
 سایت جاهع رادیَلَصی 

ِ تز اس آًضیَپالستي   سي تي آًضیَ جایگشیٌي هٌاسب ٍكن ّشیٌ

 

. بيواری ّای قلبي عزٍقي اس هْن تزیي ٍ شایع تزیي بيواری ّا در سزاسز جْاى بِ شوار هي رًٍذ

. پششكاى ّوَارُ تاكيذ هي كٌٌذ پيشگيزی بْتز اس درهاى است ٍ ایي ٍاقعيتي اًكار ًاپذیزاست

پيشگيزی اس بيواری ّای قلب ٍ عزٍق بِ جش عَاهل صًتيك تا حذ سیادی بِ شيَُ سًذگي ٍ عادات 

رعایت یك بزًاهِ غذایي هٌاسب ٍ سالن ، داشتي تحزك در سًذگي رٍسهزُ، . غذایي بستگي دارد

درصَرت . كٌتزل ٍسى، عذم استعوال دخاًيات ٍ دٍری اس استزط، السهِ سالهت قلب ّستٌذ

اًسذاد سزخزگ ّای قلب اقذاهات پششكي بزای رفع آى السم است ٍ بزای جلَگيزی اس پياهذّای 

با پيشزفت علن ٍ تكٌَلَصی ّای  .ًاخَشایٌذ ًاشي اس بيواری ّای قلبي، بایذ درهاى السم صَرت گيزد

اخيز هٌْذساى پششكي ّوَارُ بِ دًبال رٍش ّایي با ّشیٌِ ٍ سهاى كوتز بزای كوك بِ بيواراى 

ُ اًذ كِ در ایٌجا بِ بزخي اس ایي قبيل رٍش ّا در كوك بِ  بَد

 .بيواراى قلبي اشارُ هي كٌين

 قلب

دٚ دّٞيض  )لـّـت ػـضٛ ثؼيبس ٟٔٓ ٚ حيبتي اػت وٝ اص چٟبس حفشٜ اكّي 

 ثبس دس 70حذد )تـىيُ ؿـذٜ اػـت ٚ ثـب ا٘ـمجبم خٛد  (ٚ دٚ ثغٗ

ٝ ٞب ٚ ػشاػش ثذٖ ثٝ جشيبٖ ٔي ا٘ذاصد ٚ ثذيٗ  (دليمٝ خٖٛ سا دس سي

َ ٞــب سػـب٘ـذٜ ٚ ٔـٛاد  عشيك اوؼيظٖ ٚ ٔٛاد ٔٛسد ٘يبص سا ثــٝ ػـّــٛ

ٝ ٞب ٚ پٛػت دفغ ٔي وٙذ َ ٞب سا جٕغ آٚسي ٚ تٛػظ وّي ثٝ ػالٜٚ لّت ثب . صائـذ ٘ـبؿـي اص ػٛخت ٚ ػبصػّٛ

ٖ ٌيـشي ٔجـذد ٚ دفـغ دي اوؼيـذ وـشثٗ خـٖٛ  تّٕجٝ وشدٖ خٖٛ تيشٜ ػيبٞشي ٞب ثٝ سيٝ ٔٛجت اوؼيـظ

ٝ ٞـب ٔـي ؿٛد خٛد لّت ثشاي ا٘جبْ ػُٕ ا٘مجبم ٚ خٛ٘شػب٘ي ثٝ جشيبٖ خٖٛ وبفي ٚ ٔٙبػت . تـٛػـظ سيـ

ٖ ٞــبيــي ثـٝ ٘ـبْ  ايٗ ؿشائيٗ . كـٛست ٔي ٌيشد (ؿـشيـبٖ وـشٚ٘ـش)٘يبصٔٙذ اػت وٝ ايٗ وبس تٛػظ ؿــشيــب

دس اكُ اص سيـٝ آئٛست وٝ ؿبٞشي اكّي ثذٖ اػت ٔٙـبء ٌشفتٝ ٚ 

  .خٖٛ سا ثٝ ثبفت ػضال٘ي لّت ٔي سػب٘ذ

 : اختالالت قلبي عبارتٌذ اس

ثٝ عٛس ٔؼَٕٛ ديٛاسٜ داخّي  (:تصلب شزائيي)آتزٍاسكلزٍس

ػشخشي ٞب كبف ٚ ا٘ؼغبف پزيش اػت وٝ أىبٖ حشوت جشيبٖ خٖٛ سا ثٝ 

ساحتي فشاٞٓ ٔي وٙذ، أب ٌبٞي ثب ٌزؿت صٔبٖ تجٕغ ثبليٕب٘ذٜ رسات 

وٝ )صٔب٘ي وٝ ايٗ سٚ٘ذ . چشثي دس داخُ ديٛاسٜ سي ٔٙجش ثٝ تـىيُ يه پالن ػشٚلي ٔي ؿٛد

