضاى هـبثِ ًتبيح ثِ دػت اهذُ اًذ 

 8/65 سٍؽ ّبيي كِ ثيـتش هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ ثَدًذ ػجبست ثَدًذ اص  دسكذ(. 9/63دس ثشاثش  2/79دس صًبى ثيؾ اص هشداى ثَدُ اػت )

دسكذ هَػيمي دسهبًي ٍ  4/8دسكذ اة دسهبًي،  5/10ثبدكؾ،  8/3دسكذ حدبهت ٍ  4/6دسكذ عت ػٌتي،  8/13دسكذ گيبُ دسهبًي ، 

ّبي گيبّبى داسٍيي، هبػبط ٍ آة دسهبًي ثب هتَػظ ػبيش هغبلؼبت دس كـَس ًضديك اػت اهب  .  دس هدوَع اػتفبدُ اص سٍؽهبػبط دسكذ  3/6

ّبيي هثل َّهيَپبتي، ّيپٌَتيضم، اًشطي دسهبًي، يَگب ٍ عت ػَصًي دس هغبلؼِ ثبثل كوتش اص ػبيش هغبلؼبت ثشاٍسد  ص سٍؽهيضاى اػتفبدُ ا

هشدم ثبثل ثب ثشخي سٍؽ ّبي ؿٌبختِ ؿذُ خْبًي عت هكول هبًٌذ َّهيَپبتي ٍ كبيشٍپشكتيك دس ٍالغ ايي هغبلؼِ ًـبى داد ؿذُ اػت. 

 كوتش آؿٌب ّؼتٌذ.

 3/58دس يك ػبل اخيش ثخؾ ّبيوغبلؼِ هشثَط ثِ اػتفبدُ اص گيبّب داسٍيي ٍ فشاٍسدُ ّبي عجيؼي ٍ هكول ثَد كِ ًـبى داد  يكي ديگش اص

دسكذ اص  6/20دسكذ اص داسٍّبي گيبّي هَضؼي،  7/21دسكذ اص ؿشكت كٌٌذگبى اص گيبّبى داسٍيي ٍ داسٍّبي گيبّي خَساكي، 

ّبي تغزيِ اي سايح هثل ٍيتبهيٌْب ٍ هَاد هؼذًي ثِ هٌظَس دسهبى يب ثْجَد  دسكذ اص هكول 9/18ّبي غزايي عجيؼي ػٌتي ٍ  فشآٍسدُ

هلشفتشيي گيبّبى داسٍيي ًؼٌبع، آٍيـي، پًَِ، ثْبسًبسًح، داسچيي، اٍخي ٍ گبٍصثبى ثَدُ اػت. ّوچٌيي دٍد پشػالهتي اػتفبدُ كشدُ ثَدًذ. 

 گيبّبى داسٍيي ثَدُ اػت.ّبي غيش خَساكي  تشيي سٍؽ گلپش ٍ ثخَس كذٍ پشهلشف

ثِ تشتيت ػشهبخَسدگي ٍ تتفؼي، گَاسؿي، پيـگيشي، اػلبة ٍ  سا ػلل اػتفبدُ اص گيبّبى داسٍيي دس عَل صًذگي پبػخ دٌّذگبى ثيـتشيي

يؾ اص هشداى داسي ثيي صًبى ث . اػتفبدُ اص گيبّبى داسٍيي ثِ عَس هؼٌيد كشدى هضاج ثذى ٍ تٌظين ٍصى ػٌَاى كشدُ اًذ سٍاى، هفبكل، ػش

دسكذ( ثيـتشيي  6/59دسكذ( ٍ خبًِ داساى ) 1/79كبسهٌذاى ثْذاؿتي )ّوچٌيي اص ًظش ؿغلي دسكذ(.  9/58دس ثشاثش  3/73ثَدُ اػت )

 اًذ.  دسكذ( كوتشيي هيضاى اػتفبدُ سا داؿتِ 50هيضاى اػتفبدُ ٍ كبسگشاى )

شاي دسهبى ثيوبسيْبي خذي تش هبًٌذ فـبس خَى ٍ هـكالت للجي ٍ ػشٍلي ٍ اػتفبدُ اص گيبّبى داسٍيي ثاهب ًكتِ لبثل تَخِ ديگش ايي كِ 

