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َاي كاربردي وی تكىيكمبا  

)بخش ديم( اسكه تی سی   

اساليس مًلتی  اسكه تی سی  

ٞبي ٞرط ورساْ اظ ٔمربَٕ     ٞب زض فبنّٝ ثيٗ اؾىٗ ٖيت انّي ضٚـ اؾىٗ ِٕٔٗٛي اؾاليؽ ثٝ اؾاليؽ ِٕٔٗٛي آٖ اؾت وٝ خٕٕ وُ تٛلف

وٝ ٔبزٜ حبخت ثرطاي ٔرسخ ذيّري وٛتربٞي ضي ضا  رط       قٛز وٝ ظٔبٖ وُ يه ثطضؾي ظيبز قٛز. ايٗ حبِت ثٝ ٚيػٜ زض ٖطٚق ذٛ٘ي ثبٖث ٔي

 قٛز، ٘بٔٙبؾت اؾت. چٙيٗ زض ٔٛاضزي وٝ حطوبخ تٙفؿي ثبٖث آضتيفىت حطوتي ٔي وٙس، نحت زاضز. ٞٓ ٔي

ٚ  6ٞربيي ثرب    اؾىٗ چٟبض اؾاليؽ ٖطيٝ قس. ؾيؿتٓ تي اِٚيٗ ؾي 1998(، ٚ زض ؾبَ Dualاؾىٗ اؾپيطاَ زٚ ٔمُٗي ) تي ؾي 1992زض ؾبَ 

ٗ  تي اؾاليؽ زتىتٛض زض چٙس ؾبَ ٌصقتٝ زض زؾتطؼ لطاض ٌطفتٙس. ؾي 16ٚ  10 ٚ 8  2004اؾراليؽ زض ؾربَ    64ٚ  40، 32ٞربي زاضاي   اؾرى

اؾىٗ اؾپيطاَ ته ٔمُٗي زض خبٔٗٝ ضازيِٛٛغي ظٚزترط ٔرٛضز  رصيطـ لرطاض ٌطفرت.       تي زتىتٛض ٘ؿجت ثٝ ؾي ٖطيٝ قس٘س. زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

 قٛ٘س.  ؾىكٗ ٘يع٘بٔيسٜ ٔي زتىتٛض ٚ ِٔٛتي ت ٖٙبٚيٗ ِٔٛتياؾاليؽ تح زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

قٛز. وؿت ٚ تٟيٝ اَالٖبخ ثهرٛضخ   ا٘دبْ ٔي كًليماسيًن ظريفٚ ثب  سرعت تاالوؿت ٚ تٟيٝ اَالٖبخ ثب  زتىتٛض  ِٔٛتي زض زؾتٍبٟٞبي 

يٗ ٌطزز؛ ٚ تىٙيه تٟيٝ ٔمربَٕ اٌعيربَ ثرٝ    ٞبي ثٗسي زض  الٟ٘بي ٔرتّف ثهٛضخ ضٚت حدٕي ٚ ثب وِٛيٕبؾيٖٛ ْطيف ثبٖث قسٜ تب ثبظؾبظي

ٞرب ٘يرع ٔرإ ط     ؾٝ ثٗسي تجسيُ قسٜ اؾت. وؿت اَالٖبخ ثب وِٛيٕبؾيٖٛ ْطيف ٕٞچٙيٗ زض وربٞف آضتيفىرت   يه ضٚـ تهٛيطثطزاضي ٚالٗبً 

 اؾت.

 اؾاليؽ ثهٛضخ ذالنٝ ثٝ قطح شيُ اؾت:   اؾىٗ ته تي زتىتٛض زض ٔمبيؿٝ ثب ؾي ٔعايبي زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

تٛاٖ ثطاي ا٘سيىبؾيٟٛ٘بيي ورٝ زض آٟ٘رب تٟٙرب  رط قرسٖ       بٖ اؾىٗ وٛتبٞتط: زض اؾىٟٙبي ؾطيٗتط ٔمساض وٕتط اظ َٕٔٗٛ ٔبزٜ حبخت ضا ٔيظٔ-1

 آ٘ػيٌٛطافي(، ثىبض ثطز.  تي ؾبذتٕبٟ٘بي ٖطٚلي اظ ٔبزٜ حبخت إٞيت زاضز)ٔثالً ؾي

ٞربي   اؾاليؽ، وٕتط ٔكىُ ؾبظ ٞؿتٙس. وبٞف آضتيفىت 8-16بٟٞبي زتىتٛض ثٛيػٜ زض زؾتٍ ٞبي حطوتي زض زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي آضتيفىت-2 

  ال٘بض ثؿيبض ٔإ ط اؾت. حطوتي زض ثيٕبضاٖ تطٚٔبيي،وٛزوبٖ، ثيٕبضاٖ زچبض تٍٙي ٘فؽ ٚ يب قسيساً ثس حبَ ٚ زض ثبظؾبظيٟبي ِٔٛتي

-تري  ٞف حدرٓ ٔربزٜ حبخرت ثرطاي ؾري     ٞبي ٕٞطاٜ ثب تعضيك ٔبزٜ حبخت: فبظ ٔكرم ايٟٙب٘ؽ ٔربزٜ حبخرت، ورب    اؾىٗ تي ثٟجٛز ؾي -3

 اؾاليؽ اؾت. اؾىٗ ته تي زتىتٛض زضٔمبيؿٝ ثب ؾي تط اظ ٔعايبي زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي تط، ٚٔحسٚزٜ اؾىٗ َٛال٘ي آ٘ػيٌٛطافي ،ايٟٙب٘ؽ يىٙٛاذت

 
اػااليغ ٚ   11ٔحيغي دس يه تيٕاس ٔثتال تٝ ػٙذسْ ِٛسيؾ. تصاٚيش تاا دػاتٍاٜ    run-offتٕاْ آئٛست ٚ ػشٚق  آ٘ظيٌٛشافي-تي ػي –ؿىُ 



 ٔتش تٟيٝ ؿذٜ اػت.  ٔيّي 7/0ٞش اػاليغ تا ضخأت 

 ٞبي ؾطيٕ ٚ زليك ٔثالً ثطضؾي تٕبْ ؾتٖٛ فمطاخ أىبٖ  صيط قسٜ اؾت. زض ظٔيٙٝ ثيٕبضاٖ زچبضتطٚٔب، ثطضؾي  -4

 

 
 ٖٛ فمشات تٟيٝ ؿذٜ اص اعالػات حدٕي.ؿىُ. تصٛيش تاصػاصي ػاطيتاَ تٕاْ ػت

ٞربي ٔرِٛتي    أىبٖ تٟيٝ ٔمبَٕ ٘بظوتط: تهٛيطثطزاضي ٘عزيه ثٝ ايعٚتطٚ يه )زض ٞط وبضثطزي(،  الٟ٘بي تهٛيطثطزاضي اذتيبضي، ثبظؾبظي -5

 يكرطفت انرّي زض زؾرتٍبٟٞبي    اؾاليؽ اؾرت.   اؾىٗ ته تي زتىتٛض زض ٔمبيؿٝ ثب ؾي ثٗسي، اظ ٔعايبي زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي  ال٘بض، ثبظؾبظي ؾٝ

ٕ٘بيرس. زض ٘تيدرٝ  الٟ٘ربي     زتىتٛض زض ظٔيٙٝ ٔمبَٕ ٘بظوتط اؾت وٝ أىبٖ وؿت اَالٖبخ حدٕي ٘عزيه ثرٝ ايعٚتطٚ يره ضا فرطاٞٓ ٔري     ِٔٛتي

بٖ  رصيط  ٞربي ٖربِي ؾرٝ ثٗرسي أىر      تٛاٖ اظ حدٓ اَالٖبخ وؿت قسٜ، تٟيرٝ ٕ٘رٛز ٚ ٕ٘ربيف    ٔمُٗي زِرٛاٜ ) ثبظؾبظيٟبي ِٔٛتي  ال٘بض( ٔي

 ٌطزز. ٔي

 
اسٌٚشافاي ٘ـااٍ٘ش دٚيّيىاػايٖٛ     تاي  اػاليغ . اِف( ػي اػىٗ ِٔٛتي تي ؿذٜ اص اعالػات حدٕي تذػت آٔذٜ اص ػي ؿىُ. تصاٚيش تاصػاصي

آ٘ظيٌٛشافي ػشٚق ٔحيغي، ٘ـاٍ٘ش وّؼيفيىاػيٖٛ ٚػيغ خذاس ػشٚق ٚ ٘ٛاحي ٔتؼذد تٍٙي دس ؿاشياٟ٘اي ٞاش    تي حاِة ساػت اػت. ب( ػي
وِٛٛ٘اٌٛشافي   تاي  ؿاٛد. د( ػاي   ا٘ذ، ديذٜ ٔي تي آ٘ظيٌٛشافي لّة. ػٝ سي وشٚ٘شي وٝ اص ػايٝ لّة ٔتٕايض ؿذٜ ا٘ذاْ تحتا٘ي اػت. ج( ػيدٚ 

 ٕ٘ايـٍش وِٖٛٛ يش اص ٞٛا ٚ تخـي اص ِٛيٟاي ديؼتاَ سٚدٜ تاسيه اػت.



