
 اختالالت سالمندان

 اذتالَ ذٛاة( -افؿطزٌي  –اذتالالت ؾبِٕٙساٖ )زٔب٘ؽ 

 

ؾبٍِي قطٚع  56اٚاذط ثعضٌؿبِي وٝ ثٝ ؾبِٕٙسي ٞٓ ٔطؾْٛ اؾت، ٔؼٕٛالً ثٝ ٔطحّــٝ اي اظ زٚضٜ ظ٘ــسٌي وـٝ زض 

 قٛز.  ٔي قٛز اَالق ٔي

قٛز وٝ زض ََٛ ظ٘سٌي ٞط فطزي  اَالق ٔيؾبِٕٙسي ثٝ تغييطات فيعيِٛٛغيىي َجيؼي ٚ پيكطٚ٘سٜ غيطلبثُ ثطٌكت 

اي  افتس ِٚي اغّت ثب تغييطات ٔكرم زض ؾالٔت ٚ ٘يبظٞبي تغصيٝ زٞس. اٌط چٝ ايٗ فطآيٙس زض ٕٞٝ افطاز اتفبق ٔي ضخ ٔي

      ٕٞطاٜ اؾت.

ؾت. ٘عَٚ ٞبي خؿٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي ٕٞطاٜ ا اي اظ ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ اؾت وٝ ثٝ َٛض َجيؼي ثب وبٞف تٛا٘بيي ؾبِٕٙسي ٔطحّٝ

قٛز، ٔكىالت ؾبِٕٙسي ضا  تحطن، غيطفؼبَ ٚ ٔبقيٙي ػهط حبيط ٕٞطاٜ ٔي ٞب ٚلتي ثب قيٜٛ ظ٘سٌي وٓ ايٗ تٛا٘بيي

 وٙس. ٞبي ؾٍٙيٙي ضا ثٝ خبٔؼٝ تحٕيُ ٔي افعايف زازٜ ٚ اظ ٘ظط التهبزي، اختٕبػي ٚ ضٚا٘ي ٞعيٙٝ

تٛا٘س  ٕٞؿط ٚ ٔكىالت خؿٕي ٔي ٔب٘ٙس فٛت ،ٛ٘سق تغييطات ٘بذٛقبيٙسي وٝ ثؿيبضي اظ ؾبِٕٙساٖ ثب آٖ ٔٛاخٝ ٔي

 .وٙٙس ٞبي خؿٕي ٚ ضٚا٘ي الظْ ضا زضيبفت ٕ٘ي حٕبيت ؾبظ ثطٚظ افؿطزٌي زض افطازي ثبقس وٝ ظٔيٙٝ

 پيطي قٙبؾبٖ، ؾبِٕٙساٖ ضا ثٝ ؾٝ زؾتٝ تمؿيٓ ٔي وٙٙس: 

  ؾبَ؛ 47تب 56: افطاز ؾبِٕٙساٖ خٛاٖ

 ؾبَ  47تب  46افطاز  ؾبِٕٙساٖ پيط:

 ؾبَ.  46: افطاز ثبالي پيطتطيٗ ؾبِٕٙساٖ

فطايٙس پيطي يؼٙي زچبض افت ػّٕىطز قسٖ، اِجتٝ تٕبْ زؾتٍبٜ ٞبي ثسٖ ثب ؾطػت يىؿبٖ افت پيسا ٕ٘ي وٙٙس. ثطذي اظ 

اذتالالت ضٚا٘ي زٚضاٖ ؾبِٕٙسي ػجبضت اؾت اظ: اذتالالت افؿطزٌي، اذتالالت ايُطاثي، اذتالالت ٞصيب٘ي، ؾٛء 

  ٍي ثٝ ٔٛاز، اذتالالت ذٛاة ٚ اذتالالت قٙبذتي اظ خّٕٝ زٔب٘ؽ )ظٚاَ ػمُ(.ٔهطف ٚ ٚاثؿت

 زض ايٗ ٘ٛقتٝ ثٝ ثطضؾي ؾٝ اذتالَ قبيغ زٚضاٖ ؾبِٕٙسي يؼٙي ظٚاَ ػمُ، افؿطزٌي  ٚ اذتالَ ذٛاة ٔي پطزاظيٓ:

 

 ظٚاَ ػمُ )آِعايٕط(    

  ٓ ثيٕبضييػال

 حبفظٝ ٚ فطأٛقييؼف 

خب ثٍصاضز، ٚػسٜ ٔاللبت ضا فطأٛـ وٙس، زاضٚٞبي ذٛز ضا ٔهطف  ٝ ٗ اؾت اقيب ضا خبثثيٕبض ٔجتال ثٝ آِعايٕط ٕٔى

  ثبقس. وطزٜضا ُٔطح  آٖ ، حتي اٌط ِحظبتي لجُ وٙستىطاض  بًًضا ٔطتجيب ذبَطٜ َ ؤا٘ىٙس، ٚ يه ؾ

 ٔكىالت تىّٓ  ٚ ثيبٖ



ثٝ يبز آٚضزٖ ِغبت ٔٙبؾت ثطاي خّٕٝ  وٓ ٔحٛ ٔي قٛز،ثيٕبض تٛا٘بيي تط ٚ وٓ وٝ حبفظٝ وٛتبٜ ٔست يؼيف تسضيحٝ ث

زٞس.تٛا٘بيي ٍٟ٘ساضي ظ٘ديطٜ افىبض ٚ تطتيت خٕالت ٘يع زض ثيٕبض ٔرتُ ٔي قٛز،ثٝ َٛضيىٝ ٌبٜ  ثٙسي ضا اظ زؾت ٔي

 ثيٕبض زض خّٕٝ ؾبظي زضٔب٘سٜ ٔيكٛز. 