كوتش اص ثشخي هغبلؼبت هـبثِ ثَدُ اػت. كِ هوكي اػت ًبؿي اص ػذم آگبّي اص گيبّبى هَثش دس دسهبى ايي ثيوبسيْب دس ايي هغبلؼِ ديبثت 

 ثبؿذ.يب ػذم اعويٌبى ثِ تبثيش گزاسي آًْب 

ّبي تٌفؼي، پيـگيشي ٍ حفظ ػالهتي ثَدُ  عت ػٌتي ؿبهل ثيوبسيْبي گَاسؽ، ػشهبخَسدگي ٍ ثيوبسي ؿبيؼتشيي داليل اػتفبدُ اص

 ّبي هختلف خٌؼيت، ػي، ؿغل، تحليالت ٍ هٌغمِ ؿْشي تفبٍتي ًذاؿت.  اػت. اػتفبدُ اص عت ػٌتي ثيي گشٍُ

الهتي ثَدُ ٍ هشداى ثيؾ اص صًبى اص ايي سٍؽ ثيـتشيي ػلت اػتفبدُ اص حدبهت غلظت خَى، ثيوبسي ّبي هفللي ٍ پيـگيشي ٍ حفظ ػ

 اًذ.  اػتفبدُ ًوَدُ
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ثيـتشيي ػلت اػتفبدُ اص هبػبط ٍ آة دسهبًي، ثيوبسي ّبي هفللي ٍ ثيـتشيي دليل اػتفبدُ اص هَػيمي دسهبًي، سفغ ٍ ثْجَد هـكالت 

 اػلبة ٍ سٍاى ثَدُ اػت.

دسكذ اص اػتفبدُ كٌٌذگبى اص سٍؽ ّبي عت هكول ايي سٍؿْب  60حذٍد ثَد كِ  ػَالي دسثبسُ هيضاى اثشگزاسي ايي سٍؿْب ًيض پشػيذُ ؿذُ

 اًذ.  سا ثؼيبس هَثش داًؼتِ

دسكذ اص خوؼيت( عي يك ػبل گزؿتِ ثِ دسهبًگشاى  2/6ًفش ) 110تٌْب  ػَال هْن ديگش دسثبسُ هشاخؼِ ثِ دسهبًگشاى عت هكول ثَد كِ

دسكذ( ثَدُ اًذ. ايي هيضاى هشاخؼِ ثِ دسهبًگش عت  1/76ًفش ) 1347ٌٌذگبى ثِ عت سايح عت هكول هشاخؼِ كشدُ اًذ دس حبليكِ هشاخؼِ ك

چٌبًچِ دس يك هغبلؼِ كشُ اي هكول كوتش اص ًتبيح چٌذيي هغبلؼِ هـبثِ اػت كِ دس كـَسّبي ػشثؼتبى، كشُ ٍ آلوبى اًدبم ؿذُ اػت. 

ّبي عت هكول سا ثِ  ثيـتش هشدم ؿْشػتبى ثبثل سٍؽ ت. دس ٍالغدسكذ ثَدُ اػ 21هشاخؼِ ثِ پضؿكبى عت ػٌتي حذٍد  2017دس ػبل 

تَاًذ ًبؿي اص ػذم آؿٌبيي هشدم ثب هشاكض عت هكول يب ًبؿي اص ًجَد هشاكض دس دػتشع ٍ  ايي سٍيِ هي كَست خَد دسهبًي اًدبم هي دٌّذ.

ػغبسي ّب  ِ ايي هَضَع لضٍم ػبهبًذّي ٍ اهَصؽدسكذ هشدم دس عَل يك ػبل ثِ ػغبسي هشاخؼِ كشدُ اًذ. ك 28الجتِ حذٍد  كبفي ثبؿذ.

