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 مقدمه

 "ؾیالة ثب هَارِْ زض نحیح السام ثطًبهِ توطیي ٍ تسٍیي"ؾیالة،  آهَظقی هبًَض پیَؾت ضاٌّوبی ارطای ػٌَاى ثِهتي حبضط 

ػوالٍُ ثوط آى زض پبیوبى     .ثوَز ذَاّس  اؾفٌسهبُزض ضٍظ پٌزن  هبًَضارطای  اًسضوبضاى زؾتؾبیط  ٍهسیط هسضؾِ، ؾفیط ًزبت  یبضیگط

 ؾویالة  ٍیػُ ثِثطًبهِ هسضؾِ ثطای هَارِْ ثب قطایط اضططاضی ىویل قسُ ایي پیَؾت زض وٌبض یىسیگط، هبًَض، نفحبت تارطای 

لوطاض زازُ قوَز.   زض قوطایط ثحطاًوی    تَؾط هسیط هسضؾِ زض هىبًی لبثل زؾتطؼ تىویل قسُ، گطزز ایي ؾٌس ثبقس. تَنیِ هی هی

 اذتیبضّبی هَضز ًظط ضا تىخیط ٍ زض  گطزز ثطگِ هزعا ٍرَز زاقت، پیكٌْبز هی نَضت ثِچٌبًچِ ًیبظ ثِ اؾتفبزُ اظ ثطذی اظ نفحبت 

 لطاض زّیس تب یىپبضچگی ؾٌس انلی حفظ گطزز. افطاز
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 هب و مسئولیت هب نقشالف( 

 ،زض نَضت ووجَز ًیطٍ زض هوساضؼ وَچوها افوطاز   )ظیط یب فطز گطٍُ  پٌذ ،ثطای ارطای الساهبت نحیح زض هَارِْ ثب ؾیالة

. ایي هی ًوبیٌسای ضا زًجبل  ّبی ٍیػُ هؿئَلیت وِگطزًس هی زض ّط هسضؾِ تؼییي ضا ثط ػْسُ ذَاٌّس گطفت(  ّبتینهؿئَلیت 

  اظ: اًس ػجبضتّب  ًمف

 وِ ضاّجطی ٍ ّوبٌّگی والى هبًَض ضا ثط ػْسُ زاضز. هسیط هسضؾِ :یب فرهبًذُ ضرایط اضطراریهذیر  .1

)زض نوَضت هوطتجط ثوَزى ضقوتِ تحهویلی ثوِ هجبحوج وتوبة ٍ          "ظیؿت هحیطاًؿبى ٍ "وتبة  زثیط سفیر ًجبت: .2

هؼلوی وِ ضقوتِ تحهویلی هوطتجط    زض غیط ایي نَضت، ٍ (  ثِ تكریم هسیط هسضؾِثِ هبًَض ؾیالة ثَزى  هٌس ػاللِ

 اؾت. هؿئَلیتایي  لجَل ثِ هٌس ػاللِزاقتِ ٍ 

وِ هوىي اؾت ؾفیط ًزبت زض هسضؾوِ حووَض ًساقوتِ     ٍ یب قطایطی هَضزًیبظ ثطای هَالغ جبیگسیي سفیر ًجبت: .3

 .ثبقس

ٍ یب ّط فطز شیهالح  هطثی ثْساقت هسضؾِهتكىل اظ هؼبًٍبى هسضؾِ، ربیگعیي ؾفیط ًزبت،  هذیریت حَادث: تین .4

 .اظ ًظط هسیط هسضؾِ

) ثِ تكریم هسیط هسضؾِ ٍ  هٌس ػاللِتَاًوٌس ٍ  هَظاىآزاًف اظ  تؼسازیهتكىل اظ وبضهٌساى زفتطی،  تین جستجَ: .5

 هسیط هسضؾِ ٍ ؾفیط ًزبت. زیس نالحثِ  پصیط هؿئَلیتٍ ًگْجبى هسضؾِ ٍ یب ّط فطز  ؾفیط ًزبت(

ٍ یوب زض نوَضت هحوسٍزیت،     ّبی زیگوط  ** هوىي اؾت هتٌبؾت ثب قطایط ذبل زض هسضؾِ ًیبظ ثِ تزْیع ٍ یب تؼطیف تین

  ّبی یبز قسُ ثبال ثبقس. ایي اهط ثٌب ثِ نالحسیس هسیط هسضؾِ ٍ ّوفىطی ثب ؾفیط ًزبت، هزبظ اؾت. ازغبم تین

 

 

 

 تبریخ آخریي ثرٍز رسبًی: هحل اهضبء هذیر: 
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 ّبی ٍیژُ در ضرایط هَاجِْ ثب سیالة ة( ٍظبیف، تین/فرد ثب هسئَلیت

 

زض هبًَض ثلىِ زض قطایط  تٌْب ًِّب  ایكبى لطاض زاز. ایي ًمف اذتیبضثطای ّط فطز/ تین رسا ًوَزُ ٍ زض تَاى  *قطح ٍظبیف ظیط ضا هی

  ًظط گطفتِ قسُ اؾت. زض هبًَضافعٍى ثط ثطًبهِ  ،ّب ثطذی ًمف ضٍ اظایيٍالؼی ثطٍظ ایي ثحطاى ًیع اّویت زاضزا 

 

 ضرح ٍظبیف سوت

 هسیط هسضؾِ

  ی هطثَط ثِ قطایط ثحطاًیّب ٍ هؿئَلیت ّب ًمفتؼییي 

  ثِ ًكبًِ آغبظ هبًَض ٍ ًیع زض پبیبى ثطًبهِ ثِ ًكبًِ اتوبم هبًَض ؾیالةٍضزى آغیط آثِ نسا زض 

 ِزض نَضت ًیبظ( زض قطایط اضططاضی. اػالم زؾتَض ترلیِ هسضؾ( 

 ِاضتجبط ثب هؿئَلیي، ٍالسیي ٍ ربهؼِ ذبضد اظ هسضؾ 

  هؿتمین ثب ؾفیط ًزبتاضتجبط 

 گیطی ٍ هسیطیت اهَض تهوین 

 ؾیالة ثب هَارِْ زض نحیح اهوب ٍ ًْبیی ؾبظی ؾٌس ثطًبهِ السام 

 قطایط ثحطاى زض هسضؾِ حؿت قطایط ٍیػُ   گبًِ 5ّبی  ّب ٍ هؿئَلیت تغییط زض ثطذی قطح ٍظبیف ًمف
 زض یه هسضؾِ