 ٔكىُ ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ

لسضت تٕطوع ظيطا  زِيُ آٖ ضٚقٗ اؾت، يبثس. تٛا٘بيي ذٛا٘سٖ ٘يع وبٞف ٔي ثٝ ٔٛاظات وبٞف تٛا٘بيي تىّٓ ٚ ثيبٖ،

ثيٕبض لبزض ثٝ ٍٟ٘ساضي اَالػبت ثٝ ٔست الظْ ٘يؿت ٚ چٖٛ ٕ٘ي تٛا٘س خٕغ ثٙسي وٙس، تٛا٘بيي اؾتفبزٜ  فىطوبٞف يبفتٝ،

 اظ اَالػبت ضا اظ زؾت ٔي زٞس.

 اقىبَ زض ٔحبؾجٝ 

 ٖ ٔجتال ثٝ آِعايٕط ثٝ زِيُ ٘مم حبفظٝ ٚ فطأٛقي،ثيٕبضا حبفظٝ زاض٘س. احتيبج ثٝ وبضوطزٖ ثب اػساز، خٕغ ٚ تفطيك ٚ

 .زض ٔحبؾجبت ػسزي ٔي قٛ٘س تٛا٘بيي تفىط ا٘تعاػي ضا اظ زؾت ٔي زٞٙس ٚ زض ٘تيدٝ زچبض ٔكىُ

 يؼف تهٕيٓ ٌيطي

ٕٔىٗ اؾت زض ٚؾٍ تبثؿتبٖ، وت ظٔؿتب٘ي يب پبِتٛ ثپٛقٙس ٚ ضاثُٝ فهُ ثب ِجبؼ ضا زضن ٘ىٙٙس، يب چه ثي ٔحُ 

بٖ زؾت ثٝ  ضفتبض ـب٘ٝ ٌبٜ اَطافيـوٝ ٔتأؾف يب ضفتبض پطذبقٍطا٘ٝ ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ ٘تيدٝ آٖ زاقتٝ ثبقٙسثٙٛيؿٙس، 

 مبثُ ٔي ظ٘ٙس.ــٔت

 ثٝ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ  آٌبٞيػسْ  

ثيٕبضاٖ آِعايٕطي زچبض اقىبَ زض زضن ظٔبٖ ٚ فًب ٞؿتٙس، ظيطا حبفظٝ ٘مف ٟٕٔي زض ٕٞبٍٞٙي ثب ٔحيٍ ٚ آقٙبيي 

ايٗ ثيٕبضاٖ وٝ زچبض ٘مهبٖ حبفظٝ ٞؿتٙس، ٌبٜ حتي زض ٔٙعَ ذٛز ٌٓ  ٔي قٛ٘س يب ثطاي ٚاضز قسٖ  وٙس.ثب آٖ ايفب ٔي 

 ثٝ ٔبقيٗ ؾط ذٛز ضا ذٓ ٕ٘ي وٙٙس.

  ػسْ  تكريم اَطافيبٖ

 . اؾتيىي اظ ػاليٓ ثؿيبض آظاضزٞٙسٜ، فطأٛـ وطزٖ اؾبٔي اَطافيبٖ يب ثؿتٍبٖ 

 اظ زؾت  زازٖ  ػاللٝ  ٚ ِصت 

ٚ  حؿبؼ ٔي وٙٙس ثٝ ػّت افت ٟٔبضتٟبي فىطي ٚ ٘بتٛا٘ي ٚ ٘مهبٖ حبفظٝ زيٍط ثٝ زضز خبٔؼٝ ٕ٘ي ذٛض٘سثيٕبضاٖ ا

 قٛق ٚ ػاللٝ ذٛز ضا ثٝ ظ٘سٌي ٚ ٞط چيع خبِجي اظ زؾت ٔي زٞٙس.

 افىبض ٞصيب٘ي 

ضي، فطز تٛا٘بيي ضثٍ ساٖ زيسٜ ٕ٘ي قٛز ِٚي ثتسضيح وٝ ثب پيكطفت ثيٕبــٙب٘ٝ ٞصيب٘ي چٙــزض اثتساي ثيٕبضي، افىبض ثسثي

 زٞس، افىبض ٞصيب٘ي ثط ٚي ٔؿتِٛي قسٜ ٚ قىبن ٚ ثسثيٗ ٔي قٛز.  زازٖ ٘تبيح ضا ثٝ ضٚيسازٞب اظ زؾت ٔي

 ٔكىالت خٙؿي 



ٞٙٛظ ٘تٛا٘ؿتٝ ا٘س ػُّ وبٞف يب افعايف تٕبيالت خٙؿي ضا تٛييح زٞٙس ِٚي اوثط ايٗ ثيٕبضاٖ  زچبض  ػّٕي ُٔبِؼبت

 قٛ٘س. وبٞف ٔيُ خٙؿي ٔي

  غييطات قرهيتيت

خب وٝ آِعايٕط ػّٕىطز ٔغع ضا تغييط ٔي زٞس، قرهيت  فطز ٘يع ٕٔىٗ  اؾت  زؾترٛـ  تغييط قٛز. فطزي وٝ  اظ آٖ 

ٕٔىٗ اؾت ٌٛقٝ ٌيط قٛز. افطاز ٌٛقٝ ٌيط ٚ ذدبِتي ٕٔىٗ اؾت تجسيُ ثٝ  افطازي  ،حطن ٚ قبزاة ثٛزٜــلجالً پطت

 پطذبقٍط ٚ ٘بآضاْ قٛ٘س.