ثبػث ؿىٙٙذٌي ٚ تٍٙي ػشخشي وشٚ٘ش ؿذٜ ٚ آٖ سا دسثشٌيشد  (آتشٚاػىّشٚصيغ يب تلّت ؿشاييٗ ٘بْ داسد

ٜ ٞبي چشثي دس ديٛاسٜ ػشٚق، ثبػث  .ثيٕبسي ػشٚق وشٚ٘ش سخ خٛاٞذ داد ادأٝ تـىيُ ٚ سػٛة ثبليٕب٘ذ

ايٗ پال ن ٞب ٔي تٛا٘ٙذ جشيبٖ خٖٛ ػشخشٌي سا . ثبسيه تش ؿذٖ ػشخشي ٞب ؿذٜ ٚ جشيبٖ خٖٛ وبٞؾ ٔي يبثذ



  .يب حّٕٝ لّجي ؿٛ٘ذ (آ٘ظيٗ)ثٝ حذي وبٞؾ دٞٙذ وٝ ثبػث دسد لّجي 

 ثٝ كٛست دسد ٚ ٘بساحتي دس لفؼٝ ػيٙٝ، ثبصٚ، ٌشدٖ يب فه ظبٞش ٔي ؿٛد ٚ صٔب٘ي سٚي  :آًضیي صذری

آ٘ظيٗ ثٝ عٛس ٔـخق عي . ٔي دٞذ وٝ ػشٚق وشٚ٘ش اجبصٜ ػجٛس خٖٛ وبفي سا ثٝ ػضّٝ لّت ٕ٘ي دٞٙذ

فؼبِيت ثذ٘ي يب اػتشع سٚحي يؼٙي صٔب٘ي وٝ لّت ؿذيذتش وبس ٔي وٙذ ٚ ثٝ اوؼيظٖ ثيـتشي ٘يبص داسد، سٚي 

دس آ٘ظيٗ كذسي آػيت . عَٛ ٔي وـذ ٚ ثب اػتشاحت فشٚوؾ ٔي وٙذ (دليم1ٝ- 5)ٔي دٞذ ٚ تٟٙب چٙذ دليمٝ 

 .دائٕي ثٝ ػضّٝ لّت ٚاسد ٕ٘ي ؿٛد

دس حّٕٝ لّجي، يه ِختٝ خٖٛ ٔؼٕٛال دس لؼٕت ثبس يه سي ؿىُ ٔي ٌيشد ٚ ساٜ  (: آًفاركتَط)حولِ قلبي

ايٗ لغغ جشيبٖ خٖٛ داساي اوؼيظٖ دس ػضّٝ لّت ٔٙجش ثٝ كذٔٝ ثٝ ثخـي اص . ػجٛس خٖٛ سا ٔؼذٚد ٔي وٙذ

 دليمٝ عَٛ ٔي وـذ ٚ ثب 15ثشخالف دسد آ٘ظيٗ، دسد ٘بؿي اص حّٕٝ لّجي ٔؼٕٛال ثيؾ اص . ػضّٝ لّت ٔي ؿٛد

ثشاي جٌّٛيشي اص ٚلٛع حّٕٝ لّجي ٘بؿي اص ا٘ؼذاد ػشٚق وشٚ٘ش أشٚصٜ  .اػتشاحت ثشعشف ٕ٘ي ؿٛد

ٗ تشيٗ سٚؽ ٞب ثشاي تـخيق ٚجٛد ٌشفتٍي دس . سٚؽ ٞبي تـخيلي ٚ وبسآٔذي ٚجٛد داسد يىي اص ٔغٕئ