 

 ضرح ٍظبیف سوت

 ؾفیط ًزبت

 ارطای هبًَض ٍ ًظبضت ثط آى یهسیطیت ولیِ هطاحل ضاٌّوب 

  ّبی رؿتزَ ٍ هسیطیت حَازث ثط اؾبؼ ًظط ٍ نالحسیس هسیط هسضؾِ اظ رولِ تكىیل تین ّب ًمفتؼییي 

 ِاًزبم الساهبت الظم رْت ایوٌی زاًف آهَظاى ٍ ؾبیط افطاز زض هسضؾ 

  رْت ترلیِ زاًف آهَظاى ) زض نَضت ًیبظ(زض ًظط گطفتي توْیسات الظم 

 ٍُّب ٍ ثمیِ افطاز زاضای هؿئَلیت اضتجبط ثب هؼلوبى، گط 

 )ِاػالم هىبى ایوي )طجمِ ذبنی اظ هسضؾِ ٍ یب ذطٍد اظ هسضؾ 

  وبضوٌبى زض ضاثطِ ثب هؿبئل ؾیالة زاًف آهَظاىآهَظـ ٍ 

 طیت حَازث ٍ اضائِ گعاضـ ثوِ ؾوطگطٍُ   زضیبفت، ٍیطایف ٍ ًْبیی ؾبظی گعاضـ پیكجطز هبًَض اظ تین هسی
 ٍپطٍضـ آهَظـاظ ططیك ؾبذتبض  ظیؿت هحیطاؾتبًی وتبة اًؿبى ٍ 

 تبریخ آخریي ثرٍز رسبًی: :ء هذیراهضبهحل 
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 ضرح ٍظبیف سوت

 هسیطیت حَازث تین

 پیف اظ قطٍع هبًَض( ّبی اٍلیِ اطویٌبى اظ ٍرَز تزْیعات ایوٌی ٍ ووه( 

  زض حویي ٍلوَع   ، ایوي زیگطى ىب)طجمبت ثبالتط ٍ یب ّط ه ّب والؼ ربیی ربثِهكرم ًوَزى هىبى
 ٍ اػالم ثِ ؾفیط ًزبت ٍ هسیط  ؾیالة، طجك ًظط  ایي گطٍُ(

 نالح شیّبی اٍلیِ تَؾط افطاز  اضائِ ووه 

 ِاًتمبل ثِ هىبى هٌبؾت هبًٌس طجمت ثوبالتط، ووِ زض نوَضت     حفبظت اظ هساضن ٍ اؾٌبز هْن هسضؾ(
 هسضؾِ، هساضن آؾیت ًجیٌٌس( گطفتگی آة

 بّ تلفيثِ  زّی پبؾد 

  ّب طجك ًظط آى ّب هؿئَلیتاضتجبط ثب ؾفیط ًزبت ٍ هسیط انلی ٍ اًزبم 

  ٍ الساهبت هؿتٌسؾبظیاضظیبثی 

 ّب ّسایت ٍ هسیطیت هؼلوبى ٍ زاًف آهَظاى حیي ترلیِ والؼ 

 ضرح ٍظبیف سوت

 تین رؿتزَ

 ّب ٍ ووه ثِ افطاز ثب ًیبظهٌسی ذبل ّوطاّی هؼلوبى زض ترلیِ والؼ 

  ِثِ هىوبى زض ًظوط    فوبّبی هسضؾِ ٍ اطویٌبى اظ ترلیِ توبهی زاًف آهَظاى ٍ افطازرؿتزَی ولی
 گطفتِ قسُ

  اػالم قسُ تَؾط ؾفیط ًزبت پطذططهوبًؼت اظ ٍضٍز زاًف آهَظاى ٍ افطاز ثِ هٌبطك 

 ظزُ ؾیل ؾبذتوبى ثِ افطاز ٍضٍز اظ رلَگیطی 

  بظ ٍ زاقتي ظهبى وبفیزض نَضت ًی ّب آىچه ًوَزى قیطّبی انلی آة، ثطق، گبظ ٍ ثؿتي 

 اضتجبط ثب هسیط انلی ٍ ؾفیط ًزبت 

 تبریخ آخریي ثرٍز رسبًی: :ء هذیراهضبهحل 
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 ضرح ٍظبیف سوت

 هسضؾِ هؼلوبىؾبیط 

  ثب ّسایت تین هسیطیت حَازث( ّوطاّی زاًف آهَظاى رْت اًتمبل ثِ هىبى ایوي( 

 ّوطاُ زاقتي لیؿت اؾبهی زاًف آهَظاى 

 اؾبهی افطاز ثب هحسٍزیت ذبل ثِ ؾفیط ًزبت اػالم 

  ثِ ؾفیط ًزبت  هفمَزقسٍُ یب  زیسُ آؾیتاػالم اؾبهی افطاز 

  اضائِ ووه اٍلیِ زض نَضت آقٌبیی وبفی ثب ایي الساهبت )ثب اٍلَیت افطازی وِ تَاًبی حطوت
 ًساضًس(

 اضتجبط ثب ؾفیط ًزبت 

 تبریخ آخریي ثرٍز رسبًی: :ء هذیراهضبهحل 
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 استفبده در شرایط اضطرار )و مبنور سیالة( ویژه اطالعبت مدرسهج( 

ثطًبهوِ الوسام    زض هطحلِ ایزبز آهبزگی ثطای ارطای هبًَض ٍ توسٍیي اطالػبت هسضؾِ ثَزُ ٍ ثبیؿتی  تطیي انلیایي لؿوت قبهل 

اًزوبم ثگیوطز ٍ    ٍ زض قوطایط ػوبزی،  ایي السام پیف اظ ٍلَع ؾویالة   اؾت ضطٍضینحیح زض هَارِْ ثب ؾیالة تىویل گطزز. 