 دّذ.  سا ثيؾ اص پيؾ ًـبى هي

ثِ دسهبًگشاى عت هكول هـكالت اػتخَاًي ٍ هفللي ثَدُ اػت ٍ ثيـتشيي هشاخؼِ ثِ دسهبًگش عت  ًفش 110ايي  ثيـتشيي ػلت هشاخؼِ

 ضاسؽ ؿذُ اػت. ػٌتي ثَدُ اػت. هشاخؼِ ثِ عت هكول دس هٌبعك سٍػتبيي ثيؾ اص هٌبعك ؿْشي گ

هكولي اػتفبدُ ًكشدُ اًذ ػلت آى سا خَيب ؿذين ًضديك ثِ ًيوي  اهب اص پبػخ دٌّذگبًي كِ ػٌَاى كشدُ ثَدًذ تب ثِ حبل اص ّيچ سٍؽ عت

ًيبص  دسكذ ًذاؿتي ثيوبسي ٍ ػذم 4/32، سا ثِ ػٌَاى ػلت اكلي ركش كشدًذ ّب دسكذ ًذاؿتي اعالػبت كبفي اص ايي سٍؽ 5/47اص آًْب يؼٌي 

اًذ. دس ًتيدِ ثِ ًظش هي  ّب سا ثِ ػٌَاى داليل اكلي ػذم اػتفبدُ اص عت هكول ركش كشدُ دسكذ ػذم اػتمبد ثِ ايي سٍؽ 5/29ثِ دسهبى ٍ 

 سػذ اؿٌبيي ثيـتش ثب ايي سٍؽ ّب هٌدش ثِ افضايؾ اػتفبدُ اص اًْب ؿَد.

دسكذ كن ػبسضِ تش ثَدى ايي سٍؽ ّب،  4/52 َد سا ايٌگًَِ ثيبى كشدًذ.ًيض داليل خ اًذ ّبي عت هكول اػتفبدُ ًوَدُ افشادي كِ اص سٍؽ

دسكذ هفيذ ثَدى ايي سٍؽ ّب دس كٌبس اػتفبدُ اص عت سايح سا خضٍ  4/32دسكذ هَثشتش ثَدى ايي دسهبًْب ًؼجت ثِ دسهبًْبي سايح،  2/43

  اًذ. داليل اكلي اػتفبدُ اص عت هكول ثيبى كشدُ

سػذ ًگشؽ هثجت ًؼجت  دس هدوَع ثِ ًظش هي اسصيبثي ؿذًذ.ثِ ٍػيلِ پشػـٌبهِ ديگشي ًفش  770هكول حذٍد دسثبسُ ًگشؽ هشدم ثِ عت 

دسكذ پبػخذٌّذگبى اػتفبدُ اص ايي سٍؿْب سا هفيذ ٍ  80تب  70ثِ عت هكول ٍ اػتفبدُ اص آى دس ؿْشػتبى ثبثل ٍخَد داسد چشا كِ حذٍد 

دسكذ هؼتمذًذ دسهبًگشاى عت هكول اعالػبت خَثي دس هَسد ػالهتي  65ًٌذ. حذٍد هَثش ٍ ػَاسم آى سا كوتش اص عت سايح هي دا

تَاًذ خبيگضيي  دٌّذ. الجتِ ثيـتش افشاد هؼتمذًذ عت هكول دس كٌبس عت سايح كوك كٌٌذُ اػت ٍ كوتش اػتمبد داسًذ كِ عت هكول هي هي

 دٌّذ. يهدسكذ اػتفبدُ اص عت هكول سا ثِ ديگشاى پيـٌْبد  70عت سايح ثبؿذ. 

دسكذ هؼتمذًذ عت ػٌتي ايشاى هي تَاًذ ثشاي دسهبى  83دس هَسد عت ػٌتي ايشاى ًيض ايي ًگشؽ هثجت ٍخَد داسد چٌبًچِ حذٍد 

دسكذ ًيض اػتفبدُ اص  62دسكذ تَكيِ ّبي عت ػٌتي ثشاي ػالهتي سا هفيذ هي داًٌذ. حذٍد  73ثيوبسيْب ثِ عت سايح كوك كٌذ. حذٍد 

 فيبًـبى تَكيِ هي كٌٌذ.عت ػٌتي سا ثِ اعشا

دسكذ داسٍّبي گيبّي ٍ تشكيجبت عجيؼي هَسد اػتفبدُ دس عت هكول سا ػبلوتش اص داسٍّبي سايح داًؼتِ ٍ اػتفبدُ اص آًْب سا  65حذالل 