دس ا٘فبسوتٛع ثخـي اص ػضّٝ لّت . ػشٚق وشٚ٘ش آ٘ظيٌٛشافي اػت

 .دچبس ٘ىشٚص يب آػيت دائٕي ٔي ؿٛد

 تاریخچِ آًضیَگزافي

ايٗ سٚؽ وٝ دس اثتذا ثش سٚي حيٛا٘بت آصٔبيـٍبٞي ا٘جبْ ؿذ، ثشاي 

 تٛػظ ٚس٘ش فٛسػٕٗ ثش سٚي ا٘ؼبٖ كٛست 1929اِٚيٗ ثبس دس ػبَ 

ٞذف فٛسػٕٗ اثذاع سٚؿي ثشاي سػب٘ذٖ ٔؼتميٓ داسٚٞب ثٝ . ٌشفت

دسٖٚ لّت ثٛد، أب لبثّيت تىٙيه فٛسػٕٗ، ثٝ ػٙٛاٖ يــه اثـضاس 

أشٚصٜ  .تـخيلـي تـٛػـظ افـشاد ديٍـش ٔـٛسد تـٛجـٝ لـشاس ٌشفت

ػبال٘ٝ ثيؾ اص يه ٔيّيٖٛ وبتتشيضاػيٖٛ ٚ آ٘ظيٌٛشافي لّجي ثشاي اٞذاف 

 .تـخيلي، ٔذاخّٝ دسٔب٘ي يب ٞشدٚ ا٘جبْ ٔي پزيشد

 آًضیَگزافي

آ٘ــظيــٌٛــشافــي يــب آستــشيــٌٛــشافـي يـه سٚؽ تلـٛيـشثشداسي پضؿىي اػت وٝ دس آٖ اجضاي 

ٜ ٞـبي لـّت ثب تبثؾ اؿؼٝ : دػـتـٍــبٜ ٌــشدؽ خــٖٛ ؿــبٔــُ ػــشخــشي ٞـب، ػـيـبٞـشي ٞـب ٚ حـفـش

آ٘ظيٌٛشافي يىي اص الذأبت تٟبجٕي لّجي ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد ثٝ ايٗ كٛست وٝ . ايىغ ثٝ تلٛيش وـيذٜ ٔي ؿٛ٘ذ

ٝ اي ثبسيه اص عشيك ػيبٞشي يب ػشخشي ٞبي پب يب دػت ثٝ ػٕت لّت ٞذايت ؿذٜ ٚ ٔؼتميٕب  وبتتش يب ِِٛ

 .ا٘ذاصٜ ٌيشي ٞب ٚ تلٛيشثشداسي ٞبي الصْ سا ٔيؼش ٔي ػبصد

٘تبيج ثٝ دػت آٔذٜ اص آ٘ظيٌٛشافي وشٚ٘شي ػجبستٙذ اص ٔـخق وشدٖ تؼذاد ػشٚق وشٚ٘شي، ٘ـــبٖ دادٖ 

 .ٔـحـُ دلـيك ا٘ؼذاد داخُ ػشٚق ٚ ٘ـبٖ دادٖ ٚػؼت ا٘ؼذاد ػشٚق

ٜ ٞــبي دسٔـبٖ ٌـشفـتـٍـي سي ٞـبي وـشٚ٘ـش ثـشاػـبع ٔيـضاٖ ٌـشفتٍـي ػـشٚق ؿـبٔـُ دسٔبٖ داسٚيي،  سا

  .آ٘ظيٛپالػتي ٚ ػُٕ جشاحي لّت ثبص اػت



 كاربزد درهاًي آًضیَپالستي

ٝ اي وٝ  دس ايٗ سٚؽ ثبدوٙه يب ثبِٖٛ ثؼيبس ظشيفي ثٝ داخُ سي ٞبي ثذٖ فشػتبدٜ ٔي ؿٛد ٚ ثب فـبس ثش ضبيؼ

. ٔٛجت تٍٙي سي ؿذٜ اػت ثبػث ايجبد ؿىبف ؿذٜ ٚ ٔيضاٖ ٌشفتٍي سا ثٝ ٔيضاٖ لبثُ تٛجٟي وبٞؾ ٔي دٞذ

ٝ ٞبي ظـشيـف ٚ فٙش ٔب٘ٙذي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد وٝ ٔب٘غ ٌشفتٍي ٔجذد سي ٔي ؿٛد  .ٌبٜ اص حّم

 استٌت 

اػتٙت يه ِِٛٝ ٔـجه ٚ فٙش ٔب٘ٙذ اػت وٝ دس ٔحُ ٌشفتٍي تؼجيٝ ٔي ؿٛد تب اص ٌشفتٍي ٔجذد سي 

ٚ غيش داسٚيي  (آغـتٝ ثٝ ٔبدٜ داسٚيي ضذپالوتي)جـّــٌٛـيــشي وٙـذ ٚ ػٕـٛٔـب ؿـبٔـُ دٚ ٘ـٛع داسٚيي 