تىویل ایي لؿوت ثط ػْسُ  ؾیالة ثطای هسیطیت اهَض ثؿیبض حبئع اّویت اؾت.ثطٍظ ثحطاى ٍ اطالػبت هٌسضد زض آى زض ٌّگبهِ 

ًووَزُ ٍظوبیف ضا ثوِ     طیگیو  تهووین تَاًس  ؾفیط ًزبت ٍ تین هسیطیت حَازث ثَزُ ٍ ثطاؾبؼ اطالػبت هؿترطد اظ آى ؾفیط هی

 ٍ افطاز اثالؽ ًوبیس. ّب گطٍُ

 هذرسِ کلیذیافراد 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ضوبرُ توبس  آدرس هحل سکًَت

 هذیر هذرسِ:  

 هسئَل ثْذاضت هذرسِ:  

 اجتوبػی هذرسِ: هذدکبرهطبٍر ٍ   

 ًوبیٌذُ اٍلیب ٍ هرثیبى:  

 هؼبًٍیي هذرسِ:  

 

 )سفیر ًجبت(: زیست هحیطهذرس کتبة اًسبى ٍ   

 ًگْجبى هذرسِ:  

 

ّبی هسئَل دیگری ثهِ   ّب ٍجَد ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ یب ًیبز ثبضذ همبم هتٌبست ثب ضرایط هذرسِ هوکي است ثرخی از ایي هسئَلیت**

 ایي فْرست اضبفِ ضَد.

 

 

 تبریخ آخریي ثرٍز رسبًی: :ء هذیراهضبهحل 
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1هذرسِخالصِ اطالػبت جوؼیتی   

 

 

 

 

 ثیكتطی اضبفِ قًَس ّبی ضزیفزض نَضت ًیبظ *

 

 
                                                           

1
 ضَد لیذ گردد. در صَرتی کِ هذرسِ در ثیص از یک ضیفت فؼبلیت دارد ٍ یب در سبػبت خبرج از ضیفت آهَزضی ثرًبهِ دیگری در آى اجرا هی 

 تؼذاد )ًفر( هَضَع

)ول افطاز اػن اظ پطؾوٌل، زاًوف آهوَظاى،    روؼیت هسضؾِ
 هؼلوبى ٍ...(

 

  تؼساز هسیطاى

  تؼساز هؼبًٍیي

  )اػن اظ هؼلوبى حبثت، هؼلوبى هیْوبى ٍ...( تؼساز هؼلوبى

  ٍ وبزض هسضؾِ تؼساز وبضهٌساى

  آهَظقی تؼساز زؾتیبضاى

  تؼساز وبضهٌساى ثَفِ هسضؾِ

  اظ هسضؾِ تت ٍ هطالجهبتؼساز وبضهٌساى ًگْجبًی، ذس

 تبریخ آخریي ثرٍز رسبًی: :ء هذیراهضبهحل 
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 ّبی خبظ افراد ثب هحذٍدیت

ایي افطاز زض  ارؿوی ٍ یب ؾالهتی ثبقٌسزض اغلت هساضؼ هوىي اؾت تؼسازی اظ زاًف آهَظاى ٍ یب وبضوٌبى زاضای قطایط ذبل 

قٌبؾوبیی   ،ؾویالة  ثوب  هَارِْ زض نحیح السام گطٍُ ثَزُ ٍ الظم اؾت زض ظهبى تسٍیي ثطًبهِ پصیطتطیي آؾیتحیي ٍلَع ثحطاى، 

یي قَز )چِ زض ح ضؾبًی ووهّب  ثِ آىذبل  طَض ثِضت ٍلَع ّط ًَع ثحطاى احتوبلی، ایي افطاز هكرم ثَزُ ٍ َگطزًس وِ زض ن

لطاض گطفتِ ٍ پؽ  زیسُ آؾیتزض گطٍُ افطاز  افطازترلیِ ٍ چِ زض ظهبى ضؾیسى ثِ هىبى ایوي(. ّوچٌیي الظم اؾت تؼسازی اظ ایي 

ثطضؾی گطزز )هبًٌس افطازی وِ زاضای ًبضاحتی للجوی ٍ یوب    ،نالح شیتَؾط افطاز  اظ ضؾیسى ثِ هىبى ایوي ٍضؼیت ؾالهتی آًبى

 فطاز ضا ثِ تین هسیطیت حَازث ٍ تین رؿتزَ اػالم وٌیس.اؾبهی ایي ا تٌفؿی ّؿتٌس(.

 ّبی خبظ اسبهی افراد ثب هحذٍدیت

 ضوبرُ کالس ًبم ًَع هحذٍدیت

 نحجت وطزى ثِ ظثبى ضایذ هٌطمِزض  هحسٍز هْبضت
 )ٍیػُ افطاز ذبل( 

  

   قسیس( آلطغی ٍ آؾن رولِ اظ) پعقىی قىٌٌسُ ؾالهتی

   ػبطفی یب قٌبذتی ّبی ًبتَاًی

   ٍ یب هكىالت ذبل ّب ثیوبضی

   (هَلت ٍ زائن) رؿوی ًبتَاًی/  تحطن

   ثیٌبیی زض ًبتَاًی یب ًبثیٌبیی

   قٌَایی ون یب ًبقٌَایی

   ؾبیط

 

 تبریخ آخریي ثرٍز رسبًی: :ء هذیراهضبهحل 
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 هذرسِ اطالػبت سبختوبى

 

ّهبی دیگهری ثهِ جهذٍل      تَاى ردیف هذیر هذرسِ ٍ سفیر ًجبت، هی دیذ صالح** هتٌبست ثب ضرایط هذرسِ ٍ ثِ 

 اضبفِ ًوَد.

 

 ضرح هَضَع

  حسٍزی( نَضت ثِ) هؿبحت هسضؾِ

  ّب ؾبذتوبىتؼساز 

  ّبی ٍضظقی ٍ یب ؾبلي ّب ظهیيتؼساز 

  بّ تؼساز والؼ

  پبضویٌگ

  تؼساز طجمبت

 :ء هذیراهضبهحل  تبریخ آخریي ثرٍز رسبًی:
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  ِجبهغ هذرسِ   ًمط 

 ضا تْیِ ًوَزُ ٍ هَاضز ظیط ضا ضٍی آى هكرم وٌیس.ؾبذتوبى هسضؾِ  ًمكِیه ًؿرِ اظ 

 زض قطایط ثحطاى ترلیِ هؿیطّبی 

 ؾطپٌبُ هحل 

 حطیك اػالم تزْیعات 

 ًكبًی آتف ّبی ّیسضاًت 

 َّب وي ذبهَـ آتفًكبًی ٍ  ّبی آتف ل هحل وپؿ  

 ّبی اٍلیِ رؼجِ ووه 

 زض آظهبیكگبُ هساضؼ(  ٍیػُ ثِ) ذططًبن هَاز ؾبظی شذیطُ هحل 

ّب لطاض زّیس، یه ًؿرِ اظ ایي ًمكِ  چٌس ًؿرِ تْیِ وٌیس ٍ زض اذتیبض هسیط هسضؾِ، ؾفیط ًزبت ٍ ؾطگطٍُ قسُ تْیِ**اظ ًمكِ 

 ضا زض هحلی وِ زض هؼطو زیس ّوِ افطاز اؾت ًهت ًوَزُ ٍ ثِ افطاز زض ذهَل آى تَضیح زّیس.