 ٟ٘بي وٛزوب٘ٝٞيدب٘كبٖ زازٖ 

لجّي اٚ ٔي قٛز ٚ  ٚ تدطثيبت زا٘ؿتٝ ٞبي ؾبثك اظ زؾت ضفتٗ حبفظٝ لسيٕي فطز ثبػث ٘مهبٖ زض تٛا٘بيي اؾتفبزٜ اظ

 ؾط ٔي ظ٘س. ٚ ٘بقي اظ ذبٔي ٚ ثي تدطثٍي اظ فطز ضفتبضٞبي غيط ػبزي ثٙبثطايٗ

 .آيس ٕ٘ي اظ ػٟسٜ ٘ظبفت ذٛز ٚ ِجبؼ پٛقيسٖ ثط

 قٙبؾبيي ثيٕبضاٖ

 قٙبؾبيي ايٗ ثيٕبضاٖ ٔي تٛاٖ اظ آظٟٔٛ٘بي حبفظٝ ٚ تفىط اؾتفبزٜ وطز:خٟت 

ؾــٝ قيء ٔؼٕــِٛـي ضا ٘بْ ٔي ثــطيـٓ ٚ اظ فطز ٔي ذٛاٞيٓ وٝ يه ثبض ثالفبنّٝ ٚ يه ثبض ؾٝ زليمٝ ثؼس ايٗ ٘بْ ٞب 

 ضا تىطاض وٙس. 

 تٛا٘بيي ٘بْ ثطزٖ ضٚظٞبي ٞفتٝ ثب تطتيت ٔؼىٛؼ

 ٞفتٝ، ٔبٜ ٚ ؾبَ تٛا٘بيي قٙبذت زليك ضٚظ،

  پيكٍيطي ٔمسْ ثط زضٔبٖ

 : ٙستٛا٘ ٔي ثط٘س اي ؾجه ض٘ح ٔي حبفظٝ ٞبي ؾبِٕٙسا٘ي وٝ اظ ثيٕبضي آِعايٕط يب اظ اذتالَ

 .ٙسٞبي ذٛز ضا زض آٖ ثٙٛيؿ ٚ پيبْ ٙسثبق يه زفتطچٝ يبززاقت ٚ يه ٔساز زض خيت ذٛز يب زض وٙبض تّفٗ زاقتٝ

 .ٙسثٙٛيؿ حتي وبضٞبي ضٚظٔطٜ ضا زض آٖ ثيٙي قسٜ، ٚ ضٚيسازٞبي پيف ٙسزاقتٝ ثبق ٕٞطاٜ يه تمٛيٓ ثٝ ٙستٛا٘ حتي ٔي

 قٛز ذٍ ثىكٙس.  ضٚظٞبيي وٝ ؾپطي ٔي تٛا٘ٙس ضٚي ثط٘س، ٔي ض٘ح ٔي افت حبفظٝ اقربني وٝ اظ

آِعايٕط ٞبي فىطي ٚ انٛالً ٞط ٘ٛع فؼبِيت فىطي ٔي تٛا٘س اظ اثتال ثٝ ثيٕبضي  ثبظي قُط٘ح ٚ ؾبيط ثبظي ،حُ خسَٚ

 خٌّٛيطي وٙس.

ٞب ٚ  تدطثٝ ٔي وٙس. زضٔبٖ ضا ٘يع ثٝ ز٘جبَ آِعايٕط ٘ظيط افؿطزٌي ٔكىالت ضٚا٘ي ٚ اختٕبػي زيٍط، ثيٕبض ؼٕٛالًٔ

 نٛضت ٔي ٌيطز. ػٛاضو اظ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٚ پيكٍيطي زض خٟت وٙتطَ زض ايٗ ثيٕبضاٖ ٔؼٕٛالً ٔطالجت ٞب

 ٔكبٚضٜ ثب ثيٕبض ٚ ذب٘ٛازٜ

 ذٛز ٍ٘يطيس.  آٟ٘ب ضا ثٝ ٚ ٞصيبٖ  ذهٛٔت  ، حبِت اؾت  ثيٕبضي  زچبض ايٗ  ذب٘ٛازٜ  اػًبياظ   اٌط يىي

 .٘كٛز  ثس٘ي  فطز ثيٕبض زچبض آؾيت  تغييط زٞيس وٝ  ضا َٛضي  ذب٘ٝ  ٔحيٍ



  ثطاي ،ٙس تىطاضزٞٙس. ٔب٘  وبضٞب وبٞف  ؼًيث  ثيٕبض ضا ثب اخطاي  اظ ٔكىالت  تٛا٘ٙس ثطذي اظ ثيٕبض ٔي  وٙٙسٜ افطاز ٔطالجت

 ثبقس.   وٙٙسٜ ٔىطض وٕه  قبيس يبزآٚضي زاض٘س  زض حبفظٝ  ٔكىّي  وٝ  ثيٕبضا٘ي

 اظخبثٝ خب ٕ٘ٛزٖ ٚؾبيُ ايٗ افطاز ثبيس ذٛززاضي وطز.

 وٙس.  ضا آضاْ  يب آقفتٝ  تٛا٘س ثيٕبض ًُٔطة ٔي  لٛي  حبَ  زض ػيٗ ٚ ٔرتهط  نٕيٕب٘ٝ  ٌفتٍٛي  يه ي زضزٞ إَيٙبٖ

 ( .ثبقس  وٙٙسٜ وٕه  ظٔيٙٝ  تٛا٘س زض ايٗ ثب ثيٕبض ٔي  ظزٖ  لسْ وٝ )ثيٕبض  ٞٗش طزٖو  ٔٙحطف

 خٟت وبؾتٗ اظ ٌيدي ثيٕبض ٔساْ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ضا ثٝ ٚي ٌٛقعز وٙيس. 

 ٔىبٖ ٞبي ٘بآقٙـــب، ثيٕبضي خؿٕي ٚ اؾتــطؼ ضٚا٘ــي ٔي تٛا٘س ٌيدي ضا افعايف زٞس. 