 .اػت

 ليشر جایگشیي بالَى 

آ٘ظيٛپالػتي ثب ِيضس، جبيٍضيٗ ٔٙبػجي ثشاي ثبِٖٛ اػت 

وٝ دس دٞٝ اخيش تٛػؼٝ يبفتٝ ٚ يه سٚؽ ٔـفـيذ ثشاي 

اثش ِيضس . ثيٕبسي ٞبي ػشٚق وشٚ٘شي اػت

آ٘ظيٛپالػتي ثٝ ػٙٛاٖ يه سٚؽ تجشثي تب ٔذت ٞب 

ثبلي ٔي ٔب٘ذ ٚ دس ثشخي ٔشاوض تحميمبتي ا٘جبْ 

ايٗ سٚؽ ٔـبثٝ ثبِٖٛ آ٘ظيٛپالػتي اػت، ثب ايٗ تفبٚت وٝ وبتتش ِيضس، ثش٘ذٜ ٚ تيض اػت ٚ يه پشٚة . ٔي ؿٛد

فّضي يب يه وبثُ فيجش ٘ٛسي داسد وٝ تٛػظ يه دػتٝ اص پشتٛٞبي ٘ٛسي، ضبيؼبت چشثي سا وٝ دس ديٛاسٜ ػشٚق 

  .وشٚ٘ش سػٛة وشدٜ اص ثيٗ ٔي ثشد

 عَارض آًضیَگزافي ٍ آًضیَپالستي

  . ثيٕبس ٕٔىٗ اػت ثٝ ٔبدٜ وٙتشاػت ٚاوٙؾ حؼبػيتي ٘ـبٖ دٞذ

 خغش ِختٝ ؿذٖ خٖٛ دسٖٚ ِِٛٝ وبتتش ٚ ا٘تمبَ آٖ ثٝ ػشٚق ٚ ا٘ؼذاد سي ٞب

ٝ ٞب دس ثيٕبساٖ ٔجتال ثٝ ديبثت يب ٔـىُ وّيٛي ثٝ دِيُ دفغ ادساسي ٔبدٜ وٙتشاػت  وبٞؾ ػّٕىشد وّي

ٕٔىٗ اػت آ٘ظيٌٛشافي ٔٛفك ثٝ سفغ ٌشفتٍي ٘ـٛد، حتي اٌش تٛا٘ؼت تٍٙي سا ثشعشف وٙذ أىبٖ تٍٙي ٔجذد 

  .ٚجٛد داسد يب أىبٖ داسد اػتٙت دس ٔحُ ٔٙبػت تؼجيٝ ٘ـذٜ ثبؿذ

ٓ ٞب ثبيذ تؼت ثبسداسي ا٘جبْ ؿذٜ ٚ ػذْ ثبسداسي اعٕيٙبٖ حبكُ ؿٛد   ثٝ دِيُ اػتفبدٜ اص اؿؼٝ ايىغ،دس خب٘

 (ٔمذاس اؿؼٝ ثي خغش ثٝ ٘ظش ٔي سػذ)

دس آ٘ظيٛپالػتي ٔب٘ٙذ آ٘ظيٌٛشافي ػٛاسم وٓ ٚ ٘بچيض اػت أب ثٝ ٘ذست اتفبق ٔي افتذ وٝ وبتتش ػشٚق سا پبسٜ 

وٙذ ٚ ٔٛجت خٛ٘شيضي داخّي ؿٛد ٚ ٘يض أىبٖ داسد وبتتش لؼٕتي اص ديٛاسٜ داخّي ػشٚق خٛ٘ي سا وٙذٜ ٚ 

 .ثبػث ا٘ؼذاد ؿٛد

  دستگاُ سي تي آًضیَ

ػـٛاسم دػتٍـبٜ ػـي تـي آ٘ـظيـٛ لغؼـب ثؼيـبس 

وٕتـش اص آ٘ظيٌٛشافي اػت أب ٌبٞي ٔتخللبٖ لّت 



ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ ايٗ ٔؼئّٝ ثشاي ثيٕبس آ٘ظيٌٛشافي تجٛيض ٔي وٙٙذ ٚ ثٝ كٛست خٛداسجبػي خٛدؿبٖ ا٘جبْ 

