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اهؼت ثرؼی اس یک طٌت غٌی زر .  ، ّ ثَ کبخ طفیس ذْع آهسیسػصز ُوگی ثَ ذیز: رئیض خوِْری

اطت هب ثَ ػٌْاى یک هلت کبخ طفیس اطت کَ رّسُبی همسص ثظیبری اس ازیبى ّ تٌْػی را کَ هؼزف 

زر ثزاثز   فزّتٌیهززم ازیبى گًْبگْى، ثب  -ٌسُظتهزیکبیی آاطبطبً  پض ایي ثشرگساػتِب .هی زارز گزاهی

سیزا  ؛سهْرز تأکیس لزار زٌُّظبیف هب را زر لجبل یکسیگز زیگز  ثبریٌس تب آهب، گزز ُن هی  یسگبرآفز

 .هِزثبًینصزفٌظز اس ایي کَ هب کَ ُظتین، ّ چگًَْ ػجبزت هی کٌین، ُوَ فزسًساى یک ذسای 

 

 . ایي ثساى هؼٌبطت کَ رّسُب ثلٌس اًس. اکٌْى، زر طبل خبری، توبهی رهضبى ثب هبٍ اّت تمبرى یبفتَ اطت

 .اُن گفتْکْتبُی طري ذثَ پض ( ذٌسٍ). ػوب گزطٌَ ایس ّ. ا گزم اطتُْ

 

هؼتول ثز زّ هظلوبى کَ زر ایٌدب حضْر زارًس؛ اػضبی کٌگزٍ،  هي هیل زارم ثَ ُیئت زیپلوبتیک

، ن؛ ّ رُجزاى ّ همبهبت رطوی اس طزتبطز زّلتکیج الیظْى ّ آًسرٍ کبرطي -آهزیکبیی ػضْ کٌگزٍ

  (کف سزى حضبر. )ذْاُغ هی کٌن زطت ثلٌسی ثزای آًِب ثشًیس. ذْػبهس ثگْین

 

هیلیبرز هظلوبى زر پٌِۀ خِبى،  ثیغ اس یک --ثزای هیلیًِْب هظلوبى آهزیکبیی زر طزتبطز ایبالت هتحسٍ ّ

ثَ فزصتی ثزای پیْطتي ثَ اػضبی ذبًْازٍ ّ زّطتبى . گذػتگی اطت ثزای تأهل ّ اس ذْز سهبًی رهضبى

 ُب اًظبىگًَْ  گًْگی ّ تؼِسع ثَ ػسالت ّ هٌشلت ُوۀ ذبطز زیٌی اطت کَ ثَ  ثَ ازای احتزام هٌظْر

  (رهضبى کزین.  )زٍ ُبی ػوب هجبرک ثبزارهضبى ثَ ػوب ّ ثَ ذبًْپض،  .ػِزت زارز

 

را ثَ هب یبز آّری ثشرگ ّ ُن ًمبط لْت پبیسار یک کؼْر ثشرگ تؼلیوبت خبّزاًی یک زیي ُن  ،اهؼت

اطالم  ًیش هبًٌس ثظیبری اس هذاُت زیگز ثرؼی اس ذبًْازۀ آهزیکبیی هب اطت، ّ هظلوبًبى  . هی کٌس

ایي ًکتَ . آهزیکبیی اس زیزثبس ثَ ًیزّهٌسی ّ ػرصیت کؼْر هب زر ُوۀ هزاحل سًسگی یبری زازٍ اًس

 .زر ظزف زٍ طبل گذػتَ ثرْثی هصساق زاػتَ اطت ثْیژٍ

 

هب ثَ طبلگزز آى حوالت ّحؼتٌبک کَ للجِبی هب را ثب رًح فزاّاًی لزیي طبذت هی  ،تب یک هبٍ زیگز

اسزطت رفتگبى ذْز، ثَ ذبًْزٍ ُبیی کَ هیزاث آًِب را ازاهَ  ُوۀ سهبى آى فزا ذْاُس رطیس کَ ثَ. رطین

کوک ػتبفتٌس ّ ثَ ُوۀ کظبًی کَ ثزای تأهیي اهٌیت هب طی یک زُۀ  ثَ هی زٌُس، ثَ لِزهبًبًی کَ آى رّس



ػبیظتَ اطت ثَ یبز زاػتَ ثبػین کَ آًِب آهزیکبییبًی  ،اهؼت ّ .زػْار ذسهت کززًس، ازای احتزام کٌین

 . اسُوۀ ازیبى ّ پیؼیٌَ ُب، اس خولَ هظلوبًبى هیِي زّطت آهزیکبیی ثْزًس

 

هتأُلی کَ زر اًتظبر تْلس ًرظتیي فزسًس ذْز ثَ طز هی ثزز، خْاى اس آى خولَ سّج  ،آهزیکبییبى هظلوبى

 ییآًِب –ثزج ُبی زّللْ کبر هی کززًس  کَ زرثْزًس کظبًی آًِب . ًیش هظبفزاى ثی گٌبٍ آى ُْاپیوب ُب ثْزًس