طزٞبي ايٗ ؾيؿتٓ ضا زض حس وٕه ثٝ خطاحربٖ ٚؾرٗت زازٜ    ال٘بض، وبضث اؾىٗ ٔثُ ثبظؾبظي ِٔٛتي تي لبثّيت  طزاظـ ٔدسز تهبٚيط زض ؾي 

 اؾىٗ يه اثعاض ثؿيبض ثب اضظـ ٔحؿٛة ٔي قٛز. تي اؾت. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔثبَ زض ثطضؾي ٚ خطاحي تٛٔٛضٞبي نٛضخ، تهبٚيط ؾي

 تطؼطغ دريافتي بيمار كىترل مقذار 

اؾرىطيٙيًٙ   تري  تري فّٛضٚؾرىٛ ي ٚ ؾري    وٌِٛٛ٘ٛطافي، ؾري  يت آ٘ػيٌٛطافي، ؾي تي تي، ؾي اؾىٗ قبُٔ  طفيٛغٖ ؾي تي آظٟٔٛ٘بي ٔتٗسز ؾي

 ثبقس.  ٔؿتّعْ زٚظ تبثف اقٗٝ ثيكتطي ثٝ ثيٕبضاٖ ٔي

 تٛاٖ ٔيعاٖ تبثف اقٗٝ ضا وبٞف زاز. ايٗ ضٚقٟب قبُٔ ٔٛاضز شيُ اؾت: ثٝ چٙس َطيك ٔي

 اؾىٗ تي اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ زؾتٍبٜ ؾي (1

 وبٞف خطيبٖ تيٛة، ٚ تٙٓيٓ خطيبٖ تيٛة ثط ٔجٙبي ٚظٖ ثيٕبض، لُط ٘بحيٝ آ٘بتٛٔي ٔٛضز ٘ٓط  (2

  يچ افعايف (4

 ٞبي ثب ٔٛاز حبخت وبٞف تىطاضي اؾىٗ (5

 اؾىٗ تي ٞبي ٘بثدب ٚ ٘بٔٙبؾت ؾي وبٞف ثًٗي اظ زضذٛاؾت (6

اؾاليؽ زض وٛزوبٖ ٚ ثبِغيٗ اؾت. ثبيؿتي ٕٞيكرٝ ٔطالرت ثرٛز     اؾىٗ ِٔٛتي تي وٙتطَ ٔمساضتكٗكٕ زضيبفتي ثيٕبض، اظ ٟٕٔتطيٗ ٘ىبخ زض ؾي

ثبيؿتي زضحس ُٔٙمري ثبقرس. حتري اٌرط زض قرطايُي ورٝ        mAsوٝ زٚظ ضازيبؾيٖٛ ثيٕبض ثُٛض غيطيطٚضي افعايف ٘يبثس. ٞط ظٔبٖ ٕٔىٗ اؾت 

 قٛز، ثبيؿتي ٔحسٚز ثبقس. ا٘سيىبؾيٖٛ ثطضؾي ٘يع ثبيؿتي ٔٛضز تأييس لطاض ٌيطز. ْطيف ثبقس، حدٕي اظ ثسٖ وٝ اؾىٗ ٔيوِٛيٕبؾيٖٛ زض حس 

ٕ٘بيس. ثطاي ٔثبَ تٙٓيٓ خطيبٖ تيرٛة   زٞٙس وٝ أىبٖ وبٞف زٚظ ضازيبؾيٖٛ ضا ٔيؿط ٔي ٞبيي اضائٝ ٔي ٞب ثُٛض ٔؿتٕط ضٚـ ؾبظ٘سٌبٖ زؾتٍبٜ

آٔپط ٚ وربٞف زٚظ ثرسٖٚ وربٞف     ٔمساض تًٗيف ضٚقي اؾت وٝ أطٚظٜ زض زؾتطؼ لطاض ٌطفتٝ ٚ زض آٖ وبٞف ٔيّي ثهٛضخ آ٘اليٗ ٚ ثط  بيٝ

 ثبقس.   ويفيت تهٛيط أىبٖ  صيط ٔي

قٛز. ثطاي  بييٗ ٍ٘ٝ زاقتٗ ٘ٛيع، ٘يبظ ثٝ افعايف زٚظ ضازيبؾيٖٛ  ٘ٛيع تهٛيط ٞط چٝ وِٛيٕبؾيٖٛ ٔمُٕ وبٞف يبثس، ثٝ ٕٞبٖ ٘ؿجت ثيكتط ٔي

اؾراليؽ   16زض زؾرتٍبٟٞبي   CTDIايدبز قسٜ اؾت. افرعايف زض   1ثبقس. ٖالٜٚ ثط ايٗ وبضآيي زٚظ ٚ يب ثبظؾبظي ٔمبَٕ ثب يربٔت ثيكتط ٔي

 تٛا٘س زض وبضثطزٞبي ثبِيٙي ٔٛضز اٖتٙبء لطاض ٍ٘يط٘س.  زضنس اؾت ٚ ثٙبثطايٗ ٔي 10ثرٛثي ظيط 

زتىتٛض ثُرٛض لبثرُ ترٛخٟي     ثىبض ٌطفتٝ قٛز، زٚظ ضازيبؾيٖٛ زض زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي اؾاليؽ آٔپطي زؾتٍبٟٞبي ته اٌط ٕٞبٖ تٙٓيٕبخ ٔيّي

آٔپرط زض ٔمبيؿرٝ ثرب     تٛاٖ اظ ايٗ ٔؿئّٝ اختٙبة ٕ٘ٛز. افعايف زٚظ ضازيبؾيٖٛ ثٝ اظاي ٔيّي يبثس. ثب ا٘تربة زليك  بضأتطٞبي اؾىٗ ٔي افعايف ٔي

،  رطٜ  GEزتىترٛض زض زؾرتٍبٟٞبي    –غئرٛٔتطي زؾرتٍبٜ )اظ خّٕرٝ وربٞف تيرٛة       تٛا٘س ٘بقي اظ اذتالفربخ زض  اؾاليؽ، ٔي اؾىٗ ته تي ؾي

( ثط ضٚي وٙؿَٛ ا طاترٛض )زض ثًٗري اظ ؾرتٍبٟٞب ٘ٓيرط     realآٔپط ٚالٗي) آٔپط ٔإ ط ثٝ خبي تٙٓيٕبخ ٔيّي فيّتطيًٙ، ٚ يب ٕ٘بيف تٙٓيٕبخ ٔيّي

ظ فبوتٛض  يچ اؾت ٚ ثٙربثطايٗ ثٗٙرٛاٖ ٘كربٍ٘ط ثٟترطي اظ زٚظ ثيٕربض      (َجك تٗطيف ٔؿتمُ اmA/pitchآٔپط ٔإ ط ) فيّيپؽ ٚ ظيٕٙؽ( زاضز. ٔيّي

اؾاليؽ )اظ ٕٞبٖ ٔبضن ؾبظ٘سٜ( ثىربض   زتىتٛض ثب تٙٓيٕبتي قجيٝ زؾتٍبٜ ته قٛز. ثب ايٗ حبَ اٌط وبضثط يه  طٚتىُ زؾتٍبٜ ِٔٛتي ٔحؿٛة ٔي

آٔپرطي ورٝ زض    اؾاليؽ ثىربض ٌطفترٝ اؾرت(، ظيرطا ٔيّري      زؾتٍبٜ تهوٝ زض   يچيبثس ) زض حس فبوتٛض  ٌيطز، زض ايٗ قطايٍ زٚظ ثيٕبض افعايف ٔي

 ثبقس.   آٔپط ٔإ ط ٔي قٛز، زض ٚالٕ ٕ٘بيبٍ٘ط ٔيّي زتىتٛض ٘كبٖ زازٜ ٔي زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

ساض زٚظ آٔپط لجّي ٘جبقرس؛ أرب ثرط  بيرٝ ٔمر      ٞبي اؾىٗ ضا َٛضي َطاحي وٙٙس وٝ ثط  بيٝ تٙٓيٕبخ ٔيّي ثٝ ايٗ زاليُ، ٔٗمَٛ اؾت وٝ  طٚتىُ

زتىتٛض ٚخٛز زاضز ٚ زض ثًٗري   قٛز، ٚ أطٚظٜ ثط ضٚي وٙؿَٛ وبضثط زض تٕبْ زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي ٘كبٖ زازٜ ٔي CTDIٚالٗي ثبقس وٝ ثهٛضخ 

قرٛز. زض ٘تيدرٝ ا٘ترربة ٔحتبَب٘رٝ  بضأتطٞرب، افرعايف زٚظ ضازيبؾريٖٛ زض زؾرتٍبٟٞبي          زؾتٍبٟٞب ثط اؾبؼ زضذٛاؾرت ذطيرساض ٘هرت ٔري    

تٟٙب ٚلتي ٘يبظ اؾت وٝ تهبٚيط ثب يربٔت ٘بظن ٚ ويفيت ثبال ٔٛضز ٘يبظ اؾت. اٌرط  بضأتطٞربي اؾرىٗ ثرسلت ا٘ترربة قرٛ٘س،        زتىتٛض ِٔٛتي

اؾىٗ اؾپيطاَ ثب  ريچ ٔٗربزَ زٚ زاضز.    تي اؾىٗ ِٕٔٗٛي ٚ يب زٚظي قجيٝ ؾي تي زتىتٛض ٘يبظ ثٝ زٚظ ضازيبؾيٖٛ وٕتطي اظ ؾي زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي
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 ؾبظي قٛ٘س.  ٞبي اؾىٗ ثٟيٙٝ وٝ  طٚتىُ ثٙبثطايٗ يطٚضي اؾت

 ٞبي وٛزوبٖ  ٚ افطاز زاضاي خثٝ وٛچه، زٚظٞبي ضازيبؾيٖٛ ثبيؿتي زض حسالُ ٕٔىٗ ثبقس.  اؾىٗ تي زض ؾي