 ٝ ثؿتٍبٖ ٔجتال ثٝ زٔب٘ؽ ذٛز ضا تحت ٔطالجت زاض٘س، ٔفيس ذٛاٞس ثٛز.وٕه ٌطفتٗ اظ ذب٘ٛازٜ ٞبي زيٍطي و

ثٙظط ٔي ضؾس وٝ قيٜٛ ٞبي ٔؼُٛف ثٝ وٙبض آٔسٖ ثب وبٞف تٛا٘بيي حبفظٝ ٔٛثط ذٛاٞٙس ثٛز. چؿجب٘سٖ ثطچؿت 

 .ضٚي وكٛٞب، ٚؾبيُ ٚ اتبق ٞب ٕٔىٗ اؾت ثٝ ؾبظٌبض قسٖ ثطذي اظ ثيٕبضاٖ زض ٔطحّٝ اِٚيٝ ثيٕبضي وٕه وٙس

 اػًبي ذب٘ٛازٜ ٔي تٛا٘ٙس قيٜٛ ٞبيي ثطاي ؾبظٌبض قسٖ ثب اظ زؾت ضفتٗ حبفظٝ ثيبٔٛظ٘س ثطاي ٔثبَ، ذب٘ٛازٜ ٞب 

وؿي وٝ االٖ ثب تّفٗ ثب اٚ "ٔي تٛا٘ٙس ؾؤاالتي ثپطؾٙس وٝ پبؾد ضا زض ثُٗ ذٛز زاقتٝ ثبقس. ٔثالً پبؾد زازٖ ثٝ ؾٛاَ 

 "االٖ وي تٕبؼ ٌطفت؟"اؾت تب پبؾد زازٖ ثٝ ايٗ ؾٛاَ وٝذيّي آؾبٖ تط  "حطف ظزي ثبثه ثٛز يب ٟٔطاٖ؟

ثبيس ثب ٔحسٚزيت ٞبي قٙبذتي اقربل ٔجتال ثٝ ظٚاَ ػمُ ثب ٔاليٕت ٚ ٟٔطثب٘ي ثطذٛضز وطز. زيٍطاٖ ٘جبيس زض 

حًٛض آٟ٘ب زضثبضٜ ٘بتٛا٘ي ٞبيكبٖ نحجت وٙٙس، فطأٛـ وبضي ٚ ضفتبضٞبي غيطػبزي ٌبٜ ٚ ثي ٌبٞكبٖ ضا ٔؿرطٜ 

 يب ثسٌٕب٘ي ٞبي پبضا٘ٛيي قبٖ ضا ٘بزيسٜ ثٍيط٘س.وٙٙس، 

 

 

 

  



 افؿطزٌي زض ؾبِٕٙساٖ

زضنس ٚ زض ثيٗ ؾبِٕٙساٖ ثؿتطي  56تب  4ٞبي افؿطزٌي ثبِيٙي ثبضظ زض ثيٗ ؾبِٕٙساٖ غيطثؿتطي  فطاٚا٘ي ٘كب٘ٝ

 زضنس اؾت. 03حسٚز 

 ٞبي افؿطزٌي قبُٔ ٔٛاضز ظيط اؾت: ٘كب٘ٝ

 ذّك افؿطزٜ زض اوثط ٔٛالغ ضٚظ -

 ٞب زض لؿٕت ػٕسٜ ضٚظ وبٞف لبثُ ٔالحظٝ ػاللٝ يب احؿبؼ ِصت ٘ؿجت ثٝ تٕبْ يب تمطيجب تٕبْ فؼبِيت -

 ػيٓ غصايي، وبٞف ٚيب افعايف اقتٟب تمطيجبً ٞطضٚظ وبٞف لبثُ ٔالحظٝ ٚظٖ ثسٖٚ پطٞيع يب ض -

 ذٛاثي يب پط ذٛاثي تمطيجبً ٞطضٚظ ثي -

 حطوتي تمطيجبً ٞط ضٚظ–تحطيه يب وٙسي ضٚا٘ي  -

 ذؿتٍي يب فمساٖ ا٘طغي تمطيجبً ٞطضٚظ -

 احؿبؼ ثي اضظقي يب ٌٙبٜ -

ا٘س تَٛ ثّىٝ ٔي َٛض وٝ ثبيس اظ ظ٘سٌي ِصت ٘جط٘س؛ ؾبِٕٙساٖ آٖ  قٛز افؿطزٌي ٘ٝ تٟٙب ٔٛخت ٔيافىبض تىطاض قٛ٘سٜ ٔطي 

قٛز ٚ آثبض ٟٕٔي  يافؿطزٌي زض ؾبِٕٙساٖ، غبِجبً تكريم زازٜ ٕ٘ ػبّٔي ثطاي ثٝ ذُط ا٘ساذتٗ ؾالٔت آ٘بٖ ٘يع ثبقس.

ضٚي ويفيت ظ٘سٌي، پيبٔسٞبي ثيٕبضي ثبِيٙي، ٚيؼيت ػّٕىطزي، اؾتفبزٜ اظ ذسٔبت پعقىي ٚ ٔطي ٚ ٔيط ٚ ٘بتٛا٘ي 

چٙيٗ  وٙٙس. ٞٓ آ٘بٖ زاضز. ٚ ثيكتط ؾبِٕٙساٖ ٔجتال ثٝ افؿطزٌي ثب قىبيبت خؿٕي ثٝ ٔطاوع ٔطالجتي اِٚيٝ ٔطاخؼٝ ٔي

ضٚ، افعايف ٞعيٙٝ ثيٕبض خٟت زاضٚٞبي تدٛيعي ٚ فبلس ٘ؿرٝ، ذُط ثبالتط افؿطزٌي ٔٙدط ثٝ افعايف ٔهطف زا

  قٛز. ٞبي ٔطالجتي ٔي ٔهطف اِىُ، افعايف ٔست ثؿتطي ٚ ٞعيٙٝ

افؿطزٌي خعيي اظ ضٚ٘س پيطي ٚ پيبٔس اظ  وٙٙس ٌطفتٗ ايٗ افطاز ٚخٛز زاضز. ثطذي تهٛض ٔي زاليُ ثؿيبضي ثطاي ٘بزيسٜ