یٌسۀ آ تأهیي ثزایکَ  یهِبخزاً  –ّ آًِبیی کَ آهزیکبیی ثْزى را ثز گشیسٍ ثْزًس کَ آهزیکبیی سازٍ ػسٍ 

لگز ّ یحلتُن ّ پش ّ پیؼرسهت، ػزر هیبًؼبى ُن آ. گذػتَ ثْزًساس الیبًْص ُب  ًساًؼبىفزسثزای  ثِتزی

  .ّخْز زاػتهسیز اخزایی 

 

آًِب آًدب، زر ثزخِبیی کَ هحل کبرػبى ثْز، ثزای ًیبیغ رّساًَ ّ صزف غذا ٌُگبم افطبر گزز ُن هی 

ثَ زاًؼگبٍ، اطتفبزٍ اس  ؼبىج کززى، فزطتبزى فزسًساًااسزّ -ًسیٌسٍ چؼن زّذتَ ثْزآآًِب ثَ . آهسًس

آًِب اهزّس ّ . اس هب گزفتٌسّ آًِب را ثظیبر سّز ّ ًبثٌِگبم . را زاػتٌس غکَ ثرْثی اطتحمبلای ثبسًؼظتگی 

هب اس پیْطتي ّ اهؼت، . زر هِز ذبًْازٍ ُبی ذْز ّ هلتی کَ ُزگش فزاهْع ًرْاُس کزز خبّزاًَ اًس

ذْاُغ هی آًِب  سفزّتٌی هی کٌین ّ هي ا بصي خوغ ػویمبً احظیػوبری اس ذبًْازٍ ُبی یبسزٍ طپتبهجز ثَ ا

 (کف سزى حضبر). تب ثزای ایي کَ هْرز تدلیل لزار گیزًس ثَ پب ذیشًس کٌن

 

ثزای زازى کوک ثب کَ زاًؼدْی پیؼیي پلیض  -رطبًبى ثْزًس اهسازًرظتیي زر هیبى هظلوبًبى آهزیکبیی 

 ُبی گزٍّ. ػتبة ثَ طْی صحٌَ ػتبفت ّ طپض ٌُگبهی کَ ثزخِب زر پیزاهًْغ فزّریرتٌس ًبپسیس ػس

ثظیبری را ثَ طْی ًمبط اهي ترلیَ کززًس، پزطتبری کَ اس ػوبر ثظیبری اس لزثبًیبى  EMT پشػکی اهساز

ثَ ًمبط اهي را هزالجت کزز؛ افظز ًیزّی زریبیی زر پٌتبگْى کَ ثَ هیبى ػؼلَ ُبی آتغ زّیس ّ هدزّحبى 

 .ییلِزهبًبى آهزیکب -- ازای احتزام هی کٌینسًبى ُویي طبلگزز، هب ثَ ایي هززاى ّ زر ایي ز .رٌُوْى ػس

 

ّ اس آى زر ظزف ایي زُظبل، هظلوبًبى آهزیکبیی ثَ ػٌْاى پلیض، آتغ ًؼبى، ّ ًیش فزاهْع ًکٌین کَ 

آًِب زر . زازٍ اًس، یثَ طْر رّساًَ ثَ هحبفظت اس خْاهغ هب یبرثزذی کَ اهؼت ثَ هب پیْطتَ اًس خولَ 

اطالػبت هب را ّ کْػغ ُبی هزثْط ثَ  زطتگبٍزارًس، طزتبطز زّلت فسرال هیِي هب را اهي ًگبٍ هی 

ُبی هسًی ُوۀ آهزیکبییبى ثز  یراٌُوبیی هی کٌٌس ّ ثَ پبطساری اس حمْق ّ آسازهجبرسٍ ثب تزّریظن را 

 .هسز هی رطبًٌس هبًگِساػتي  اهيپض اػتجبٍ ًکٌیس، هظلوبًبى آهزیکبیی ثَ . هی ذیشًس

 

راى هظلوبى آهزیکبیی، ػبُس ایي ابى یًْیفْرم پْػوبى، هؼتول ثز ُشهب زر ذسهت ػدبػبًۀ هززاى ّ سً

ثَ ایي کَ هوکي اطت ثَ خبًت ذطز فزطتبزٍ ػًْس، زاّطلت  یگبُآآًِب زر ٌُگبم خٌگ ثب  .ّالؼیت ُظتین

اهب ُز . زثبساى هب اس ُوۀ گْػَ ّ کٌبرُبی کؼْرهبى ثب پیؼیٌَ ُب ّ اػتمبزات گًْبگْى هی آیٌسط. ػسًس

 .ٌسیبثهی زطت ثَ ُن هی پیًْسًس ّ زر کٌبرُن ثَ ػٌْاى یک گزٍّ آهزیکبیی ثَ هْفمیت رّس 

 

ثزذی اس آًِب ثبالتزیي . ثب افتربر ذسهت کززٍ اًس زػْار خٌگ ثب کیفیتی ػبلی ّ زٍ طبلطزثبساى هب طی 