ثطاي خصة ثيكتط اقٗٝ تٛؾٍ ٔبزٜ حبخت ٚ ثٙبثطايٗ افعايف وٙتطاؾت ؾبذتٕبٟ٘بيي وٝ ثطاي خصة ثيكتط اقرٗٝ تٛؾرٍ ٔربزٜ حبخرت  رط      

تٛاٖ زض وبٞف زٚظ ثىبض ٌطفت، َٛضي وٝ   بييٗ اؾتفبزٜ وطز. ٔعيت حبنّٝ زض ٘ؿجت ؾيٍٙبَ ثٝ ٘ٛيع ضا ٔي kvpتٛاٖ اظ تٙٓيٕبخ  ٔيا٘س،  قسٜ

اظ ٘ٓط آٔجِٛي ضيرٝ(،   آ٘ػيٌٛطافي-تي ؾيويفيت تهٛيط زض حس ُٔٙمي ذٛة ثبقس. ايٗ تىٙيه ثٟتط اظ ٕٞٝ زض لفؿٝ ؾيٙٝ وبضثطز زاضز )ٔثالً زض 

تٛاٖ ثىبض ثطز. ايٗ تىٙيه ثٛيػٜ ثرطاي ثطضؾري وٛزوربٖ ٔفيرس اؾرت. زض       زض ٘بحيٝ ؾط، ٌطزٖ، ٚ يب زض ٘بحيٝ قىٓ ثيٕبضاٖ الغط ٔي أب ٕٞچٙيٗ

ضٚز ٚ ٘جبيؿتي تىٙيره   اؾت، تًٗيف اقٗٝ ثُٛض ٘بٔتٙبؾجي ثبال ٔي X٘ٛاحي ٘ٓيط قىٓ ٚ يب زض ثيٕبضاٖ چبق، وٝ ٕٞطاٜ ثب افعايف خصة اقٗٝ 

KVP  ضٚز.  بييٗ ثىبض 

 محافظت از اوذامُاي حساس

ٞبي چكٓ ٚ ٌٙبزٞب زض وٛزوبٖ يب ٘ٛخٛا٘بٖ ٔرٛضز اؾرتفبزٜ    اثعاضٞبي قيّسيًٙ ثطاي حفبْت اظ ا٘سأٟبي حؿبؼ ثٝ اقٗٝ ٔثُ  ؿتبٖ، ٖسؾي

زضنرس وربٞف    76تب  45ٔمساض ٔتٛؾٍ  اؾىٗ ٔغع( ثٝ تي ٌيط٘س. ثب قيّسٞبي ؾطثي، زٚظ تكٗكٕ  ؿتبٖ ٚ تيطٚئيس )ثٛيػٜ زض ثيٕبضاٖ ؾي لطاض ٔي

ٞرب   قسٜ زض ثيًٝ تٛا٘س ٔٛخت وبٞف زٚظ خصة اؾت. قيّس ثيًٝ ٔي  اؾىٗ ٔٛضز ثحث تي ٚخٛز اؾتفبزٜ اظ قيّس ٌٛ٘بزٞب زض ؾي ثب ايٗيبثس.  ٔي

 ذبَط ٔٛلٗيت غيط بثت آٟ٘ب( ٔٙبؾت ٘يؿت.   اؾىٗ قىٓ قٛز. زضحبِيىٝ ضٚ ٛـ ؾطثي ثطاي وبٞف زٚظ زض ترٕساٟ٘ب )ثٝ تي زض ؾي

 َا دادٌحجم زياد 

وٙس وٝ ثبيؿتي تٛؾٍ ضازيِٛٛغيؿت تفؿيط قٛ٘س. ثريف   اؾىٗ ِٔٛتي زتىتٛض تٗساز تهبٚيط ظيبزي زض ٞط ُٔبِٗٝ ايدبز ٔي تي ؾيزؾتٍبٟٞبي 

تٛا٘س ايدربز قرٛز. تٗرساز تهربٚيط ثؿرتٍي ثرٝ        ٔي 1آٚضي اَالٖبخ حدٕي ٘عزيه ثٝ ايعٚتطٚ يه ٞعاض تهٛيط؛ ثٛيػٜ ثب تىٙيىٟبي خٕٕ اظ يه

قٛ٘س، زاضز. ثبض اَالٖبتي ظيبز ثرٝ ٔٗٙربي آٖ اؾرت ورٝ ضاٟٞربي خسيرس        ٞبيي وٝ ثبظؾبظي ٔي بظؾبظي، ٚ تٗساز ؾطئحسٚزٜ اؾىٗ، ايٙتطٚاَ ث

اؾرىٗ اؾرپيطاَ    تري  ٔكبٞسٜ تهبٚيط،  طزاظـ، آضقيٛ، ٚ ٕ٘بيف تهبٚيط ٔٛضز ٘يبظ اؾت ٚ ظٔبٖ ثيكتطي ثطاي آ٘بِيع اَالٖربخ ٘ؿرجت ثرٝ ؾري    

 قٛز. وبض ؾٝ ثٗسي اظ اَالٖبخ ذبْ ثبٖث حُ ايٗ ٔكىُ ٔياؾاليؽ ٔٛضز ٘يبظ اؾت. ثبظؾبظي ذٛز ته

تٛاٖ زض ٘ٓط ٌطفرت ورٝ قربُٔ ٔرٛاضز شيرُ       اؾىٗ ِٔٛتي زتىتٛض، ٘ىبخ خجطا٘ي ٚ انالحي ٔي تي ٞبي تهٛيطي ؾي ثطاي تٗسيُ ؾُح زازٜ

 اؾت:  

 اِف( يطٚضخ ٚخٛز  طزاظـ ؾٝ ثٗسي زض ؾيؿتٓ

 فعاضيا ة( افعايف لسضخ  طزاظـ ثب ويفيت ثط٘بٔٝ ٘طْ

 اؾىٗ ثٝ ايؿتٍبٜ وبضي تي ج( حًٛض قجىٝ ؾطيٕ ثطاي ا٘تمبَ تهبٚيط اظ ؾيؿتٓ ؾي

 ز( اؾتفبزٜ اظ تهبٚيط ؾٝ ثٗسي ثٝ خبي آ٘بِيع تهبٚيط زٚ ثٗسي آٌعيبَ

  صيط اؾت.   ، أىبZٖافعايف تٗساز اؾاليؽ زؾتٍبٜ ثبٖث وبٞف ٔسخ ظٔبٖ اؾىٗ ٚ ٕٞعٔبٖ حفّ لسضخ تفىيه ثبال زض ٔحٛض 

 اسكه اسپيرال تی مترَاي ييصٌ سیپارا
زاقتٗ تٙفؽ، اظ وُ يره حدرٓ ٔٗريٗ،     زض تهٛيطثطزاضي حدٕي ثب چطذف  يٛؾتٝ ٚ قىُ اؾپيطاَ،حطوت تيٛة اقٗٝ ايىؽ ثب يىجبض ٍ٘ٝ

ورت  قٛز. يىي اظ ٔٛاضزي وٝ ثط حدٓ تٗييٗ قسٜ تأ يط زاضز، ؾطٖت حطوت ترت زضحيٗ ا٘دبْ اؾىٗ اؾت. ؾطٖت حط اَالٖبخ زضيبفت ٔي

 ترت ثبيؿتي  بثت ثبقس.

 2مقذار جابجايي تخت
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اؾرىٗ اؾرپيطاَ يره     ٌٛيٙس. خسَٚ شيُ ٔمساض حطوت ترت زض ٚاحس ظٔبٖ ضا زض زؾتٍبٜ ؾي تي ٔمساض حطوت ترت زض ٚاحس ظٔبٖ ضا ٔي  

 ضزيف زتىتٛض ضا ٔمبيؿٝ ٔي ٕ٘بيس. 16ضزيفٝ تب 

وٙرس ثرٝ    وٙس، ؾطٖتي وٝ ثيٕبض اظ زضٖٚ ٌب٘تطي ٖجٛض ٔي ٔمُٗي تغييط ٔي 16 ٚ 4اؾىٗ اظ تهٛيطثطزاضي ته ٔمُٗي ثٝ  تي ٕٞبُ٘ٛضي وٝ ؾي

 ب٘يرٝ ظٔربٖ ثرب     36يبثس. ثطاي ٔثبَ ثطاي اؾىٗ ضيٝ زض ضٚـ تره ٔمُٗري ورٝ ٘يربظ ثرٝ       ٞكت ثطاثط )ثؿتٝ ثٝ تىٙيه ٔٛضز اؾتفبزٜ( افعايف ٔي

ٔيّيٕترط وِٛيٕبؾريٖٛ زتىترٛض ٘يربظ      5/1تب  625/0اؾاليؽ ثب  16اؾىٗ  يت  ب٘يٝ زض يه ؾي 5-10ٔتط ٘يبظ زاقت. أطٚظٜ ثٝ  ٔيّي 3وِٛيٕبؾيٖٛ 

 ب٘يٝ ٚلت ٘يبظ زاقت؛ أطٚظٜ أىربٖ  رصيط ٚ    80اؾىٗ ته ٔمُٗي لبثُ ا٘دبْ ٘جٛز ٚ  تي زاضز. يه ثطضؾي ضيٝ ٚ قىٓ ٚ ٍِٗ وٝ ثطاحتي ثب ؾي