 ّب آقٌب ثبقٌس. آى ػولىطز ًحَُثب  ّوچٌیي ٍ ثكٌبؾٌس ضا ّب هىبى ایي اًس هَظفهسضؾِ  وبضهٌساى ولیِ**

 

 

 

 

 

 

ارطای هبًَض ؾیالة ٍ ًیع السام نحیح زض هَارِْ ثب آى ثؿیبض اّویت زاضز. اهب زض ثطذی  ساًزبم ٍ تىویل ایي لؿوت زض فطایٌ

بی اؾتیزبضی ٍ هٌبطك هحطٍم( وِ ًمكِ هسضؾِ هَرَز ًیؿت، هحل ّىهساضؼ وِ ثِ زلیل قطایط ذبل )هساضؼ زض ؾبذتوب

ى تىخیط ٍ زض نَضت وتجی تْیِ ٍ چٌس ًؿرِ اظ آثِّبی اٍلیِ ٍ هَاضز قیویبیی ؾطپٌبُ، تزْیعات اطفبء حطیك، هحل رؼجِ ووه

.اذتیبض هسیط، ؾفیط ًزبت ٍ وبضهٌساى هسضؾِ لطاض گیطز  

 تکویل ًوبیٌذ. ثخص راگردد سبیر هذارس  ایي **تَصیِ هی

 تبریخ آخریي ثرٍز رسبًی: :ء هذیراهضبهحل 
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 در هذرسِ خطر ٍتحلیل تجسیِ ( د

زض ایوي   .قوَز  هیثبقس قٌبؾبیی  ذططآفطیيٍ یب  ضؾبى آؾیتلمَُ هسضؾِ وِ هوىي اؾت بّبی ث ذططات ٍ ضیؿهزض ایي لؿوت 

 ٍ وبضوٌوبى  اؾوت  هوىوي  وِ احتوبلی ذططات طایّب، هحَطِ هسضؾِ ٍ... ث ؾبذتوبىزضًٍی هسضؾِ،  ثیطًٍی ٍ ّبی ثرف ضاثطِ،

  .قَز هی اضظیبثی زّس، لطاض تأحیط تحت ضا آهَظاى زاًف

 ذرسِ خَد تْیِ کٌیذهدر  پرخطراثتذا فْرستی از هٌبطك 

 ذرسِ:هدر  پرخطرّبی  فْرست هکبى

 ثبقٌس: هیّبی پطذطط  ّبی ظیط هىبى هَاضزی ًظیط هىبىراٌّوبیی: 

 ُ(ةّبی حیبط هسضؾِ )احتوبل ضیعـ زض ٌّگبم ؾیال چب 

  ّؿتٌس تط پبییيظیطظهیي ٍ طجمبتی وِ اظ ؾطح ظهیي 

 ّب قًَس ًظیط آظهبیكگبُ ّبی وِ ٍؾبیل ٍ هَاز ذططًبن ًگْساضی هی هىبى 

  ّؿتٌس پصیط آؾیتًمبطی وِ زاضای ؾمف ٍ یب زیَاضّبی غیط ایوي ٍ یب 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.  

 ایي فْطؾت ضا ثطای هسضؾِ ذَز تىویل وٌیس** 
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 خطر ٍلَع ارزیبثی ریسک ( ر

قفبفی هیبى ایوي   اٍلَیت ثٌسیتب  ًوبیینهٌبطك پطذطط تىویل  ثطایضا اؾت رسٍل ظیط  مالظپؽ اظ تىویل فْطؾت نفحِ لجل 

 آى احطگوصاضی  هیوعاى  ٍ پیبهوس  یوه  ٍلوَع  اظ زضؾتی اضظیبثی ایٌىِ ثطایای وِ زاضًس، ثسؾت ثیبیس. ًمبط اظ هٌظط ضیؿه هربططُ

 ثوطای  پیبهس یه ٍلَع احتوبلقست ٍ  اضظیبثی هٌظَض ثِ. وٌین ثطآٍضز ضا آى ٍلَع احتوبلقست ٍ  اثتسا زض اؾت الظم ثبقین زاقتِ

ٍ  اؾتفبزُ ًوبییس )یه ًوًَِ زض ذط اٍل رسٍل اًزبم قسُ اؾت( اظ ضاٌّوبی پبییي نفحِ قسُ قٌبؾبیی پطذطط هٌبطك اظ ّطیه

 .رسٍل ظیط ضا تىویل وٌیس

 پیبهذ ضذت تؼییي 

 ثعًیس. ػالهت ّط هٌطمِ، قست ذطط احتوبلی ضا **ضٍ ثِ ضٍی

 راٌّوبی تؼییي ضذت ٍ احتوبل ٍلَع خطر ثرای ّر یک از هٌبطك پرخطر ضٌبسبیی ضذُ

 ًورُ ٍ ضذت پیبهذ

 

 هکبى پرخطر

 ًورُ احتوبل ٍلَع ًورُ ضذت پیبهذ
 ریسک ٍلَع حبدثِ در هکبى پرخطر  

 )حبصل ضرة ضذت در احتوبل(

 12 4 3 ًوًَِ: ؾطٍیؽ ّبی ثْساقتی

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ٍ قست پیبهس ثطای ًوطُ  
ّط یه اظ هٌبطك پطذطط   

 (آهیع فبرؼِ) 5 )ثبال(  4 ) هتَؾط  ( 3   ) ون ٍ رعئی( 2  ) ًبچیع(1  

ثطای ًوطُ احتوبل ٍلَع  
ّط یه اظ هٌبطك پطذطط   

 )ثؼیذ( 1
زض ایي  احتوبالً

هىبى حبزحِ ضخ 
 زّس ًوی

 (غیرهحتول) 2
اًتظبض ًساضین حبزحِ ضخ 
زّس اهب هوىي اؾت 

 پیف ثیبیس

 )هوکي( 3
هوىي اؾت زض ایي 
 هىبى حبزحِ ضٍی زّس

 )هحتول( 4
احتوبل ٍلَع 

حبزحِ ٍرَز زاضز 
 ٍلی لطؼی ًیؿت

 )لطؼی( 5
ثسٍى قه زض ایي 
هحل حبزحِ ضٍی 

 ذَاّس زاز.
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زض رسٍل ثبال، ثِ ایي هؼٌبؾت وِ ّط چِ ػسز ثعضگتطی زض ؾتَى ضیؿه ًَقتِ قسُ   ** اػساز ضیؿه هحبؾجِ قسُ*