ٜ ٞبيي ػي تي اػىٗ . ٔي دٞٙذ ٜ ا٘ذ دس ٚالغ دػتٍب ٜ ٞبي وٝ ثٝ ػٙٛاٖ دػتٍبٜ ػي تي آ ٘ـظيـٛ ٔؼـشٚف ؿذ دػتٍب

 اػاليغ ٞؼتٙذ وٝ ٔي تٛا٘ٙذ ػالٜٚ ثش اػىٗ لؼٕت ٞبي ٔختّف ثذٖ اص داخُ سي ٚ ػشٚق وشٚ٘ش لّت ٞٓ 64

 .تلٛيشثشداسي وٙٙذ

ٜ ٞبي آ٘ظيٌٛشافي  ٜ ٞب ثؼيبس دليك اػت ٚ ػٛاسم آٖ ثٝ ٔشاتت وٕتش اص دػتٍب  تلـٛيـشثـشداسي ايـٗ دػتٍب

ديٍش الصْ ٘يؼت ٚػيّٝ تلٛيشثشداسي ٚاسد سي ثيٕبس ؿٛد ٚ ٔثُ يه ػىغ ػبدٜ وّيٝ ثب تضسيك ٚسيذي . اػت 

اص جّٛي آس٘ج ، تلٛيشثشداسي اص ػشٚق ا٘جبْ ٔي ؿٛد ٚ فشد ٔشاجؼٝ وٙٙذٜ ثالفبكّٝ ٔي تٛا٘ذ اص سٚي تخت 

ٝ اي ٘ذاس٘ذ دس حبِي وٝ آ٘ظيٌٛشافي ثؼيبس دسد٘بن اػت ٚ فشد ثيٕبس . ثّٙذ ؿٛد ٚ ثٝ خب٘ٝ ثشٚد ٚ ٞيچ ػبسض

ٖ تشيٗ ٔشاوض خلٛكي وٕتش اص ٘لف  ثبيذ ػٛاسم صيبدي سا تحُٕ وٙذ،  ٞضيٙٝ ػي تي آ٘ظيٛ ٘يض دس ٌشا

آ٘ظيٌٛشافي اػت أب ثشخي ٔتخللبٖ لّت ثشاي ايٙىٝ ػي تي  آ٘ظيٛ سا ٔتخلق ساديِٛٛطيؼت ا٘جبْ ٔي دٞذ 

ثشاي ثيٕبس آ٘ظيٌٛشافي تجٛيض ٔي وٙٙذ ٚ ثٝ كٛست خٛد اسجبػي خٛدؿبٖ ايٗ وبس سا ا٘جبْ ٔي دٞٙذ ثذٖٚ ايٙىٝ 

ثحث خٛداسجبػي پضؿىبٖ دس تٕبْ وـٛسٞب يه ثحث . ٞيچ ٔشجغ ديٍشي ثش ِضْٚ ايٗ وبس ٘ظبست داؿتٝ ثبؿذ

چبِؾ ثشاٍ٘يض اػت ٚ ٞيچ ثؼيذ ٘يؼت وٝ ٔٙـبفـغ ٔـبدي دس تجـٛيض ايٗ ٔٛاسد دخيُ ثبؿذ، ٘ـٕــي تــٛاٖ 

ٌـفــت وــُ ايـٗ ٘ـٛع خـذٔـبت خـٛد اسجبػي ٕٔٙٛع ؿٛد أب ثبيذ لبٕ٘ٛ٘ٙذ ؿٛد ٚ يه ٌـشٜٚ ٔـتـخـلـق 

ٚ ٌش ٘ٝ ٕٔىٗ اػت پضؿه ثشاي ػٛد ثيـتش ثٝ ثيٕبس يب ثيٕٝ ضشس ثض٘ذ ٔؼئّٝ . ثـبيـذ ايـٗ ٔٛاسد سا تأييذ وٙٙذ 

ٜ ٞبي ػي تي آ ٘ظيٛ دس وـٛس وٕتش اص ٘يبص وـٛس اػت، دس صٔبٖ حبضش حذٚد  تب 3 ديٍش ايٗ اػت وٝ تؼذاد دػتٍب

ٖ ٞب دس ثخؾ خلٛكي اػت ٚ ثشاي سػيذٖ ثٝ ايٗ 4 دػتٍبٜ ػي تي آ٘ظيٛ دس وـٛس ٚجٛد داسد وٝ ثشخي اص آ

 . اػاليغ ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ64 ٞذف ثبيذ دس ٞش اػتبٖ حذالُ يه ٔشوض ػي تي آ٘ظيٛ يب ػي تي اػىٗ 