  ب٘يٝ لبثُ ا٘دبْ اؾت. 10-20زض ٖطو 

 (table feed mm/sٔمساض حطوت ترت) ٘ٛٔ زتىتٛض 

 8 ٔتط( ٔيّي 3-5ته ضزيفٝ )وِٛيٕبؾيٖٛ 

 10 ٔتط( ٔيّي 1ضزيفٝ )وِٛيٕبؾيٖٛ  4

 24 ٔتط( ٔيّي5/2ضزيفٝ )وِٛيٕبؾيٖٛ  4

 30 ٔتط( ٔيّي 75/0ضزيفٝ )وِٛيٕبؾيٖٛ  16

 60 ٔتط( ٔيّي 5/1ضزيفٝ )وِٛيٕبؾيٖٛ  16

  1تىًع پيچ
ترط ثبقرس، ؾرطٖت     زضخٝ تيٛة تمؿيٓ ثط يربٔت اقٗٝ. ٞطچٝ ٖسز  يچ ثرعضي  360 يچ ٖجبضخ اؾت اظ ٔمساض حطوت ترت زض ٞط زٚضاٖ 

ٞبي ثعضٌترط اظ يره، ثطذري اظ ٘رٛاحي      قٛز، أب چٖٛ زض  يچ حطوت ترت ثيكتط اؾت ٚ ٘بحيٝ ٚؾيٗتطي اظ ثسٖ زض يه ظٔبٖ ٔٗيٗ اؾىٗ ٔي

قٛز، ؾيؿتٓ ٔدجٛض اؾت ثب ثبظؾبظي ٔدبظي، تهبٚيط ضا تٟيٝ وٙس. زض قطايٍ يىؿبٖ )يٗٙري تٗرساز تهربٚيط     يثسٖ ثُٛضوبُٔ تهٛيطثطزاضي ٕ٘

ٞبي يىؿبٖ( ؾطٖت تهٛيطثطزاضي ّٞيىبَ ثيكتط ٚ زٚظ ثيٕبض وٕتط اظ آٌعيربَ اؾرت. اٌطچرٝ زض ايرٗ قرطايٍ قربٞس افرت         يىؿبٖ ثب يربٔت

، أب زض ثيكتط ٔٛالٕ ايٗ افت ويفيت ذيّي ّٕٔٛؼ ٘يؿت. ثسيٟي اؾت ٞطچٝ وربضثط أىربٖ   ويفيت تهبٚيط ّٞيىبَ زض ٔمبيؿٝ ثب آٌعيبَ ٞؿتيٓ

 ٞبي ٔتفبٚخ ٚ ٔتٖٙٛي ضا زاقتٝ ثبقس، ٘كب٘ٝ ٔعيت ؾيؿتٓ اؾت.   ا٘تربة  يچ

 
 تاؿذ. دسخٝ تيٛب، تمؼيٓ تش ضخأت دػتٝ يشتٛ تىاس سفتٝ، ٔي 310ؿىُ. ييچ ػثاست اص ٔمذاس حشوت تخت دس ٞش دٚساٖ 

زتىتٛض ٘ؿجت ثٝ زؾتٍبٟٞبي اؾپيطاَ ته ٔمُٗي، اظ ٘ٓط زتىتٛض زض ايٗ ٔؿئّٝ اذتالف زاض٘س وٝ ٖالٜٚ ثرط ايٙىرٝ    زؾتٍبٟٞبي اؾپيطاَ ِٔٛتي

ا٘س. ثٝ ايرٗ ذربَط زض ايرٗ زؾرتٍبٟٞب اظ      ٞبيي تمؿيٓ قسٜ )ثٗس يربٔت ٔمُٕ( ٘يع ثٝ ضزيف Zا٘س، زض ٔحٛض زتىتٛض زض ثٗس ٖطيي تمؿيٓ قسٜ

 قٛز. زض تٗطيف  يچ ثبيؿتي ٘ٛٔ ٞط زٚ زؾتٍبٜ ٔٛضز ٘ٓط لطاض ٌيطز. تطي اؾتفبزٜ ٔي ٝ ثب  ٟٙبي يريٓزؾتٝ اقٗ

زض ٞرط ثربض    (table feed)ثهٛضخ ٔمساض خبثدبيي تررت   pitchثط٘س وٝ زض آٖ  ضا ثىبض ٔي ICEٔطثٌٛ ثٝ  pitchٔإِفيٗ تٗطيف اؾتب٘ساضز 
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قٛز. وُ  ٟٙبي زؾتٝ اقٗٝ وِٛيٕبتٛض قسٜ، قبُٔ  ي زؾتٝ اقٗٝ وِٛيٕبتٛض قسٜ(، تٗطيف ٔيٌطزـ تمؿيٓ ثط وِٛيٕبؾيٖٛ اقٗٝ ايىؽ )وُ  ٟٙب

 زتىتٛضٞبي فٗبَ اؾت.  تٗساز ضزيف

 
ٔتاش( تذػات    تٛاٖ تا ضشب وشدٖ تؼذاد دتىتٛسفؼاَ دس ضخأت ٔمغغ يا ٔمذاس وِٛيٕاػيٖٛ )ٔيّاي  ؿىُ. يٟٙاي دػتٝ اؿؼٝ تىاس سفتٝ سا ٔي

 آٚسد.

beam pitchقٛز.  ٟٙبي زؾرتٝ اقرٗٝ    ٔتط( ثبظاي ٞط ثبض ٌطزـ تمؿيٓ ثط  ٟٙبي زؾتٝ اقٗٝ تٗطيف ٔي ٛضخ ٔمساض حطوت ترت )ٔيّي: ثه

 ٔتط( ثسؾت آٚضز. تٛاٖ ثب يطة وطزٖ تٗساز زتىتٛضفٗبَ زض يربٔت ٔمُٕ يب ٔمساض وِٛيٕبؾيٖٛ )ٔيّي ثىبض ضفتٝ ضا ٔي

beam pitch= TF/N×SC 

×  5/0ٔتط ثبظاي ٞط ثبض ٌطزـ،  يچ ٔؿربٚي ثرب )   ٔيّي 10ٔتط ٚ حطوت ترت  ٔيّي 5/0اؾاليؽ ثب وِٛيٕبؾيٖٛ  16ثطاي ٔثبَ زض يه زؾتٍبٜ 

 اؾت. 25/1ٚ ٔؿبٚي ثب  10( / 16

ظٔب٘ي وٝ ٔمساض حطوت ترت زض ََٛ يه ثبض ٌطزـ وبُٔ تيٛة اقٗٝ ايىؽ ثطاثط ثب يربٔت وِٛيٕبؾيٖٛ ثبقرس، ٘ؿرجت  ريچ ثطاثرط يره      

ٔٙٓٛض افعايف حدٓ اؾىٗ ٚ افرعايف ؾرطٖت ٔطاحرُ اؾرىٗ      تٛاٖ ثٝ ٚخٛز ذٛاٞس آٚضز.  يچ ضا ٔي ٗ ويفيت تهٛيط ضا ثٝاؾت.  يچ يه ثٟتطي

 افعايف زاز.

 
ٗ    ؿىُ. دس ٔماديش ييچ تاالتش اص يه، ٕ٘ٛ٘ٝ ؿاٛد.   ٞااي ٔتاٛاِي ؿاىاي ايدااد ٔاي      تشداسي تٝ ٘ؼثت وٕتشي اص اعالػات سا داؿاتٝ ٚ تايٗ اػاى

ٜ   وٕتش اص يه، اٚسِپ دادٜ تشػىغ دس ٔماديش ييچ ٞااي ٔختّاف تار يش داسد.     ٞاي وؼة ؿذٜ ٚخٛد داسد. تغييش ييچ دس وؼة اعالػات تاٝ ؿايٛ
وٙذ ٚ تاػث افضايؾ ٘ٛيض )تؼّت واٞؾ ٘ؼثي  ؿٛد ٚ أىاٖ يٛؿؾ آ٘اتٛٔيه تيـتشي سا فشاٞٓ ٔي افضايؾ ييچ تاػث افضايؾ ػشػت اػىٗ ٔي

 ؿٛد. تشداسي( ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ

ٌطزز، ايٗ ٔحسٚزٜ ثطاي زؾتٍبٟٞبيي وٝ  يچ زض آٟ٘ب آظازا٘ٝ لبثرُ ا٘ترربة اؾرت،     اي  طٚتىُ اؾىٗ ٔحسٚزٜ  يچ ٔكرم ٔيٍٞٙبٔي وٝ ثط

ٌيرطز. وؿرت    ٔرٛضز ا٘ترربة لرطاض ٔري     ٘عزيىتطيٗ ا٘ساظٜ ثٝ  يچ  يكٟٙبز قسٜ،  ٞبي  بثت  يچ زاض٘س،  قٛز. ثطاي زؾتٍبٟٞبيي وٝ ا٘ساظٜ اٖٕبَ ٔي

آ٘ػيٌٛطافي لفؿٝ ؾيٙٝ يب قىٓ ضا ثٟجٛز ثركس.  ثٝ ٔٙٓٛض ثٟجٛز  -تي تٛا٘س حدٓ  ٛقف اؾىٗ ضا زض ٔٛاضزي ٔٛاضز ؾي ٔياَالٖبخ ثب  يچ ثبال 

 تٛاٖ وبٞف زاز. اؾىٗ ؾط ٚ ؾتٖٛ فمطاخ، ا٘ساظٜ  يچ ضا ٔي تي ويفيت تهٛيط ٔثالً زض ؾي

ٞربي زتىترٛض، ظٔربٖ چرطذف      ثبقس )ثؿتٝ ثرٝ تٗرساز ضزيرف    ئ 35/0تب  2/0ٞبي لّت ٘يبظ ثٝ  يچ وبٞف يبفتٝ  ٚ ثُٛض قبذم  زض ثطضؾي 



ضٚز(، تب اظ  ٛقف ثسٖٚ قىبف حدٓ لّت زض  ٞبي ٔرتّف لّجي ثطاي ثبظؾبظي اَالٖبخ ثىبض ٔي ٌب٘تطي، تٗساز ؾٍٕبٖ اَالٖبخ وٝ اظ ؾيىُ

 تٕبْ فبظٞبي ؾيىُ لّجي إَيٙبٖ حبنُ قٛز.