ّبیی وِ  . هىبىلطاض زاضزاؾت، ایي هىبى زاضای ذطط ثبلمَُ ثیكتطی اؾت ٍ زض ًتیزِ زض اٍلَیت ثبالتطی ثطای هطالجت 

هبلی ثیكتط ّؿتٌس. لصا ایوي   زاضای ػسز ضیؿه ثبالتطی ّؿتٌس، هٌبطك ثب ثیكتطیي ذطط ٍ احتوبل ٍلَع آؾیت ربًی ٍ

ِ اػالم ًوبییس، ثطای وبّف ذطط زض ایي هٌبطك  ٍ تین رؿتزَ  هٌبطك ضا ثِ ؾفیط ًزبت وٌیوس ٍ ٌّگوبم    ضیوعی  ثطًبهو

 بطك رلَگیطی ًوبییس.ٌآهَظاى ٍ ؾبیط افطاز زض ایي ه ؾیالة اظ حوَض زاًف

  

 

 ثرای تخلیِ/ تجوغ داًص آهَزاى هسیرّبتؼییي ثْتریي  ُ(

هؿیط ضا رْوت ذوطٍد زاًوف آهوَظاى      تطیي ایويزض هسضؾِا ثبیؿتی  پطذططگطٍُ هسیطیت حَازث پؽ اظ اضظیبثی ضیؿه هٌبطك 

ّب ٍ افطاز هؿئَل اػالم وٌس  تؼییي ًوبیس ٍ ایي هؿیط ضا ثِ ؾفیط ًزبت اػالم وٌس. ؾفیط ًزبت ثبیؿتی هؿیط ایوي ضا ثِ ولیِ تین

 ثبقس. ّب آىزاًف آهَظاى ووتطیي ذطط هتَرِ  ربیی ربثِتب حیي ترلیِ ٍ یب 

ّوچٌیي ایي گطٍُ ثبیس یه هىبى ایوي زضٍى هسضؾِ ٍ یه هىبى ایوي ثیطٍى ٍ زض ًعزیىی هسضؾِ اًتربة ًوبیوس ووِ احتووبل    

گطفتگی ٍ یب ترطیت آى ووتطیي حس هوىي ثبقساوِ ثب تَرِ ثِ قطایط ذبل زض حیي ٍلَع ؾیالة ٍ اضظیبثی قوطایط تَؾوط    آة

)ثِ هىوبى ایووي زضٍى هسضؾوِ( ٍ یوب      رب ربثِگیطی ًْبیی تَؾط ؾفیط ًزبت ٍ هسیط هسضؾِ زاًف آهَظاى ضا  ایي گطٍُ ٍ تهوین

 ترلیِ )هىبى ایوي ثیطٍى هسضؾِ( ًوَز. 

 ثبقس. اظ ؾطح ظهیي ٍ ّوىف هی تط پبییيثب طجمبت  ربیی ربثِ**اٍلَیت ترلیِ ٍ 

 

  درٍى هذرسِ: جبیی جبثِهکبى ایوي جْت 
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 :)ِهکبى ایوي جْت تخلیِ داًص آهَزاى )ثیرٍى هذرس  

 

در خصهَظ   آههَزاى اٍلیب ٍ هرثیبى ٍ داًص  -ّبیی کِ در جلسبت تَجیْی ثب هؼلوبى هذرسِ ی( سرفصل

 :تَاى ثیبى داضت ّبی سیالة هی آهَزش

ضَد  ّطذارّبی َّاضٌبسی هجٌی ثر احتوبل ٍلَع سیالة، هٌتطر هی کِ ٌّگبهی ٍیژُ ثِ)لجل از ٍلَع سیالة  -1

 ٍ ضوب فرصت کبفی داریذ(

  زض یه هٌطمِ ؾیل ثِ ٍلَع ًپیَؾتِ ثبقس، زلیل آى ًیؿت وِ پؽ اظ ایي ثِ ٍلَع ًپیًَسز. زٍضُ ثبظگكوت   حبل تبثِاگط

ّون آى ضا تزطثوِ ًىوطزُ ثبقوٌسا پوؽ اگوط        ّب ثبالؾت ثِ ایي هؼٌب وِ هوىي اؾت چٌوس ًؿول لجول    ثطذی اظ ؾیالة

 ضا رسی ثگیطین. ّكساضّبی هجٌی ثط احتوبل ٍلَع ؾیالة زاقتین آى

 ثوبالتط  ؾطحی زض ضا ّب آى. ًىٌیس شذیطُ ظیطظهیي زض ذَز )ًظیط قٌبؾٌبهِ ٍ ...( ضا هْن اؾٌبز  ِ  زض آؾویت  اظ ٍ زاضیوس  ًگو

 .وٌیس هحبفظت ؾیل ثطاثط

 لیتطی( 5/1ثططی  تؼسازیّبیی شذیطُ وٌیس )هخالً  آة آقبهیسًی تبظُ ضا ثب ضػبیت انَل ثْساقتی زضٍى ثططی 

 زضیچِ ّبی یه ططفِ ثطای پؽ ًعزى فبضالة هی تَاًوس   وٌیس. ثطضؾی ضا ؾیؿتن فبضالة ٍ وطزُ ترلیِ ضا ظیطظهیي(

 ووه وٌٌسُ ثبقس.(

 وبّف یبثس. آلَزگی ذطط تب وٌیس گطفتگی ذبضد ؾیل هؿتؼس هٌبطك زیگط ٍ ظیطظهیي اظ ضا قیویبیی هَاز 

  ؾبػت آهبزُ وٌیس تب اگط  72یه ثؿتِ اضططاضی قبهل آة، غصای ذكه، زاضٍ، ضازیَ ... رْت ضفغ ًیبظّبی ذَز ثطای

 هزجَض ثِ ذطٍد ؾطیغ قسیس، ثب ذَز ثِ ّوطاُ ثجطیس ٍ یب اگط زض ؾیالة گیط افتبزیس، ثب ذَز زاقتِ ثبقیس.

 وٌیس )هبًٌس وٌؿطٍ، ًبى ٍ...(. شذیطُ ًساضًس، آقپعی ثِ ًیبظی وِ ضا غصایی هَاز مالال 

 زاضیس ٍ ... ضا اٍضغاًؽ ًكبًی، آتف پلیؽ، اضططاضی ّبی تلفي قوبضُ وِ وٌیس حبنل اطویٌبى. 