 .قٛز ثط٘س ٚ وؿي ٔتٛخٝ ا٘سٜٚ ٚ زِتٍٙي آٟ٘ب ٕ٘ي ا٘عٚا ثٝ ؾط ٔي اغّت زض . ؾبِٕٙساٖ اؾت وبضافتبزٌي 

ٌيط٘س ٚ اِجتٝ ثؿيبضي اظ  ضا ٘بزيسٜ ٔي افؿطزٌي آٟ٘ب ثؿيبضي اظ پعقىبٖ تٟٙب ثٝ زضٔبٖ ثيٕبضي خؿٕي آٟ٘ب پطزاذتٝ ٚ 

ٔرطثي  تٛا٘س ٘تبيح ٞكساضٞب ٔيتٛخٟي ٚ ٘بزيسٜ ٌطفتٗ  . ثي احؿبؾبت ذٛز اثب زاض٘س افطاز ٔؿٗ ٘يع اظ نحجت زضثبضٜ

ثؿيبض ثبإٞيت  ٞبيي ثطاي حٕبيت اظ ؾبِرٛضزٌبٖ ٚخٛي ضاٜ ٚ خؿت ٞب ٘كب٘ٝقٙبذت ايٗ   ثٙبثطايٗ زضثطزاقتٝ ثبقس

 .  اؾت

فبوتٛضٞبي ذُط خٟت اثتالي ؾبِٕٙساٖ ثٝ افؿطزٌي قبُٔ: ظٖ ثٛزٖ، ا٘عٚاي اختٕبػي، ٚيؼيت ظ٘سٌي ظ٘بقٛيي ثٝ 

وٙٙسٜ ٕٞطاٜ، زضز  ٞبي ٘بتٛاٖ وطزٖ، ٚيؼيت التهبزي اختٕبػي پبييٗ، ثيٕبضي ثٛزٖ يب ٔتبضوٝ ُّمٝقىُ ؾبِٕٙس ثيٜٛ، ٔ

 ٞبي ػّٕىطزي ٚ قٙبذتي اؾت. ذٛاثي، اذتالَ وٙتطَ ٘كسٜ، ثي

 ٞبي افؿطزٌي ؾبِٕٙساٖ ػجبضتٙس اظ: ٘كب٘ٝ



وبٞف يب  ثٛزٖ، تهٛض ٔساْٚ ٔطي،اضظقي ٚ ؾطثبض  ٚظٖ ٚ اقتٟب، اذتالَ ذٛاة، احؿبؼ ثي زِتٍٙي، ذؿتٍي، وبٞف

 .اظ اختٕبع ٚ افؿطزٌي ثسٖٚ ا٘سٜٚ ٚ زِتٍٙي ٌيطي ٌيطي ٚ وٙبضٜ ٞب ٚ تفطيحبت پيكيٗ، ٌٛقٝ ػاللٝ ثٝ ؾطٌطٔي ػسْ

 ٜافؿطزٞبي حٕبيت ؾبِٕٙساٖ  ضٚـ

قٛز.  ٔيضفتٝ  آٚضزٖ ا٘طغي اظزؾت زؾت  افؿطزٌي ثبػث تساذُ زض تٛا٘بيي افطاز ثطاي وٕه ثٝ ضٚ٘س زضٔبٖ ٚ ثٝ

ثيكتطي ضا تدطثٝ ذٛاٞٙس وطز ٚ اٌط حبيط ثٝ لجَٛ ثيٕبضي ذٛز ٘جٛزٜ يب  ؾبِٕٙساٖ افؿطزٜ ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ ٔكىالت

ٔيبٖ   زض ٘تيدٝ اظ تط ذٛاٞس قس ٚ ذدبِت ٚ غطٚض اظ وٕه َّجيسٖ پطٞيع زاقتٝ ثبقٙس، قطايٍ پيچيسٜ ثٝ ؾجت

 . افطاز يبضي ذٛاٞس زاز ايٗثيكتط  ثطزاقتٗ چٙيٗ ٔٛا٘ؼي، ٔب ضا زض ثٟجٛز ٞطچٝ 

ذٛز ضا ثٝ اٚ اظٟبض وٙيس ٚ ثٝ  تٛا٘يس حٕبيت ػبَفي وٙيس وٝ زچبض افؿطزٌي اؾت، ٔي اٌط اظ ؾبِٕٙسي ٔطالجت ٔي

ٞبيي اقبضٜ وٙيس  ثٝ ذبَط احؿبؾبتف ؾطظ٘ف ٘ىٙيس ٚ ثٝ ٚالؼيت ؾرٙب٘ف ثب نجط ٚ حٛنّٝ ٌٛـ فطا زٞيس. اٚ ضا

 :اظ خّٕٝ ٚخٛز زاضز؛اٖ ٞبي زيٍطي ٘يع ثطاي وٕه ثٝ ؾبِٕٙس اٜض.وٙس أيس ٔي وٝ زض اٚ ايدبز

ٞبيي ضا پيكٟٙبز زٞيس وٝ اظ  اٚ فؼبِيت . ثٝ يبثس وٝ شٞٗ ٚ ثسٖ فطز فؼبَ اؾت، افؿطزٌي وبٞف ٔي لسْ ظزٖ: ٍٞٙبٔي-1

شٞٗ ٚ  ٍ٘ٝ زاقتٗ آ٘چٝ ثبػث فؼبَ ٞبي ٞٙطي، زيسٖ فيّٓ يب ضفتٗ ثٝ ٔٛظٜ ٚ ٞط فؼبِيت ظزٖ،  ِصت ثجطز. لسْ قبٖ ا٘دبْ