 ضخامت مقطغ  

ا٘رس )حرسالُ اظ    آٚضي قرسٜ  تٛاٖ ثُٛض ٔؿتمُ اظ ايٗ وٝ ؾطي اَالٖبخ ثٝ چٝ ٘حٛ خٕٕ ٔمُٕ ضا ٔيزتىتٛض، يربٔت  زض زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

ي ٘ٓط تئٛضي( ٚ تب ظٔب٘يىٝ ثعضٌتط اظ وِٛيٕبؾيٖٛ ٔمُٕ ثبقس، تغييط زاز. اٌط وِٛيٕبؾيٖٛ يريٓ زض ٔٛلٕ اؾىٗ اؾتفبزٜ قٛز، زض ٔطاحرُ ثٗرس  

ٚخرٛز   تط ثطاي ٕ٘بيف ثبِيٙي اظ ٔمبَٕ ٘ربظن اؾرىٗ قرسٜ،     زض حبِيىٝ ثبظؾبظي ٔمبَٕ يريٓ زيٍط أىبٖ ثبظؾبظي ٔمبَٕ ٘بظوتط ٚخٛز ٘ساضز،

 زاضز. 

 
تٛاٖ تشاي تاصػاصي دٚ يا چٙذ تصاٛيش تاا ضاخأت ٔتغياش      آٚسي ؿذٜ ٔـاتٝ سا ٔي دتىتٛس، اعالػات خاْ خٕغ ؿىُ. دس دػتٍاٟٞاي ِٔٛتي

 تىاس تشد.

 پيكر بىذي برضُاي بازسازي

ٞربي خبِرت ؾيؿرتٓ اؾرت. ايرٗ ٔتغيرط ثهرٛضخ         ٞب ٚ يربٔت تهبٚيط خٟت ثبظؾبظي ثٗسي، يىي اظ تٛا٘ربيي  ا٘تربة ثطـلبثّيت تٗييٗ 

قرٛز.   ٞبي زيٍط ثيبٖ ٔي ٚ حبِت 32 ×625/0ٚ يب  16×25/1قٛز، ثٗٙٛاٖ ٔثبَ ثهٛضخ  حبنًّطة تٗساز ثطـ زض يربٔت ثطـ ٘يع ثيبٖ ٔي

ٝ   اؾىٗ ٞيّيىبَ، وبضثط ٔري  ايٗ حبنًّطة ثساٖ ٔٗٙي اؾت وٝ  ؽ اظ ا٘دبْ ثرطـ ثرب يرربٔت     32اي اظ تهربٚيط ثرٝ تٗرساز     تٛا٘رس ٔدٕٖٛر

 ٞب ثيكتط ثبقس، ٘كب٘ٝ ٔعيت ؾيؿتٓ اؾت.   ٔتط زض اذتيبض زاقتٝ ثبقس. ٞطچٝ تٙٛٔ ايٗ  يىطثٙس ِِِِِِي ٔيّي2/1ثطـ ثب يربٔت  16ٔتط ٚ يب  ٔيّي6/0

 
 ٞاي خاِة ػيؼتٓ اػت. ٟت تاصػاصي تؼذي، يىي اص تٛا٘اييٞا ٚ ضخأت تصاٚيش خ ؿىُ. لاتّيت تؼييٗ ا٘تخاب تشؽ



 1حجم پًضص اسكه

 آيس: زؾت ٔي ٌيطز ثب ضاثُة ظيط ثٝ ٔمساض حدٓ  ٛقف اظ ثسٖ وٝ ٔٛضز اؾىٗ لطاض ٔي

  يچ ; حدٓ  ٛقف اؾىٗ× وِٛيٕبؾيٖٛ × ظٔبٖ اؾىٗ 

 ؾىٗ ٔإ ط اؾت، ظٔبٖ چطذف ٌب٘تطي اؾت.ثطاي ظٔبٖ  بثت اؾىٗ ٚ وِٛيٕبؾيٖٛ  بثت، فبوتٛض زيٍطي وٝ ثط  ٛقف حدٓ ا

  يچ( ;  ٛقف حدٓ ٔٛضز اؾىٗ× وِٛيٕبؾيٖٛ × ظٔبٖ چطذف ٌب٘تطي / )ظٔبٖ اؾىٗ 

 
 ؿىُ. حدٓ يٛؿؾ اػىٗ تا  فاوتٛسٞاي صٔاٖ اػىٗ، وِٛيٕاػيٖٛ دػتٝ يشتٛ، ٚ ا٘ذاصٜ ييچ تىاس سفتٝ ٘ؼثت ٔؼتميٓ داسد.

 حذاكثر زمان يك اسكه َليكال 

، ا٘دبْ تهٛيطثطزاضي اظ ٘بحيٝ ٚؾيٗي اظ ثسٖ ثرٝ ٔٙٓرٛض ا٘دربْ آ٘ػيرٌٛطافي ٚ ّٖٕيربخ تكريهري        اؾىٗ تي وبضثطزٞبي أطٚظي ؾييىي اظ 

 ب٘يرٝ( ٚ زض حريٗ    15ٞبي ضٚتيٗ لفؿٝ ؾيٙٝ، قىٓ ٚ ٍِٗ ضا ثب اؾىٗ ؾطيٕ )وٕترط اظ   زتىتٛض ٔٛخٛز، ثطضؾي  يچيسٜ اؾت. زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

 زٞٙس.  ييىجبض حجؽ ٘فؽ ا٘دبْ ٔ

ـ   يىي اظ ٔثبَ ٞربي يرٗيف زض ٘بحيرٝ     ٞبي ايٗ ٘ٛٔ تكريم وكف زِيُ زضز لفؿٝ نسضي اؾت ٚ احتيبج ثٝ اؾىٗ َٛال٘ي  يٛؾتٝ ثرب ثرط

ٚؾيٕ اظ ثسٖ اؾت. زض چٙيٗ قطايُي ؾيؿتٓ ثبيؿتي ثتٛا٘س ثٝ ٔسخ َٛال٘ي اؾىٗ ّٞيىبَ ا٘دبْ زٞس. ثسيٟي اؾت وٝ ٞطچٝ يه ظٔبٖ اؾرىٗ  

زٞس. ثطاي ضؾيسٖ ثٝ چٙيٗ لبثّيتي ٖالٜٚ ثط ايٙىٝ ؾيؿتٓ زاضاي غ٘طاتٛض ٚ تيٛة اقٗٝ  تط ثبقس، ٔعيت ؾيؿتٓ ضا ٘كبٖ ٔي َٛال٘يّٞيىبَ ثتٛا٘س 

 افعاضي ٘يع آٔبزٌي الظْ ضا زاقتٝ ثبقس.  افعاضي ٚ ٘طْ ايىؽ لٛي ثبقس، ثّىٝ ثبيؿتي ثٝ ِحبِ ؾرت

 تؼييه واحيٍ اسكه مًرد ػالقٍ ي جُت يابي اسكه 

يٗ لجّي ٘بحيٝ ٔٛضز ٖاللٝ ٔٙبؾت ثط  بيٝ ا٘سيىبؾيٖٛ ثبِيٙي، )ثطاي ٔثبَ اؾىٗ ٘ٛاحي قىٓ ثٝ تٟٙبيي، قىٓ ٚ ٍِرٗ، يرب ضيرٝ ٚ قرىٓ ٚ     تٗي

زتىتٛض ؾطيٗتط، ٘يبظ ثٝ ظٔبٖ ظيبزي ثطاي  ٛقف ايٗ ٘رٛاحي ٘رساضز.    ٍِٗ( إٞيت زاضز. ٌؿتطـ ٘بحيٝ اؾىٗ ٔٛضز ٖاللٝ ثب زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

تٛا٘س ثٝ تٗييٗ  بضأتطٞبي اؾرىٗ ٚ  طٚتىرُ    ٝ اؾىٗ ٔٛضز ٖاللٝ يب ََٛ ٘بحيٝ ٔٛضز اؾىٗ )وٝ ثٝ لس ٚ ٚظٖ ثيٕبض ٘يع ثؿتٍي(، ٔيتٗييٗ ٘بحي

 تدٛيع ٔبزٜ حبخت وٕه ٕ٘بيس.