 هشایای سي تي آًضیَگزافي

 ػي تي آ٘ظيٌٛشافي لبدس اػت تًٙ ؿذٖ ػشٚق خٛ٘ي سا ثٝ ٔٛلغ تـخيق دٞذ ٚ دس٘تيجٝ صٔبٖ وبفي ثشاي 

 .دسٔبٖ ٚجٛد داسد

  .ٔي دٞذ MRI ػـي تـي آ٘ـظيـٌٛشافي جضئيبت آ٘بتٛٔيه دليك تشي اص ػشٚق خٛ٘ي ٘ؼجت ثٝ

 CT هحذٍدیت ّای آًضیَگزافي

  .دس ؿـخـلـي وـٝ ثـؼـيـبس چـبق اػـت تلبٚيش ويفيت ثؼيبس خٛثي ٘خٛاٞٙذ داؿت

دس ثـيـٕـبسا٘ـي وـٝ ثـيـٕـبسي وّيٛي پيـشفتٝ يب ديبثت ؿذيذ داس٘ذ ٘جبيذ ا٘جبْ ؿٛد چٖٛ ٔبدٜ حـبجـت 

  .ٔـي تـٛا٘ـذ ثـٝ ػـٕـّـىـشد وـّـيٛي كذٔٝ ثيـتشي ثض٘ذ

 اٌش ثيٕبسي، ضشثبٖ ٘بٔٙظٓ لّت داؿتٝ ثبؿذ يب پالن ٞبي ٔتؼذد وّؼيٕي دس جذاس سي داؿتٝ ثبؿذ ٕٔىٗ اػت

CT آ٘ظيٌٛشافي ثٝ ػختي تفؼيش ؿٛد .  

CT  ثٝ . آ٘ظيٌٛشاْ ثٝ ا٘ذاصٜ آ٘ظيٌٛشافي ثب وبتتش دس ػىغ ثشداسي اص ػشٚق پيچ دس پيچ لبثُ اعٕيٙبٖ ٘يؼت

ٖ ٞبي وشٚ٘شي دس لّجي وٝ ثٝ ػشػت دس حشوت اػت  .خلٛف دس ؿشيب

CT  ُٔٞب، ٍِٗ، : آ٘ظيٌٛشافي ثشاي ديذٖ ػشٚق خٛ٘ي دس ٘مبط وّيذي ثذٖ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد وٝ ؿب ٝ ٔغض، وّي

  .پبٞب، لّت ٌشدٖ ٚ ؿىٓ اػت



 : پششكاى اس رٍش سي تي آًضیَ بزای هَارد سیز استفادُ هي كٌٌذ

 .آئٛست ٚ ػبيش سي ٞبي ثضسي(ثضسي ؿذٖ) تـخيق ثيٕبسي ٞب ٚ آ٘ٛسيؼٓ 

 . تـخيق تٍٙي ٞب دس سي ٞبيي وٝ جشيبٖ خٖٛ سا ثٝ ٔغض ٔحذٚد ٔي وٙذ ٚ ٔٙجش ثٝ حّٕٝ ٔغضي ٔي ؿٛد

ٜ ا٘ذ ٖ ٞبيي وٝ ثٝ ػٕت پبٞب ٔي سٚ٘ذ ٚ ٘بصن ؿذ   . تـخيق ثيٕبسي ٞب دس ؿشيب

  . ديذٖ ٔؼيش سي ٞبي وّيٝ ثشاي پيٛ٘ذ وّيٝ يب ثيٕبسي ٞبي سي  وّيٝ

ٖ ٞبي ٌشدٖ، ػيٙٝ، ؿىٓ ٚ ٍِٗ ٘ـبٖ ٔي دٞذ   . كذٔٝ سا دس ؿشيب

ٖ ٞبي تغزيٝ وٙٙذٜ ثٝ تٛٔٛس سا لجُ اص جشاحي اسصيبثي ٔي وٙذ   . ؿشيب

ٖ ٞبي سيٛي سا ثشاي تـخيق آٔجِٛي سيٝ ثشسػي ٔي وٙذ    ؿشيب

، ٟٔٙذع ػب٘بص احٕذصادٜ، ٟٔٙذع ػيذٜ صيٙت عبِت صادٜ، ٟٔٙذع ۱33٘ـشيٝ ٟٔٙذػي پضؿىي ؿٕبسٜ  :ٔٙجغ

 صٞشا حؼٗ صادٜ
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