یبسزٍ طپتبهجز اّ کَ ثب ّلْع . ارتغ، یکی اس آًِب اطت طزخْذۀفساکبری را ثَ ذزج زازٍ اًس، کزین ذبى، 

ُوزاٍ ثب لِزهبًبى ُن طزاس اکٌْى ثَ ازای ذسهت ثَ کؼْر ذْز ثزاًگیرتَ ػس، زر ػزاق خبى ثبذت ّ 

حضْر  زر خوغ هب اهدسزایٌکَ اهؼت ثزای  اس الؼیجب، هبزر کزینهب  ّ .ٍ اطتیسزر آرلیٌگتي آره یغذْ

ثَ زطت آّرزٍ تبرید  بًٌس کزین، خبی ذْز را زره ایي ًظل( کف سزى حضبر). طپبطگشارین یبفتَ اطت

ًظل یبسزٍ اػضبی  –کَ زر ایٌدب حضْر زارًساػضبی ًیزّی ًظبهی ذْز توبم اطت، ّ هي اهؼت اس 

 (کف سزى حضبر) .را ثپذیزًس هبتب ثَ پب ذیشًس ّ لسرػٌبطی ُن هیٌِبى آهزیکبیی  هی ذْاُن  -طپتبهجز



 

کظبًی کَ خبى ثبذتَ  –اس ذْز ثپزطین کَ چگًَْ ثَ ایي افزاز هیِي زّطت  ُز طبلهب ثبیس زر ایي طبل ّ 

ازای احتزام کٌین؟ زر ایي ایبم یبز آّری، پبطد ایي اطت کَ ثَ ُوبى   -سکززٍ اًهت اًس ّ کظبًی کَ ثَ ذس

ٌس، ًِب ثَ ذبطز آى سیظتآهزیکبیی ثبػین کَ آ هب ثبیس.  اًدبم گزفتػیْۀ ای کَ زر زٍ طپتبهجز گذػتَ 

 . فساکبری کززًس آهزیکبیی کَ ثزای آى. خبى ثبذتٌسآهزیکبیی کَ ثزای آى 

 

آهزیکبیی کَ گًَْ گًْی آى تحول ًوی کٌس، ثلکَ گْى را ب افزاز هتؼلك ثَ پیؼیٌَ ُبی گًْبآهزیکبیی کَ تٌِ

ثَ ّ کَ هب زر آى ثب یکسیگز رفتبری تْأم ثب احتزام ّ ًشاکت زارین، آهزیکبیی . هب را غٌی تز هی طبسز

زر .  اطت" هب"ظ ؛ آًچَ ّخْز زارز فمیی ّخْز ًسارز"هب"ّ " آًِب"زر ایبالت هتحسٍ ایٌدب کَ  زارینذبطز 

ثَ ثزای ػجبزت ُوگبى آسازی  اس آى خولَ -ى آسازی ُبی ثٌیبزیي ّ حمْق سایل ػسًیآهزیکبیی کَ زر آ

  .هی ػًْسّ تبسٍ ثلکَ ثَ طزس هساّهی تدسیس  ،سًسارً لزارهحبفظت هْرز  فمظ  -ػیْۀ هْرز اًتربثؼبى

ػرص خْاًی زر ذبّرهیبًَ یب ػوبل چَ  –آهزیکبیی کَ ثَ ذبطز هٌشلت ّ حمْق هززم زر طزاطز خِبى 

ی کَ هب زطت ثَ کبر یفزیمب، خبآاطت ّ چَ کْزک گزطٌَ ای زر ػبخ ذْیغ فزیمب کَ ذْاطتبر آسازی آ

  . ثَ پب هی ذیشز -ًدبت خبى ُبی ثی ػوبری ُظتین

 

زر کٌبرُن، هثل ذبًْازٍ ای ّاحس ثَ پیغ هی رّز، هبًٌس ًظل ثَ سثبى طبزٍ تز، هب ثبیس آهزیکبیی ثبػین کَ 

س اطت ّ ثَ ُبی پیغ اس هب، زر ایبم زػْاری زطت زر زطت ُن هی گذارز، ثَ ارسػِبی اطبطی ذْز پبیجٌ

 .چٌیي کظبًی ثبػینُویؼَ  ثبیس هب چٌیي کظبًی ُظتین ّ. وبیسٍ هی ًػکلی حتی ًیزّهٌس تز چِز

 

ایي ثزای  اهؼت،  زر حبلی کَ هب ثَ یک طبلگزز پز اثِت ًشزیک هی ػْین، آرسّیی هٌبطت تز اس

کف سزى ).  ب ثبزذسا یبر ُوۀ ػوب ثبز ّ ذسا یبر ّ ًگِسار آهزیک. کؼْرهبى زر تصْر هي ًوی گٌدس

  (حضبر

 

 

 پبیبى

 ػصز ثَ ّلت ػزق آهزیکب 8::3طبػت 

 