اؾرىٗ  يبثي ٔؿيط قطٚٔ تب  بيبٖ اؾىٗ، تٗييٗ وٙٙسٜ ٟٕٔي ثطاي ايٟٙب٘ؽ ٖطٚق تٛؾٍ ٔبزٜ حبخت اؾت. ٖٕٛٔربً، خٟرت ؾريط ا٘دربْ      خٟت

قجيٝ خٟت حطوت خطيبٖ ذٖٛ زض ٘بحيٝ اؾىٗ ٔٛضز ٖاللٝ اؾت؛ تب ؾتٖٛ خطيبٖ ٔبزٜ حبخت ضا ز٘جبَ ٕ٘بيس )ثطاي ٔثربَ ٔؿريط وطا٘يٛورٛزاَ    

 زتىتٛض(. زض آ٘ػيٌٛطافي ٖطٚق  طيفطاَ تٛؾٍ زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

زتىتٛض ثطاي اختٙبة اظ ايدربز ذُرٌٛ ز٘رؽ     بٟٞبي ِٔٛتياؾتثٙبئبخ وٕي )ثطاي ٔثبَ خٟت وٛزٚوطا٘يبَ زض آ٘ػيٌٛطافي آٔجِٛي ضيٝ ثب زؾتٍ

 ٘بقي اظ ٔبزٜ حبخت زض ٚضيسٞبي ؾيؿتٕيه( زض ايٗ ظٔيٙٝ ٚخٛز زاضز.
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)يه خعء ؾرت افعاضي زض اؾىٙط(، إٞيت زاضز وٝ ثرٝ   bow- tieثب زض زؾتطؼ لطاض ٌطفتٗ تىٙيىٟبي وٙتطَ ذٛزوبض اوؿپٛغض ٚ فيّتطٞبي 

ٔطورع  تىِٙٛٛغيؿتٟب تأويس قٛز وٝ ثيٕبضاٖ ثبيؿتي زض زاذُ اؾىٙط ثُٛض ٔٙبؾت ؾب٘تط قٛ٘س. ٌطفتٗ ضازيٌٛطافي ِىبِيعض ثب ؾب٘تط غٍّ ثيٕربض زض  

تٛا٘س ثط ويفيت تهٛيط  ذٛزوبض اوؿپٛغض قٛز، ٚ ايٗ ٔيٌب٘تطي ٔيتٛا٘س ٔٙدط ثٝ ترٕيٗ اقتجبٞي خطيبٖ تيٛة زض حيٗ اؾتفبزٜ اظ تىٙيه وٙتطَ 

بي حبنّٝ تأ يط ثٍصاضز. ثٝ ٕٞيٗ تطتيت ََٛ ضازيٌٛطافي ِىبَ ٘يع ثبيؿتي زض ثطٌيط٘سٜ تٕبْ ٘بحيٝ اؾىٗ ٔٛضز ٖاللٝ قٛز، ظيطا ثًٗي تىٙيىٟر 

 وٙتطَ ذٛزوبض اوؿپٛغض ٘يبظ ثٝ ايٗ ضازيٌٛطافي ثطاي ترٕيٗ خطيبٖ تيٛة زاض٘س.

 
ُ     .اي وٝ ػيؼتٓ تتٛا٘ذ تصٛيش اػىٌٙٛشاْ تٟيٝ ٕ٘ايذ، حائض إٞيات اػات   ُ. حذالُ ٚ حذاوثش ا٘ذاصٜؿى ، فاصاّٝ   ٞشچاٝ تايٗ حاذاوثش ٚ حاذال

 دٞٙذٜ ٔضيت ػيؼتٓ اػت.  تيـتشي تاؿذ، ٘ـاٖ

 اوتخاب پارامترَاي اسكه

ٕ    زتىتٛض زٚ ضاٜ ٔتفبٚخ ٚخٛز ثطاي ا٘تربة  بضأتطٞبي اؾىٗ زض زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي آٚضي  زاضز. يىي اظ ضاٟٞب آٖ اؾت وٝ ضٚ٘رس وربضي خٕر

 ال٘بض ٚ تهٛيطثطزاضي ؾٝ ثٗسي تٟٙب زض نرٛضتي ورٝ ٘يربظ ثبقرس ٚ ثؿرتٝ ثرٝ        اَالٖبخ اؾپيطاَ ؾطيٕ َي قٛز. زض ايٗ حبِت، ثبظؾبظي ِٔٛتي

وٙرس، ثرب ايرٗ حربَ      اي اؾتفبزٜ ٔي ضي قٙبذتٝ قسٜوٙس ٚ اظ ضٚ٘س وب خٛيي ٔي قٛز. ايٗ ضٚـ زض ٚلت ٚ ٞعيٙٝ نطفٝ ا٘دبْ ٔي ٞبي ثبِيٙي،  يبفتٝ

اؾاليؽ ثيكتطي زض زؾتطؼ لرطاض   16قٛز. أطٚظٜ ٕٞبُ٘ٛض وٝ زؾتٍبٟٞبي  آَ اؾتفبزٜ ٕ٘ي زتىتٛض ثُٛض ايسٜ ْطفيت ٚالٗي زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

 ٌيطز، احتٕبالً زيٍط ايٗ ضٚـ ا٘تربثي ٘رٛاٞس ثٛز.  ٔي

 آٚضي ٕ٘ٛز.   عٚتطٚ يه خسيس وٝ ثتٛاٖ ثيكتط  طزاظـ وطز، خٕٕضٚـ زيٍط آٖ اؾت وٝ يه حدٓ ؾٝ ثٗسي اي

 
وٛچاه( اػاتك واٝ ػا غ      SCآٚسي اعالػاات تاا اػاتفادٜ اص وِٛيٕاػايٖٛ  شياف )      ؿىُ. تصٛيشتشداسي ِٚٛٔتشيه )حدٕي(، تش يايٝ خٕغ

يال٘ااس( واٝ تاشاي     ديٍاش )اٌضيااَ ياا ٔاِٛتي     ٕ٘ايذ. ٞشٌٛ٘اٝ تصااٚيش   تاصػاصي ؿذٜ تا ايداد يىؼشي اعالػات خاْ  ا٘ٛيٝ تمشيثاً ايضٚتشٚييه 



 تٛاٖ ٔتؼالثاً اص ايٗ ػشي اعالػات  ا٘ٛيٝ تاصػاصي ٕ٘ٛد. ٌضاسؿات تاِيٙي ٔٛسد ٘ياص اػت، سا ٔي

قٛز وٝ ذيّي قجيٝ ٔمبَٕ ثبظؾربظي قرسٜ اظ يره زؾرتٍبٜ اؾرپيطاَ       ٔتط ثطاي ٕ٘بيف ثبِيٙي ثبظؾبظي ٔي ٔيّي 3-6اوثط اٚلبخ ٔمبَٕ اٌعيبَ 

ٞبي  ال٘بض ٔٙحٙي ٚ  ثبظؾبظي  ال٘بض ؾبغيتبَ يب وطٚ٘بَ،  ٞبي ِٔٛتي اؾاليؽ ثب ثبظؾبظي اؾت؛ ثب ايٗ حبَ اضظـ افعٚزٜ ضٚـ اؾىٗ ِٔٛتيؾطيٕ 

ثؿرتٍي ثرٝ    ٌطزز. ايٗ وٝ وساْ يه اظ ايٗ ٔمبَٕ ثٟتط اظ ٕٞٝ ٔٙبؾت اؾرت،   ٞبي ثب  الٖ اذتيبضي اظ اَالٖبخ حدٕي ٔكرم ٔي يب ثبظؾبظي

 ٖ ثبِيٙي زاضز. ا٘سيىبؾيٛ

 
 ٞاي يال٘اس ٔٙحٙي اص فه تحتا٘ي ٚ ايداد تصٛيش يا٘ٛسأيه دس ؿىُ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. تاصػاصي اػاليغ تا  اػىٗ ِٔٛتي تي ؿىُ. ػي

زتىتٛض زض ظٔيٙٝ وؿت اَالٖبخ حدٕي  ثب وِٛيٕبؾريٖٛ ْطيرف اؾرت ورٝ أىربٖ وؿرت اَالٖربخ          يكطفت انّي زض زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

ٞربي ثٗرسي زض  الٟ٘ربي     ٕ٘بيس. لسضخ تفىيه فًبيي ثٟجٛز يبفتٝ ٚ ايٗ اَالٖربخ ثرطاي ثبظؾربظي    يه ثٝ ايعٚتطٚ يه ضا فطاٞٓ ٔيحدٕي ٘عز

ٝ  ثٗسي ثؿيبض ٔٙبؾت اؾت.  طزاظـ ثٗسي ثيكتط ٘ٓيط تىٙيه  ال٘بض(، ٚ ثبظؾبظي ؾٝ ٔرتّف )ِٔٛتي ثٗرسي )ثبظؾربظي    ٞبي ٔرتّف ثبظؾبظي ؾر

 ال٘بض ثبٖرث   ٕبيف ؾبذتٕبٟ٘بي ٖطٚلي يب اؾىّت ؾٛزٔٙس اؾت. افعايف زازٖ يربٔت ٔمبَٕ ثبظؾبظي قسٜ ِٔٛتيثٛيػٜ ٘ ( MIPحدٕي ٚ يب 

 ثؿتٍي ثٝ ا٘سيىبؾيٖٛ آٖ زاضز.   ال٘بض قٛز. يربٔت ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ثبظؾبظي ِٔٛتي ثٟجٛز ٘ؿجت ؾيٍٙبَ ثٝ ٘ٛيع ٔي

 
اػت. دس ايٗ سٚؽ تاويذ تش ػاختٕاٟ٘اي تا دا٘ؼيتٝ  maximum-intensity projection تؼذي ؿىُ. يىي اص سٚؿٟاي ٔـاٞذٜ تصاٚيش ػٝ

 تاال ٘ظيش اػتخٛاٖ ٚ ػشٚق حاٚي ٔادٜ حاخة اػت.