 تشخيح هي دٌّذ

دُ اػت. اص عشفي حذٍد دسكذ هؼتمذًذ كِ دسهبًْبي عت هكول ثيـتش ثشاي دسهبى ثيوبسي ّبي ػبدُ ٍ خفيف لبثل اػتفب 45الجتِ حذٍد 

دسكذ ًيض اثشات آى سا ًبؿي اص تلميي هي داًٌذ. دس  18دسكذ خوؼيت ًيض سٍؿْبي عت هكول سا غيشٍالؼي ٍ خشافي داًؼتِ ٍ حذٍد  13

دسكذ  7دسكذ اص پبػخ دٌّذگبى ًگشؽ هٌفي ثِ عت هكول داؿتِ ثبؿٌذ. دس هغبلؼِ ػشثؼتبى تٌْب  20هدوَع ثِ ًظش هي سػذ كوتش اص 

 ت هكول سا سٍؿْبيي خشافي ٍ غيشٍالؼي داًؼتِ اًذ.ع
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ّبي ػلوي تبثيشگزاسي دٌّذ سٍؽ ّبيي اص عت هكول سا اػتفبدُ كٌٌذ كِ دس اصهبيؾ دسكذ اص هشدم تشخيح هي 34حذالل  سػذ ثِ ًظش هي

ػتشػي ثِ آى سا دسكذ د 53دسكذ ٍلت گيشتش ٍ  47دسكذ عت هكول سا اسصاًتش،  60ٍ ثي خغش ثَدى آى ثِ اثجبت سػيذُ اػت. حذٍد 

 ػبى هي داًٌذ.ثشاي ػوَم آ

  هؼبيلي هبًٌذ ػي، خٌغ، تحليالت ٍ هحل صًذگي ثش سٍي ثشخي ثبٍسّب ًؼجت ثِ عت هكول هَثش ثَدُ اػت. 

 86حذٍد دٌّذ ٍ  ى دسهبًگش عت هكول اّويت هيدسكذ اص خوؼيت ثِ هدَص فؼبليت هشاكض عت هكول ٍ پضؿك ثَد 70حذالل حذٍد 

دسكذ هؼتمذًذ دس كَست ػذم ًظبست احتوبل ثِ خغش  66توبيل ثِ افضايؾ ًظبست ثش هشاكض اسايِ خذهبت عت هكول داسًذ ٍ حذٍد  دسكذ

گيشد. حذٍد  ّبيي دس هَسد عت هكول كَست هي دسكذ هؼتمذًذ دس حبل حبضش ػَءاػتفبدُ 62 افتبدى ػالهتي هشدم ٍخَد داسد. ٍ حذٍد

دٌّذ. ايي هَضَع لضٍم اؿٌبيي  ّب سا اًدبم هي ؿك ثبؿذ ثب اعويٌبى ثيـتشي تَكيِهبًگش عت هكولـبى پضدسكذ هشدم هؼتمذًذ اگش دس 80

 دّذ. بي اػتبًذاسد عت هكول سا ًـبى هيگشٍُ ّبي هختلف پضؿكي ثب ثشخي هجبحث ٍ سٍؽ ّ

دّذ چٌبًچِ دسكذ لبثل تَخْي اص  هي عت هكول ٍ ػٌتي سا ثيـتش ًـبىهَصؽ كحيح ػوَهي دس صهيٌِ ًيبص ثِ آ پبػخ ثشخي ػَاالت ًيض

حدبهت سا ثشاي دسهبى توبم دسكذ(  40داًٌذ ٍ ّوچٌيي دسكذ ًؼجتب صيبدي )حذٍد  كبهال ثي خغش هيپبػخ دٌّذگبى گيبّبى داسٍيي سا 

 هي خبهؼِ ؿَد.تَاًذ هٌدش ثِ تْذيذاتي ثشاي ػالهت ػوَ ٌبس دخبلت افشاد غيشهتخلق هيداًٌذ. ايي هؼبيل دس ك ّب هفيذ هي ثيوبسي

دسكذ ساديَ تلَيضيَى سا اًتخبة  4/33دسكذ دٍػتبى ٍ اؿٌبيبى ٍ  7/60فبهيل ٍ الَام ٍ  4/61دس هَسد هٌبثغ اعالػبت دس هَسد عت هكول 

دسكذ ؿشكت دس  2/3دسكذ سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.  9/16دسكذ ٍ هغبلؼِ كتبة  5/26كشدُ اًذ. ايٌتشًت ٍ ؿجكِ ّبي اختوبػي 

ايي دس حبلي اػت كِ كذا ٍ ػيوب ٍ ؿجكِ ّبي هدبصي هؼتجش هي  دسكذ حضَس دس ػخٌشاًيْب سا گضاسؽ كشدُ اًذ. 0/6ْبي اهَصؿي ٍ كالػ

 تَاًٌذ ًمؾ ثيـتشي دس اعالع سػبًي دس ايي صهيٌِ داؿتِ ثبؿٌذ.