 .ثساًیس وِ زض نَضت ًیبظ ثِ ترلیِ، آة، ثطق ٍ گبظ ضا اظ وزب ثبیس لطغ وٌیس 

  ّفتِ زاقتِ ثبقیس. 2تبى ضا ثِ اًساظُ ههطف  زوتط ثطای ذَز ٍ اػوبی ذبًَازُزاضٍی تزَیع قسُ تَؾط 
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 زّیس ٍ اظ ّط گًَِ تؼلول ٍ   اًزبم ضا وبض ایي ؾطیؼبً زٌّس، هی ترلیِ زؾتَض قوب ثِ یب وٌٌس هی تَنیِ قوب ثِ همبهبت اگط

 یب همبٍهت ذَززاضی وٌیس.

ثَیژُ در ضرایط ثحراًی، پبس ثذارین  رٍد، خبًِ آة است. حرین آى را، چِ در ضرایط ػبدی ٍ

 تب خبًِ خراة ًطَین...

 کبفی داریذ هَارد زیر را در ًظر ثگیریذ: الزم زهبى تخلیِ از لجل ٍ داریذ لرار آّستِ سیل طغیبى هسیر در اگر

 ّب هحبفظت وٌیس ثِ طجمِ ثبالتط هٌتمل وٌیس. ذَاّیس اظ آى هَاضزی وِ هی 

 ( تَاًیس ایي ووبض ضا   تَاى ایي وبض ضا اًزبم زاز ٍ ثِ قیَُ ایوي هی زاًیس چگًَِ هی اگط هی آة ٍ ثطق ٍ گبظ ضا لطغ وٌیس

 ایس تزْیعات الىتطیىی ضا لوؽ ًىٌیس. اًزبم زّیس(. اگط ذیؽ ّؿتیس ٍ یب زض آة ایؿتبزُ

 ِمی اظ ذَظؾتبى هٌظَض رلَگیطی اظ ٍضٍز آة اططاف هله ذَز لطاض زّیس. هكبضوت هطزم زض هٌبط ّبیی اظ هبؾِ ثِ ویؿ

ّبی قي ٍ ذبن، ووه لبثل تَرْی ثِ  ثطای ؾبذتي زیَاضّبی حفبظتی ثب ووه ویؿِ 98ّبی اثتسای ؾبل  زض ؾیالة

 ّب ًوَز. وبّف آؾیت

 

 حیي ٍلَع سیالة -2

 آة ػووك  .ًىٌیوس  آى اظ ػجوَض  ثطای تالقی وٌیس، هی هكبّسُ ضا ؾیالة ظهیي، ضٍی ٍ ّب پل ّب، گصضگبُ ّب، ربزُ زض اگط 

دارد؛  ای الؼبدُ فَق حرکبت آة لذرتقسُ ثبقوس.   قؿتِ آة ظیط ربزُ ثؿتط اؾت هوىي ٍ ًیؿت ٍاضح ّویكِ

تَاًذ ٍسبیل ًملیهِ   هتر آة هی سبًتی 30هتر آة ایي لذرت را دارد کِ ضوب را ثیبًذازد ٍ  سبًتی 15

  ثلٌذ را از جبدُ خبرج کٌذ. حتی خَدرٍّبی ضبسی

 احتیبط قت زض ٍیػُ ثِ ثبقٌسا فبضالة حتی ٍ ثٌعیي ضٍغي، ّب، آٍاض ٍ ًربلِ ٍالی، گل ؾٌگ، حبٍی تَاًٌس هی ّب ؾیالة 

ًبقی  98ّبی اثتسای ؾبل  ؾیالة ثبذتگبى ربىّبی ظیبزی اظ  تط اؾت. ثرف ؾیالة ؾرت ذططات تكریم وِ وٌیس

 اظ ػسم تَرِ ثِ ّویي هطلت ثِ ًظط ؾبزُ ثَزُ اؾت.
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  گبظ ضا ثجٌسیس.هَتَضذبًِ ضا ذبهَـ ٍ قیطّبی 

 اظ یوب  رَقوبًسُ  ضا آة ثٌَقس ضا آى وِ وؿی اظ ایٌىِ لجل ثبقس، آلَزُ قوب آقبهیسًی آة اؾت هوىي وٌیس هی فىط اگط 

 وٌیس. اؾتفبزُ تهفیِ آة ّبی لطل

 وٌیس. اؾتفبزُ اطالػبت هطثَط ثِ ؾیل ضٍظضؾبًی ثِ زؾتَضالؼول قٌیسى ثطای ّوطاُ زؾتگبُ یب ثبتطی زاض یه ضازیَی اظ 

 وٌیس ػجَض ًملیِ ٍؾیلِ یب پیبزُ پبی ثب ظزُ ؾیل هٌبطك اظ ًىٌیس ؾؼی ّطگع. 

 ِتخلی 

اگط تَؾط همبهبت هحلی زؾتَض ترلیِ ثِ قوب زازُ قس، هَاضز ظیط ضا تب حس اهىبى ثِ ذبطط زاقتِ ثبقیس )زض ًظط زاقوتِ  

 آٍضی ًوبییس(: م قسُ ثَز، هَاز ظیط ضا روغثبقیس وِ اٍلَیت اٍل حفظ ربى ٍ فطاض اؾت زض نَضتی وِ فطنت وبفی اػال

  ؾبػت 72ثؿتِ ًیبظّبی اؾبؾی ثطای 

  ٍ فووبی  زض اهىوبى  نوَضت  زض ووطزُ  تْیِ وپی ّب آى اظ) تبى ٍ اؾٌبز حمَلی هْن ذبًَازُاٍضاق قٌبؾبیی ٍ ثیوِ ذَز 

 .(وٌیس ذیطُش هزبظی

 اطالػبت توبؼ ثب ذبًَازُ ٍ زٍؾتبى 

 قرهی ثْساقتی هَاضز ٍ ضطٍضی زاضٍّبی 

 ّبی اػتجبضی پَل ٍ وبضت 

 لَُ چطاؽ 

 ضازیَ ثبططی زاض 

 ِثبططی اضبف 

 لجبؼ ضس آة 

 وفف ضس آة 

 ِلجبؼ اضبف 

 هَثبیل ٍ قبضغض 
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 ُایوٌی در را 

 زّیس. گَـ ضازیَ ثِ اطالػبت آذطیي زضیبفت ثطای 

 ثطٍیس ثبالتط ظهیي ثِ ٍ ضفتِ ثیطٍى ؾطیؼبً اؾت، افعایف حبل زض قوب ًملیِ ٍؾیلِ اگط آة زض. 