  ٝ ٞربي زؾرتٍبٜ    خرٛيي ٚلرت ٚ ٞعيٙرٝ اؾرت ٚ ثبٖرث حرساوثط اؾرتفبزٜ اظ لبثّيرت         تهٛيطثطزاضي حدٕي يه ضٚـ خبيٍعيٗ ثرطاي نرطف

ٞبي ٖطٚلي ٚ اؾىّتي ٔٙبؾت اؾت. زض آيٙسٜ تهٛيطثطزاضي ِٚٛٔتطيره ضٚـ اضخرح    ثٛيػٜ ثطضؾي قٛز ٚ ثطاي ٔٛاضز  يچيسٜ زتىتٛض ٔي ِٔٛتي

 ذٛاٞس قس. 

زتىترٛض   ٞبي حطوتري زض زؾرتٍبٟٞبي ٔرِٛتي    ٞب ٘يع ٔإ ط اؾت. آضتيفىت وؿت اَالٖبخ ثب وِٛيٕبؾيٖٛ ْطيف ٕٞچٙيٗ زض وبٞف آضتيفىت

ٞبي حطوتي زض ثيٕبضاٖ تطٚٔبيي، وٛزوبٖ، ثيٕبضاٖ زچبض  ؾبظ ٞؿتٙس. وبٞف آضتيفىت ىُاؾاليؽ ٚ ثبالتط، وٕتط ٔك 8-16ثٛيػٜ زض زؾتٍبٟٞبي 

  ال٘بض ثؿيبض ٔإ ط اؾت. تٍٙي ٘فؽ ٚ يب قسيساً ثس حبَ ٚ زض ثبظؾبظيٟبي ِٔٛتي

زتىتٛض تهٛيطٌيطي ؾطيٕ ٚ ظٔبٖ اؾىٗ وٛتبٞتط حتي اظ لّت ٚ ٖطٚق زض حبَ يطثبٖ اؾت. أطٚظٜ تٗيريٗ   ٔعيت زيٍط زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي 

اؾرىٗ   تري  ٌيطترط اؾرت. افرعايف ؾرطٖت ؾري      اؾىٗ ٘ؿجت ثرٝ ٌرطفتٗ تهربٚيط، ٚلرت     تي  ٛظيكٗ )َطظ لطاضٌيطي( ثيٕبض ثط ضٚي ترت ؾي

ؾت وٝ ؾطٖت تعضيك ٚ حدٓ ٔبزٜ ٔٛضز ٘يبظ ثبيؿتي ٔٛضز تٗرسيُ لرطاض ٌيرطز. ٔمرساض ٔربزٜ حبخرت وٕترط اظ        اؾاليؽ ُٔطح وٙٙسٜ آٖ ا ِٔٛتي



آ٘ػيرٌٛطافي(.   تري  تٛاٖ ثطاي ٔٛاضزي وٝ زض آٟ٘ب تٟٙب  ط قسٖ ؾبذتٕبٟ٘بي ٖطٚلي اظ ٔبزٜ حبخت إٞيت زاضز، ثىبض ثطز )ٔثالً ؾري  َٕٔٗٛ ضا ٔي

 خح اؾت.  أطٚظٜ ٔٛاز حبخت زاضاي غّٓت ثبال، اض

 اساليس اسكه مًلتي تي َاي سي ايجاد پريتكل

تٛاٖ ثهٛضخ  طٚتىّي تٗطيف وطز وٝ اَالٖبخ تكريهي وبفي ضا ثب ٔمساض ٔٙبؾت ٔربزٜ حبخرت ٚ حرسالُ     يه  طٚتىُ اؾىٗ ثٟيٙٝ ضا ٔي

اؾاليؽ وٝ ثبيؿتي زض ٘ٓط ٌطفتٝ قرٛ٘س   اؾىٗ ِٔٛتي تي ٞبي ؾي زٚظ تبثف ُٔٙمي ثٝ ثيٕبض، اضائٝ ٕ٘بيس. ٘ىبخ ٟٔٓ لبثُ تٛخٝ زض ايدبز  طٚتىُ

 ٝ قسٜ اؾت.زض خسَٚ ذالن

 سيًن تطخيصيااوذيك

ا٘سيىبؾيٖٛ تكريهي تٗييٗ وٙٙسٜ تٗساز فبظٞب )يه چٙس، قطيب٘ي، ٚضيسي، ترأذيطي(، ٘بحيرٝ اؾرىٗ ٔرٛضز ٖاللرٝ، ٘يربظ ثرٝ ٔربزٜ حبخرت          

       ٚ يطي ورٝ  )ذٛضاوي، ضوتبَ، ٚضيسي(  طٚتىُ تعضيك ٔبزٜ حبخت،  بضأتطٞبي اؾىٗ، ٚ زٚظ ضازيبؾريٖٛ ٔٙبؾرت ٔرٛضز ٘يربظ ثرطاي ايدربز تهرب

ٞبي ٔرتّف ثبِيٙي ٔيتٛا٘س ثٝ ثٟيٙرٝ ؾربظي ضٚ٘رس     ٞبي اؾىٗ ذبل ثطاي ا٘سيىبؾيٖٛ ثبقس. ايدبز  طٚتىُ خٛاثٍٛي ٔكىُ تكريم ثبقس، ٔي

 وبضي ٚ اٖٕبَ ٔسيطيت ثط زٚظ ضازيبؾيٖٛ، وٕه ٕ٘بيس.

 

 

 

 

 جذيل. پارامترَای اسکه ي وکات مرتًط تٍ مادٌ حاجة در ايجاد پريتکلُای اسکه ترای يک اوذيکاسيًن تشخيصی

 ٘ىبخ ٔطثٌٛ ثٝ ٔبزٜ حبخت پارامترَای مرتًط تٍ اسکه

 واحيٍ اسکه مًرد عالقٍ

 ( اسکهdirectionجُت )

 راديًگرافی لکااليسر                                               

 مذت زمان اسکه

 زمان چرخش گاوتری

 سرعت حركت تخت

Beam pitch ي پيچ كًليماسيًن 

 ضخامت مقطع تازسازی شذٌ

 يسعت ايرلپ

 َای تازسازی  الگًريتم

 پتاوسيل ي تًاوايی تيًب

 َای اكسپًشر مقذار جريان تيًب ي كىترل

 نديز رادياسيً

 ثب تعضيك يب ثسٖٚ تعضيك

 ضاٜ تعضيك

 غّٓت

 حدٓ

 ؾطٖت تعضيك

Trigger- fixed   تطويٙرً ذٛزورربض، ٚ يرب ،test 

bolus 



ًاد حاجب ي كاربرد آن در   اسكه تی سیم

 اسکن پی خواهید برد. تی با مطالعة این فصل، به موارد کاربرد مواد حاجب در سی 

ٝ  تي ثطاي تكريم ٘ؿٛج ٔدبٚض ٞٓ زض تهٛيط ؾي ٞربي ٔتفربٚخ ثبقرٙس. ايرٗ اذرتالف       اؾىٗ، ٘ؿٛج ثبيؿتي زاضاي زا٘ؿريت

قٛز وٝ ٘ؿٛج ٔرتّرف ضا   طي ايدبز ٔيقٛز ٚ زض ٟ٘بيت تهٛي زا٘ؿيتٝ ٔٙدط ثٝ اذتالف زض يطيت تًٗيف ذبل ٞط ٘ؿح ٔي

 زٞس.  ثٝ ٚيٛح ٕ٘بيف ٔي

ٞرب زاضاي   ٞبي ثسٖ ٘ٓيط لفؿٝ ؾيٙٝ، وٙتطاؾت ٘ؿردي ثرٝ َرٛض شاتري ثربال اؾرت. ٖرطٚق ضيرٛي ٚ ز٘رسٜ          زض ثًٗي لؿٕت

بؾرفب٘ٝ ٕٞرٝ   قرٛز. ٔت   ط اظ ٞٛاي ٔدبٚض اؾت، وٝ ثبٖث قٙبؾبيي ضاحت آٟ٘ب زض تهٛيط ٔري   ٞبي وبٔالً ٔتفبٚتي اظ ضيٝ زا٘ؿيتٝ

٘ٛاحي ثسٖ ايٗ ؾُح اظ وٙتطاؾت ٘ؿدي شاتي ضا ٘ساض٘س. ثؿيبضي اظ ٘ؿٛج اغّت اظ ٘ٓط تًٗيف اقٗٝ، قجيٝ ٞٓ ٞؿتٙس. ٖالٜٚ 

 ثط ايٗ تٛٔٛضٞب ٚ زيٍط ضٚ٘سٞبي ثيٕبضي ٕٔىٗ اؾت اظ ٘ٓطتًٗيف اقٗٝ، ذيّي قجيٝ ٘ؿٛج اَطافكبٖ ثبقٙس.