 .خؿٓ اٚ قٛز، ٔٛثط ذٛاٞس ثٛز

ٞبي  ضفتٗ ثٝ اختٕبػبت ٚ ٌطٜٚ ، ٔاللبت ثب زٚؾتبٖ ٚ آقٙبيبٖ ٚ ط٘بٔٝ ٔٙظٓ ضٚظا٘ٝ: ثيطٖٚ ضفتٗ ٌطٚٞيث -2

 ٞبي قٕب ٔمبٚٔت وطز، ثب . اٌط اٚ زض ٔمبثُ ثط٘بٔٝ تٟٙبيي ٚ ا٘عٚا يبضي زٞس تٛا٘س ؾبِٕٙساٖ ضا زض ٔمبثّٝ ثب ٕٞؿبالٖ ٔي

 .اليٕت ثطذٛضز وطزٜ ٚ اٚ ضا ثٝ ثٛزٖ ثب خٕغ تطغيت وٙيسٔ

ؾؼي وٙيس ضغيٓ غصايي ؾبِٕٙساٖ  . ثٙبثطايٗ قٛز تغصيٝ ؾبِٓ: يه ضغيٓ غصايي ٘بؾبِٓ ثبػث تكسيس افؿطزٌي ٔي -3

 . وبفي ثبقس ، حجٛثبت ٚ پطٚتئيٗ ، ٔيٜٛ ّٕٔٛ اظ ؾجعي

ٞبي زاضٚيي  ٌطزز. ٚػسٜ افؿطزٌي ثٝ ؾطػت ثبظٔي ز٘جبَ ٘بلم ٌصاقتٗ زٚضٜ زضٔبٖ  تىٕيُ زٚضٜ زضٔبٖ: ثٝ -4

 . قسٜ ضا ثٝ اٚ يبزآٚضي وٙيس تدٛيع

 

 وٙيٓ: زض پبيبٖ ٘ىبتي ضا ثٝ ؾبِٕٙساٖ ٌٛقعز ٔي

: ثٝ پبضن ثطٚيس، ثٝ آضايكٍبٜ ثطٚيس ٚ زؾتي ثٝ ؾط ٚ ٌٛـ ذٛزتبٖ ثىكيس ٚ ٘بٞبض ضا ثب  اظ ذب٘ٝ ثيطٖٚ ثيبييس

 .تبٖ ٔيُ وٙيس زٚؾتبٖ

لبزض ثٝ حطوت ٘يؿتيس، اظ وؿب٘ي وٝ  ٞبيي ضا وٝ تٟٙب ٞؿتيس، وبٞف زٞيس. اٌط زض اضتجبٌ ثبقيس: ظٔبٖ ثب زيٍطاٖ -

 .ثيبيٙس يب ثب تّفٗ ثب آٟ٘ب زض تٕبؼ ثبقيس تبٖ زٚؾتكبٖ زاضيس زػٛت وٙيس تب ثٝ زيسٖ

 . ٚ احتطاْ اؾتآٚضزٖ اضظـ  زؾت ٞبي ثٝ : وٕه ثٝ زيٍطاٖ يىي اظ ثٟتطيٗ ضاٜ زاَّٚت وٕه ثٝ زيٍطاٖ قٛيس -



ايس. ايٗ،  آضظٚي ا٘دبْ آٖ ضا زاقتٝ ٞبيي ثطٚيس وٝ ٕٞيكٝ ز٘جبَ فؼبِيت  : ثٝ ٔكغَٛ يبزٌيطي ٟٔبضتي خسيس قٛيس -

  .ؾبذت ذالليت قٕب ضا ثيف اظ پيف قىٛفب ذٛاٞس

٘س ضٚحيٝ تٛا وطزٖ ثٝ ُٔبِت َٙعآٔيع ٔي . ذٛا٘سٖ ٚ ٌٛـ زضٔبٖ زٚاؾت : ذٙسٜ ثط ٞط زضز ثي ثيف اظ پيف ثرٙسيس -

 .قٕب ضا تمٛيت وٙس

ٞبي ثؿيبضي ٚخٛز زاضز تب لسضت ثس٘ي ذٛز ضا ثبال ثجطيس، حتي  : اٌط ثيٕبض ٚ ٘بتٛاٖ ٞؿتيس ضاٜ ثيكتط ٚضظـ وٙيس -

 .ضٚي نٙسِي ٚ ٚيّچط

 

 ذٛاة ٚ اذتالالت آٖ 

 :قبيغ تطيٗ ٔكىالت ذٛاة زض ؾبِٕٙساٖ  -

 ثي ذٛاثي اظ ٔكىالت قبيغ زض پيطي اؾت. -

 اؾت.اظ قىبيت ٞبي ذٛاة زض افطاز ؾبِٕٙس ٘يع ذٛاة آِٛزٌي ٔفطٌ ضٚظا٘ٝ  -

 .آپٙٝ ذٛاة يب ٚلفٝ تٙفؿي ٍٞٙبْ ذٛاة زض ؾٙيٗ ثبال قبيغ اؾت -

 حّٕٝ ذٛاة ٘يع اظ اذتالالت ذٛاة ثٝ قٕبض ٔي ضٚز.  -

 .ي ٞؿتٙسحطوبت ٔتٙبٚة ا٘ساْ زض ذٛاة اظ قبيغ تطيٗ ٔكىالت زض پيط ٘كبٍ٘بٖ پبٞبي ثي لطاض ٚ -

 يىي اظ ا٘ٛاع ٟٔٓ ٚ قبيغ اذتالالت، ثي ذٛاثي اؾت. 

 

 ػُّ ثي ذٛاثي

 ثُٛض وّي ػُّ ثي ذٛاثي ضا ٔي تٛاٖ ثٝ زؾتٝ ٞبي ظيط تمؿيٓ وطز:  

 ػُّ ضٚاٖ قٙبذتي : افؿطزٌي، ايُطاة ، اؾتطؼ ٚ ...