 اگط زض قطایطی ّؿتیس وِ ثطایتبى هوىي اؾت، ثبز چطخ    ِ روب قوسى تَؾوط     ّبی اتَهجیل ضا ذبلی وٌیس توب اهىوبى ربثو

 ؾیالة ووتط قَز.

 

 ایذ: اگر در سیالة ثِ دام افتبدُ

ًكبًی  احوط، پلیؽ یب آتف ّالل ثب اهىبى نَضت زض افتبزیس، زام زض ؾیالة ثِ ٍ ًطؾیسیس ایوي هٌطمِ ثِ ؾیل ضؾیسى اظ لجل اگط

 وٌیس. اضؾبل  ًعزیىبى ثطای ضا ذَز لَویكي یب زّیس ٍ تَضیح ضا ذَز ٍضؼیت ٍ ثسّیس ضا ذَز هىبًی هَلؼیت توبؼ ثگیطیس،

 زض یه ؾبذتوبى 

طجمِ ثبال ًطٍیوس  ّب ثؿتِ زض  ثِ ثبالتطیي لؿوت ؾبذتوبى ثطٍیس. اظ ضفتي ثِ ظیطظهیي ٍ طجمبت پبییي ذَززاضی وٌیس. اهب ثِ هىبى

ثطٍیس ٍ زضذَاؾت ووه  ذَز ثبم پكت ثِ لعٍم نَضت زض چطاوِ هوىي اؾت زض احط ثبال آهسى آة زض آى اتبق ثِ زام ثیبفتیس. فمط

 ًوبییس.

 هٌعل ذَز ضا تطن وٌیس. ؾطیؼبًٍالغ قسُ اؾت.  پطذططاگط احتوبل ٍلَع ؾیل ٍرَز زاضز ٍ هٌعل قوب زض هٌطمِ 

   ًِثیطٍى اظ ذب 

 ثطٍیس. ّبی ثبالتط ثطٍیس ٍ زض نَضت اهىبى اظ یه رؿن هحىن ٍ یب تٌَهٌس ثبال ثِ هىبى -

 ووه ثِ زیگطاى ثؼس اظ اطویٌبى اظ قطایط ذَز. -

ّب ٍ ... وِ ثِ ظبّط آضام ّؿتٌس زٍض قَیسا ظیطا ؾیالة ثسٍى ّكساض ٍ ًبگْوبًی هوىوي    ّبی فبضالة، تٌگِ اظ رَیجبضّب، وبًبل -

 اؾت ربضی قَز.
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 زؾتی چَةًبچبض ثِ گصقتي اظ آة ّؿتیس، ثطای حفظ تؼبزل ٍ ثطضؾی ػویك ظهیي ثب ووه یه  ِاگط ثطای ثیطٍى آهس اظ هٌطم -

 یب ػهب زض آة ؾیل حطوت وٌیس.

 ػجَض ًىٌیس. ّب پلزض ٌّگبم ربضی قسى ؾیالة اظ ضٍی  -

 ثؼذ از ٍلَع سیالة -3

 ُایس: اگط هٌبظل ذَز ضا ترلیِ ًوَز 

 وٌٌس ثِ هٌبظل ذَز ثبظگطزیس. بهبت قطایط ایوي اػالم هیتٌْب ظهبًی وِ هم 

 ّبیی وِ ؾیالة فطٍوف وطزُ هطلغ قَیس ٍ هطالت آٍاض ثبقیس. اظ هىبى 

 .ؾؼی ًىٌیس زض هٌبطمی وِ ٌَّظ ؾیالة ٍرَز زاضز ضاًٌسگی وٌیس 

 ُذَاّیس ثبظگطزیس: ایس یب هی اگط زض هٌطمِ هبًس 

 قَز تَرِ وٌیس. زض اٍلیي فطنت هوىي اظ افطاز آگبُ ٍ هترهم هكَضت ثگیطیس. هٌتكط هیّبی ضؾوی  ثِ اطالػبتی وِ اظ وبًبل

  :وٌیس اؾتفبزُ ظیط احتیبطی الساهبت ٍ ًىبت اظ آة، افعایف قسى هتَلف اظ پؽ

 داخلی اهٌیت

 آى ضا ایوي اضظیبثی وطزًوس ٍاضز   همبهبت ٍ افطاز هؿئَل ٍلتی فمط زض نَضت اهىبى ثَز، ظزُ ؾیل قست ثِ قوب ذبًِ اگط

  قسُ، زٍض قَیس. احبطِ ؾبذتوبًی وِ تَؾط ؾیالة ّط اظ هٌعل ذَز قَیس. 

 پٌْوبًی ذهَنوبً زض فًَساؾویَى     ذطوطات  اؾوت  هوىوي . قست احتیبط وٌیس ثِ ظزُ، ّبی ؾیل ؾبذتوبى ثِ ٍضٍز ٌّگبم

 لبضچی، الىتطیىی، آلَزگی قَن ثطاثط زض ذَز اظ هحبفظت قبهل قرهی ایوٌی هالحظبت ثبقس. زاقتِ ٍرَز ؾبذتوبى

 هٌعل ثطلی ّبی ؾیؿتن یب ثطق ثب ثطق ضا اظ فیَظ انلی لطغ وٌیس. نبحجبى هٌبظلی وِ .ضا زض ًظط ثگیطیس ؾطة ٍ آظثؿت

ّب زض ذهوَل   ثگیطًس. تب ثِ آى توبؼ قطایط ٍارس ثطق هترهم یه یب هحلی ثطق قطوت ثب ثبیس ّؿتٌس ًبآقٌب ذَز

 گطفتگی پؽ اظ ؾیالة ووه ًوبیس. ذطط ثطقهوبًؼت اظ 

 ظزُ ولیوِ   هٌعل ؾیل ایس لوؽ ًٌوبییس. زض یه وِ ذیؽ ّؿتٌس ٍ یب قوب زض آة ایؿتبزُ تزْیعات الىتطیىی ضا زضنَضتی

 وٌیس. ٍؾبیل ثطلی ضا ذبهَـ
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 ًىٌیوس  اؾوتفبزُ  طیوت وج یوب  هكوؼل  اؾتفبزُ وٌیس ٍ ثِ ّیچ ػٌَاى اظ فبًَؼ، لَُ چطاؽ اظ ّب تٌْب ؾبذتوبى ثطضؾی ثطای. 