دسكذ دسهبًگبُ ّبي دٍلتي ٍ  1/36دٍلتي، دسكذ ثيوبسػتبًْبي  6/47دسكذ اص پبػخ دٌّذگبى خبًِ ّبي ثْذاؿت ٍ هشاكض ثْذاؿتي،  7/50

دسكذ اص پبػخ  80دٌّذ. اص عشفي حذٍد  دسكذ دسهبًگبُ ّبي تخللي عت هكول سا ثشاي دسيبفت خذهبت عت هكول تشخيح هي 1/32

ل ؿْشػتبى دسكذ هيضاى اؿٌبيي خَد ثب هشاكض عت هكو 88دٌّذگبى حوبيت دٍلتي اص عت هكول سا كن ٍ ثؼيبس كن اسصيبثي كشدُ ٍ حذٍد 

 ٍ كن ػٌَاى كشدُ اًذ.كن سا ثؼيبس 

ثِ دليل  ثؼيبس هثجت هَخَد، سػذ ػليشغن ًگشؽ ثِ ايي سٍؿْب دس ثبثل ثِ ًظش هيدس هدوَع ثب دس ًظش گشفتي ًگشؽ ٍ هيضاى هشاخؼِ هشدم 

ي خذهبت كن ثَدُ ٍ لضٍم فشٌّگ ّبي كَست گشفتِ ؿٌبخت هشدم اص اًَاع سٍؿْبي عت هكول ٍ هشاكض هؼتجش اسايِ كٌٌذُ اي كوجَد حوبيت

 ػبصي ٍ افضايؾ دػتشػي هشدم ثِ خذهبت تبييذ ؿذُ كبهال هحؼَع اػت.

 گشدد. هَاسد صيش ثِ ػٌَاى پيـٌْبدّبيي ثشاي ثْجَد آؿٌبيي ٍ دػتشػي هشدم ثِ خذهبت هؼتجش عت هكول اسايِ هي

 دٌّذُ خذهبت عت هكول اص خولِ عت ايشاًي ثيوبسػتبًْبي( اسايٍِ  ٍ هشاكض ثْذاؿتي، دسهبًگبُ ّبي ثْذاؿت افضايؾ هشاكض دٍلتي )خبًِ -1

ّبي هختلف پضؿكي ثب هفبّين اٍليِ ٍ ثشخي دسهبًْبي عت هكول )گيبّبى داسٍيي، هبػبط،  آهَصؽ خْت آؿٌبيي پضؿكبى خبًَادُ ٍ گشٍُ -2

 ثبدكؾ ٍ غيشُ( اص عشيك ثشگضاسي دٍسُ ّبي ثبصآهَصي

 ّبي ػوَهي ؿْش ٍ اػتبى ول اص عشيك سػبًِّب ٍ هشاكض هؼتجش عت هك هؼشفي سٍؽ -3

 ّبي خبف داًؾ آهَصاى، داًـدَيبى ٍ فشٌّگيبى  ّبي آهَصؿي ثشاي گشٍُ ثشگضاسي ثشًبهِ -4

 تَػظ ؿْشداسي هٌبػجتي ثب ّذف هؼشفي سٍؽ ّب ٍ هشاكض هؼتجش عت هكول ّبي فشٌّگي ثشًبهِثشگضاسي خـٌَاسُ ّب ٍ  -5

 كي اص هشاكض اكلي تْيِ گيبّبى داسٍيي ّب ثِ ػٌَاى ي آهَصؽ ٍ ػبهبًذّي ػغبسي -6

 ثب تـكش

 دكتش سيحبًِ هؼيٌي

15/11/97  
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