ػُّ خؿٕي: ٚظٖ ثبال، ٘بضؾبيي لّجي، ثيٕبضيٟبي تٙفؿي ٔب٘ٙس آؾٓ، ثيٕبضيٟبي ٌٛـ ٚ حّك ٚ ثيٙي ٔب٘ٙس ؾيٙٛظيت، 

 زيبثت، ظذٓ ٔؼسٜ ٚ اثٙي ػكط، زضزٞب ٔب٘ٙس وٕط زضز ٚ ؾطزضز. 

اٍِٛي  ػُّ ٘بقي اظ اٍِٛي ظ٘سٌي: ٔهطف اِىُ، چبي يب لٟٜٛ، ذٛضزٖ غصاي ؾٍٙيٗ لجُ اظ ذٛاة، چطت ظزٖ ضٚظا٘ٝ، 

 ٘بٔٙظٓ ذٛاة.

ػُّ ٔحيُي: ٔحيٍ ذيّي ٌطْ يب ؾطز، ؾطٚ نسا، آِٛزٌي ٞٛا، ٘ساقتٗ حطيٓ ذهٛني، قّٛؽ ثٛزٖ ٚ تؼساز ثبالي 

 افطاز ذب٘ٛازٜ اظ زؾت زازٖ ٕٞؿط، ثبظ٘كؿتٍي، تطؼ اظ ٔطي ٍٞٙبْ ذٛاة .

 

 ثٟساقت ػٕٛٔي ذٛاة 

 يه ثط٘بٔٝ ٚضظقي ضٚظا٘ٝ ٚ زايٕي ثطاي ذٛز تطتيت زٞيس. -



 لجُ اظ ذٛاة اٌط ٌطؾٙٝ ٞؿتيس ، غصاي ؾجىي ٔيُ وٙيس. -

 اتبق ذٛاة ذٛز ضا ثٝ ٔيساٖ خًٙ ٔكىالت ػبَفي يب ٔؿبيُ خٙؿي ذٛز تجسيُ ٘ىٙيس. -

 تغييطات وٛچه زض اتبق ذٛاة ٔب٘ٙس : تغييط زوٛضاؾيٖٛ يب تؼٛيى اتبق ذٛاة ٕٔىٗ اؾت ٔؤثط ثبقس. -

زضخٝ  55تب54ت. ايسٜ آَ تطيٗ زضخٝ حطاضت ثطاي ذٛاثيسٖ زٔبي اتبق ذٛاة اظ إٞيـت ثباليي ثطذٛضزاض اؾ -

 ؾب٘تي ٌطاز ٔي ثبقس. 

 وٕجٛز ضٚي ، آٞٗ، وّؿيٓ ٚ ٔؽ ٔٛخـت ثي ذٛاثي ٔي قٛز. ثٙبثطايٗ ِٔٛتي ٚيتبٔيٗ ٔيٙطاَ ضا فطأٛـ ٘ىٙيس. -

ؼ ذؿتٍي ٚ ؾط ؾبػت ٔؼيٙي اظ ذٛاة ثطذيعيس ٚ يب ثٝ ضذترٛاة ثطٚيس.ذؿتٍي ضا ٘بزيسٜ ٍ٘يطيس ٞطٌبٜ احؿب -

ذٛاة آِٛزٌي وطزيس ثرٛاثيس. اٌط ذٛاثتبٖ ٕ٘ي آيس ثٝ ضذترٛاة ٘طٚيس. ثٝ ا٘ساظٜ وبفي زض ٔؼطو ٘ٛض ذٛضقيس لطاض 

 ٌيطيس.

 ٔحيٍ ذٛاة ذٛز ضا ثٟجٛز ثركيس. -

 تكه ٔٙبؾت ٚ ضاحتي ضا ذطيساضي وٙيس. تكه ٘جبيس ذيّي ؾفت ٚ يب ذيّي ٘طْ ثبقس. ثبِف ٘يع ثبيس ضاحت ثبقس. 

 اتبق ذٛاة ثبيس تب آٖ خب وٝ ٕٔىٗ اؾت تبضيه ثبقس.  

ؾط ٚ نسا يىي اظ ػٛأُ ثبظزاض٘سٜ ذٛاة اؾت. اٌط ثطذي نساٞبي ٔعاحٓ ضا ٕ٘ي تٛا٘يس وٙتطَ وٙيس )پبضؼ ؾً ٚ يب 

اؾتفبزٜ  (EAR PLUG)ٞـٕؿبيــٍبٖ پط ؾـط ٚ نسا( ٔي تٛا٘يـس اظ ٌٛقي ٞبي زاذُ ٌٛقي يب ٕٞبٖ پالن ٌٛـ

 وٙيس. 

ظ ترت ذٛاة ذٛز تٟٙب ثطاي ذٛاة ٚ ضاثُٝ خٙؿي اؾتفبزٜ وٙيس. چطاوٝ شٞٗ قٕب ترترٛاة ضا ثب فؼبِيتٟب، ٔطتجٍ ٔي ا 

 ؾبظز.

 ؾيٍبض ٘ىكيس. ٘يىٛتيٗ يه ٔحطن اؾت ٚ ذٛاة ضا اظ ؾطتبٖ ٔي پطا٘س.  -

بقس. ظيطا اظ ٔهطف لطل ٞبي ذٛاة آٚض ذٛززاضي وٙيس. ٔهطف ايٗ لطل ٞب ثبيس ثب تدٛيع پعقه ٚ ٔحسٚز ث -

 ٔٛخت: احؿبؼ ذٛاة آِٛزٌي زض َي ضٚظ ٚ اػتيبز ثٝ آٟ٘ب ٔي قٛز. 

زض َي ضٚظ فؼبِيت ثس٘ي زاقتٝ ثبقيس أب ٘ٝ پيف اظ ذٛاة. ثٟتطيٗ ظٔبٖ ثطاي فؼبِيت ثس٘ي ػهط اؾت. ذؿتٍي  -

 حبنُ اظ فؼبِيـت ثس٘ي ثٝ قٕب وٕه ٔي وٙـس تب آؾبٖ تط ثٝ ذٛاة ضٚيس. 