 ؾَظی ٍ یب اًفزبض قَز. هوىي اؾت زض ؾبذتوبى گبظ ًكت وطزُ ثبقس ٍ ایي السام قوب هٌزط ثِ آتف

 ُایس اظ یه هترهم ثرَاّیس وِ آى ضا ثطای قوب ٍنل وٌس. اگط گبظ هٌعل ذَز ضا لطغ ًوَز 

 وِ فبلس زٍزوف ّؿوتٌس فموط زض ثیوطٍى    ّبیی  پعی ٍ زؾتگبُ ّبی ذَضان وطثي هٌَاوؿیس ثؿیبض وكٌسُ اؾت. اظ چطاؽ

اًوس ٍ زض   هٌعل ٍ یب ًعزیىی یه پٌزطُ ثبظ، اؾتفبزُ ًوبییس. زلت ًوبییس وِ گبظّبی ًبقی اظ ظغوبل ًیوع ثؿویبض وكوٌسُ    

 زض ذبضد اظ هٌعل اًزبم زّیس. نَضت اؾتفبزُ اظ ظغبل ٍ یب چَة ثطای آقپعی، حتوبً ایي وبض ضا

 ثیرًٍی ایوٌی

 ّوبی ظّىكوی ٍ هٌوبطك ؾوبحلی زٍضی      ّب، ؾیؿتن ّب ٍ آثطاِّ حطوت ذهَنبً زض ًعزیىی ضٍزذبًِّبی زض حبل  اظ آة

 . ثبظگطزًس ُثبض زٍّب  وٌیس. هوىي اؾت ؾیالة

 ّب، ثٌعیي ٍ یب فبضالة آلَزُ قسُ ثبقس ٍ یب  اظ ضاُ ضفتي زض آة ؾیالة ذَززاضی وٌیس چطا وِ هوىي اؾت تَؾط ضٍغي

 س، آؾیجی ٍرَز زاقتِ ثبقس.ثیٌی ظیط آة ربیی وِ قوب ًوی

 ِّبی قىؿتِ ٍ لطؼبت فلعی( حیَاًبت هطزُ ٍ یب هبضّبی ؾوی ووِ هوىوي    ػٌَاى هخبل قیكِ هطالت آٍاض ذططًبن )ث

ّب اظ یه چوَة اؾوتفبزُ وٌیوس ضا ذطوطات پٌْوبى ضا       اؾت زض آة ؾیالة ثبقٌس، ثبقیس. لجل اظ ضاُ ضفتي زض هیبى ذطاثِ

 زاض قسى آة قَز. تَاًس ثبػج ثطق هیٌی ٍ یب تأؾیؿبت ثطلی ؾمَط وطزُ هیقٌبؾبیی وٌیس. ذطَط ثطق ظیطظ

 .زض هٌبطمی وِ ؾیالة ربزُ ضا پَقبًیسُ اؾت ضاًٌسگی ًىٌیس 

 .اظ تأؾیؿبت ثطلی ؾمَط وطزُ زٍضی وٌیس ٍ هَاضز ضا ثِ قطوت ثطق گعاضـ زّیس 

 زضذَاؾوت  اهوسازی اظ قووب   ّوبی  ؾبظهبى یب ًكبًی آتف پلیؽ، ایٌىِ هگط وٌیس ذَززاضی زیسُ آؾیت ٍضٍز ثِ هٌبطك اظ 

 وٌٌس. ووه
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 ارتجبطبت

 ّبی ًبقی اظ  هحلی اؾتفبزُ ًوبییس. قبیؼبت هؼوَالً آؾیت اطالػبتی ثطای زضیبفت اطالػبت اظ ضازیَ، تلَیعیَى ٍ یب هٌبثغ

 ّب ضا تطٍیذ ًسّین. وٌٌس، ثِ قبیؼبت گَـ ًىٌین ٍ آى ؾیالة ضا زٍ چٌساى هی

  ّبی ارتوبػی اؾتفبزُ وٌیس. تلفي ٍ ذطَط ّوطاُ زض ٌّگبم   ضؾبًی ثِ ذبًَازُ ٍ زٍؾتبى اظ پیبهه ٍ یب قجىِ اطالعثطای

 .وٌیس اؾتفبزُ اضططاضی ّبی توبؼ ثطای فمط ّب تلفي اظ قًَس، ثٌبثطایي چٌیي حَازحی اغلت زچبض هكىل هی

 سالهتی ٍ ثْذاضت

 آقبهیسًی ثطای ًَقیسى هٌبؾت اؾت یب ذیط. آة آیب وِ ثساًیس تب زّیس گَـ ضا ذجطی ّبی گعاضـ 

 ثوطای  روسی  ذطوط  یوه  زیسُ آؾیت فبضالة ّبی زیسُ ضا زض اؾطع ٍلت تؼویط وٌیس. ؾیؿتن تأؾیؿبت فبضالة آؾیت 

 .اؾت ؾالهتی

 ِحوبٍی  تَاًوس  هوی  اؾوت  هبًوسُ  ثوبلی  ؾویل  آة اظ وِ گلی. وٌیس ضسػفًَی ٍ تویع ضا اًس قسُ ذیؽ وِ چیعّبیی ّو 

 هبًٌوس  هٌبؾوت  هحوبفظتی  تزْیوعات  اظ ٍ زازُ اًزوبم  ضا احتیوبطی  الوساهبت . ثبقس قیویبیی هَاز ٍ ّب ثبوتطی ، ةفبضال

 اؾتفبزُ وٌیس، ثطای تؼویطات اظ افطاز هترهم ووه ثگیطیس. نَضت هبؾه ٍ ایوٌی ػیٌه ، زؾتىف

زاضًوس ضا زٍض   ؾویالة لوطاض   آة هؼوطو  زض یوب  ٍ ًكوسُ  ًگْوساضی  هٌبؾت زهبی زض وِ ضا قسُ وٌؿطٍ هَاز رولِ اظ ، غصایی هَاز

 چیعی ًرَضیس حتی اگط قه زاضیس. گطفتگی( )زض نَضت آة ظزُ ثیبًساظیس. اظ یه ثبؽ ؾیل

 

ّهب ّسهتٌذ. در ضهرایط    تریي هحبفظبى طجیؼت در همبثل تطکیل سیالةلَیّبی گیبّی، یکی از پَضص

  ّبی تٌذ ثبضٌذ ...ت هب در ثبرشّب ًیس هرالّب ثبضین تب آىػبدی ٍ غیر ثحراًی، هرالت آى