ؾبػت پيف اظ ذٛاة ذٛززاضي وٙيس. وبفئيٗ ٘يع يه ٔحطن اؾت.  7-5ٚي وبفئيٗ اظ ٔهطف ٘ٛقيس٘ي ٞبي حب -

 ٔٛاز غصايي وبفئيٗ زاض قبُٔ: چبي، لٟٜٛ، ثطذي ٘ٛقبثٝ ٞبي ٌبظزاض ٚ قىالت اؾت.

قيط ٌطْ، وطٜ ثبزاْ ظٔيٙي، پٙيط ٚ ٔبؾت، ثؿتٙي، ٔطؽ، ٔٛظ، ؾيت ٚ ٔٛاز غصايي حبٚي آٔيٙٛ اؾيس تطيپتٛفبٖ  -

 س. ذٛاة آٚض ٞؿتٙ

 ؾبػت پيف اظ ذٛاة ذٛززاضي وٙيس. 7تب5اظ ٔهطف غصاٞبي ؾٍٙيـٗ، اؾيسي، قيطيٗ ٚ تٙس )ازٚيٝ زاض(  -

 اظ چطت ظزٖ َي ضٚظ ذٛززاضي وٙيس. اٌط ذٛاؾتيس ايٗ وبض ضا ثىٙيس ٘جبيس ثيف اظ ٘يٓ ؾبػت ثَُٛ ا٘دبٔس.  -



 ا٘س. ٚاٖ آة ٌطْ ذٛاة آٚض ثٛزٜ أب زٚـ آة ٌطْ ذٛاة ضا اظ ؾطتبٖ ذٛاٞس پط -

پيف اظ ذٛاة ُٔبِؼٝ وٙيس. اِجتٝ وتبة ٞبي ٟٔيح ٔب٘ٙس ضٔبٖ ٚ يب ػّٕي ٔٙبؾت ٘يؿت. ًٕٖٔٛ وتبة ثٟتط اؾت  -

 ٔصٞجي، ٔؼٙٛي ٚ يب قؼط ثبقس. 

اظ فؼبِيت ٞبي ٔحطن شٞٙي پيف اظ ذٛاة اختٙبة ٚضظيس. ٔب٘ٙس ثبظي ٞبي ضايب٘ٝ اي ٚ يب تٕبقبي ثط٘بٔٝ ٞبي  -

 ٟٔيح تّٛيعيٛ٘ي.

 پيف اظ ذٛاة ثٝ يه ٔٛؾيمي آضأف ثرف ٌٛـ زٞيس.  -

 اظ ٘ظط ضٚا٘ي ٞط ٔيعاٖ وٝ قٕب ؾؼي وٙيس ؾطيؼتط ثرٛاة ضٚيس، ٔست ثيكتطي ثيساض ذٛاٞيس ٔب٘س.  -

ٔهطف ٔبيؼبت ضا پيف اظ ذٛاة وبٞف زٞيس تب ٔدجٛض ٘كٛيس ثٝ َٛض ٔىطض اظ ضذت ذٛاة ثطذيعيس ٚ ثٝ تٛاِت  -

 ثطٚيس. 

 ثٝ ضذترٛاة ٘جطيس.  ٍ٘طا٘ي ٞب ضا ثب ذٛز -

 ٍٞٙبْ ذٛاة ِجبؼ ضاحت ثپٛقيس.  -

 اٌط نساي تيه تبن ؾبػت اخبظٜ ٕ٘ي زٞس تب ثرٛاثيس ثٟتط اؾت يه ؾبػت زيديتبَ ذطيساضي وٙيس. -

 ٘تيدٝ ٌيطي

زٚ زؾتٝ اظ اذتالالت قبيغ زض زٚضاٖ ؾبِٕٙسي اذتالَ ظٚاَ ػمُ ٚ اذتالَ ذٛاة اؾت.وبٞف حبفظٝ اذيط ،تفىط ،  

لًبٚت ٚ خٟت يبثي ٚ وبٞف ػّٕىطز ضٚظا٘ٝ اظ ػالئٓ ثبضظ ظٚاَ ػمُ اؾت ٚ تبوٖٙٛ  زضٔب٘ي پيسا ٘كسٜ تب ثتٛا٘س 

ت وٙتطَ ؾبيط ػاليٓ ٞٓ چٙيٗ ضٚاٖ زضٔب٘ي حٕبيتي ، فطآيٙس ايٗ ثيٕبضي ضا ٔؼىٛؼ وٙس أب اؾتفبزٜ اظ زاضٚ خٟ

اضظيبثي تٛا٘بيي ثيٕبض زض ا٘دبْ أٛض ضٚظٔطٜ ،وبٞف اؾتطؼ اظخّٕٝ السأبتي اؾت وٝ ثطاي ايٗ ثيٕبضاٖ نٛضت ٔي 

 ٌيطز . 

زض  زض اذتالَ ذٛاة ٘يع وٝ قبيغ تطيٗ ٘ٛع آٖ ثي ذٛاثي اؾت ثب ػاليٕي چٖٛ اقىبَ زض ثٝ ذٛاة ضفتٗ، ثي لطاضي

ظٔبٖ ذٛاة ، ثيساض قسٟ٘بي ٔىطض ٚ وبٞف زض ػّٕىطز ؾبِٕٙس ثطٚظ پيسا ٔي وٙس. ضػبيت ٕ٘ٛزٖ ثٟساقت ذٛاة ٚ زض 

 نٛضت ِعْٚ زاضٚزضٔب٘ي اظ خّٕٝ السأبتي اؾت وٝ اظ َطيك ٔكبٚضٜ پعقه ثب ثيٕبض ٚ ذب٘ٛازٜ آٖ ٔٛثط اؾت.
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