ي ايدبز اذتالف زا٘ؿريتٝ ٔرٛلتي ٚ ٔهرٖٙٛي ثريٗ اخرعاء ٘ؿردي ثرٝ وربض         تدٛيع ٔبزٜ حبخت ذٛضاوي يب ٚضيسي اغّت ثطا

ضٚز. ٞسف ايٗ اؾت وٝ ثٝ ٘ؿٛج ٔرتّفي وٝ زض حبِت ٖبزي زاضاي لسضخ تًٗيف ٔكبثٝ ٞؿتٙس، لسضخ تًٗيف ٔتفبٚتي  ٔي

 تط ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز. زازٜ قٛز، تب ثسيٙٛؾيّٝ ايٗ ٘ؿٛج ضا زض تهٛيط ثتٛاٖ ضاحت

اؾىٗ، تكسيس وٙتطاؾرت ثرٝ زٚ ضٚـ انرّي ذرٛضاوي ٚ تعضيرك       تي ، ذيّي ٔتغيط اؾت. زض ؾيٞبي تدٛيع وٙتطاؾت ضٚـ 

آضاوٙٛئيس احبَٝ وٙٙسٜ ٘رربٔ(   قٛز. زض ثًٗي ٔٛاضز، ٔبزٜ حبخت ثٝ نٛضخ ايٙتطاتىبَ )تعضيك ثٝ فًبي ؾبة ٚضيسي ا٘دبْ ٔي

طقسٖ فًبي ِٛٔٗ يرب تدٕرٕ آٖ ٔربزٜ زض يره     ٞب، ٔبزٜ حبخت ثبٖث   قٛز. زض تٕبْ ايٗ ضٚـ ٚ يب ثٝ زاذُ ٔفهُ تعضيك ٔي

 قٛ٘س.  ؾبذتبض ٘ؿدي ٔي

قٛز. اظ ٔٛاز حبخرت زاضاي زا٘ؿريتٝ    اي ثبالتط اظ ٘ؿح اؾت اؾتفبزٜ ٔي زض اوثط ٔٛاز حبخت، اظ ثبضيٓ يب يس وٝ زاضاي زا٘ؿيتٝ

ي ٔٛاز حبخرت ذرٛضاوي يرب ٌرٛاضـ     تٛاٖ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. ثًٗ اوؿيس وطثٗ ٘يع ٔي تط يب ٔٛاز حبخت ٔٙفي ٘ٓيط ٞٛا يب زي  بييٗ

قٛ٘س. ٔرٛاز حبخرت يدرسزاض ورٝ ثرٝ َرٛض        اي قجيٝ آة ٞؿتٙس ٚ ٌبٞي اٚلبخ ثٝ ٘بْ ٔٛاز حبخت ذٙثي ٘بٔيسٜ ٔي زاضاي زا٘ؿيتٝ

تٛاٖ اظ آٟ٘ب ثطاي تعضيك ٚضيرسي اؾرتفبزٜ ورطز ٚ زاضاي قربذم      قٛ٘س، ٔحَّٛ زض آة ثٛزٜ ٚ ثٝ ضاحتي ٔي َٕٔٗٛ اؾتفبزٜ ٔي

 ثبقٙس.   يي ٔيايٕٙي ثبال

 فصل
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ضؾب٘ي وربفي زاقرتٝ    ٞبيي وٝ ذٖٛ قٛز ٚ ؾبذتٕبٖ افعٚزٖ ٔبزٜ حبخت يدسزاض ثٝ ذٖٛ، ثبٖث افعايف ٔٛلتي زا٘ؿيتٝ ذٖٛ ٔي

قرٛ٘س. زٚ ٘ؿرح ثبيؿرتي     تط زيسٜ ٔري  زٞس ٚ زض تهٛيط ثٝ نٛضخ تغييط اظ ضً٘ تيطٜ ثٝ ضٚقٗ ثبقٙس، افعايف زا٘ؿيتٝ ٘كبٖ ٔي

اؾىٗ ثتٛاٖ آٟ٘ب ضا ثٝ نٛضخ ثهطي ثرب ض٘رً ٔتفربٚخ ٔكربٞسٜ      تي ٚاحس ٞب٘ؿفيّس اذتالف زاقتٝ ثبقٙس تب زض ؾي 10سالُ ح

قٛ٘س ٚ ٔبزٜ حبخت زاذُ ضي زض ٘ؿٛج َجيٗي ٚ غيط َجيٗي  ٕ٘ٛز. چٖٛ ٘ؿٛج ٔرتّف اغّت ثٝ نٛضخ ٔتفبٚخ ايٟٙب٘ؽ ٔي

قٛز. ايٗ اذرتالف اغّرت    ثبٖث افعايف اذتالف زا٘ؿيتٝ شاتي ٘ؿٛج ٔي يبثس، ثٙبثطايٗ ٔبزٜ حبخت ثٝ ضٚقي ٔتفبٚخ تدٕٕ ٔي

تٛا٘رس افرعايف    تط ٔتٕبيع قٛ٘س. تدٛيع ٔٙبؾت ٔربزٜ حبخرت ٔري    قٛز وٝ ٘ؿٛج، تٛٔٛضٞب، ٚ ضٚ٘سٞبي ثيٕبضي ضاحت ثبٖث ٔي

ترٛاٖ   نرٛضخ ٔتفربٚخ ٔري   ٚاحس ٞب٘ؿفيّس زض اذتالف زا٘ؿيتٝ َجيٗي ثيٗ ٘ؿٛج قٛز ٚ ثٙبثطايٗ آٟ٘ب ضا زض تهٛيط ثٝ  75-40

 ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز.  

 
ٌشدد وٝ ٔادٜ حاخة تاػث تـذيذ  اػىٗ ٔغض تا تضسيك ٔادٜ حاخة. تصٛيش تٛٔٛس ٔغضي )ٔٙٙظيْٛ( ٔـاٞذٜ ٔي تي ؿىُ. ػي

 يىٙٛاخت وٙتشاػت دس تٛٔٛس ؿذٜ اػت.

ض ٔمرساض ذيّري ورٓ ٚ زض فٛانرُ     تٛخٝ ثٝ تٛظيٕ ٔٛاز حبخت زض ٔبيٗبخ ثسٖ، ٚ زفٕ آٟ٘ب إٞيت زاضز. ؾبيط ٔٛاز زاضٚيي ز

ؾري( ٚ   ؾري  100-150قٛ٘س؛ زض حبِي وٝ ٔٛاز حبخت يدسزاض ثٝ ٔمبزيط ٘ؿجتبً ظيبز )ثٝ َرٛض قربذم زض حرس     ٔٙٓٓ تدٛيع ٔي

قٛ٘س. ثٝ ذبَط ايٗ اذتالفربخ اؾرت ورٝ ضإٞٙبٞربي      زليمٝ تعضيك ٔي 1-2اوثطاً زض يه زٚظ ٚ ثٝ نٛضخ ثِٛٛؼ ٚ زض ٖطو 

 ؾبيط زاضٚٞب، زاضاي اضظـ وٕي زض تعضيك ٔٛاز حبخت اؾت.ثبِيٙي ثطاي تعضيك 

 اسمًالليتٍ 

قٛز، تمطيجبً ايعٚتٛ٘يه ٞؿتٙس، يٗٙي تمطيجبً زاضاي تٗساز شضاخ حرُ قرسٜ زض    اوثط زاضٚٞبيي وٝ ثٝ نٛضخ ٚضيسي تعضيك ٔي

 ثبقٙس. ٚاحس حدٓ ٔكبثٝ ذٖٛ ٔي

قٛز. اؾرٕٛالِيتٝ ثرط    زض يه ٔبيٕ اؾت، اؾٕٛالِيتٝ ٌفتٝ ٔي ثٝ ذبنيت فيعيىي يه ٔبيٕ وٝ ٔطتجٍ ثب تٗساز شضاخ حُ قسٜ

قٛز. اوثط ا٘ٛأ ٔٛاز حبخرت زاضاي اؾرٕٛالِيتٝ ثربالتط اظ  الؾرٕبي ذرٖٛ       اؾَٕٛ ثٝ اظاي ويٌّٛطْ آة ؾٙديسٜ ٔي اؾبؼ ٔيّي

 ٔيّي اؾَٕٛ/ ويٌّٛطْ آة( اؾت. 290)حسٚز 



ٔيّري اؾرَٕٛ يرب     2140ترب   1300ي اؾٕٛالِيتٝ ثبال ٚ زض حس ثيٗ قٛ٘س، زاضا ٔٛاز حبخت لسيٕي وٝ أطٚظٜ وٕتط اؾتفبزٜ ٔي

ٗ  1980ٞبي  ثبقٙس. اظ ؾبَ ثطاثط ذٖٛ ا٘ؿبٖ ٔي 4-7حسٚز   600-850ترط زض حرس    ثٝ ثٗس ٔٛاز حبخت ثب اؾٕٛالِيتٝ ذيّي  ربيي

 تٝ وٓ ٘بٔيسٜ قٛ٘س.ثطاثط اؾٕٛالِيتٝ ذٖٛ ا٘ؿبٖ ٖطيٝ قس ٚ تحت ٖٙٛاٖ ٔٛاز حبخت زاضاي اؾٕٛالِي 2-3ٔيّي اؾَٕٛ يب 

ٞبي خب٘جي ٞٙٛظ ثٝ َٛض وبُٔ قٙبذتٝ ٘كسٜ اؾت، ُٕٔئٗ ٞؿتيٓ وٝ اؾٕٛالِيتٝ ٔٛاز حبخرت   اٌطچٝ ٔىب٘يؿٓ ٚالٗي ٚاوٙف

تط اظ زاضٚٞبي زاضاي اؾٕٛالِيتٝ ثربال ثرٛز ٚ اغّرت     ٘مف ٟٕٔي زض ايٗ أط زاضز. زض اثتسا زاضٚٞبي زاضاي اؾٕٛالِيتٝ  بييٗ، ٌطاٖ

قس ٚ ثطاي ايٗ وبض ٔٗيبضٞربيي ٚيرٕ ٌطزيرس. زض حربَ      ٞبي خب٘جي اؾتفبزٜ ٔي زض ثيٕبضاٖ  ط ذُط اظ ٘ٓط ٚاوٙف ثطاي اؾتفبزٜ

 حبيط ثٝ ّٖت وبٞف ليٕت ايٗ ٔٛاز حبخت، اؾتفبزٜ ايٗ ٔٛاز حبخت ٖٕٛٔي قسٜ اؾت.

زاضٚٞبي ايعٚاؾٕٛالض زاضاي ٔعايربي  ضؾس وٝ   بن ثب اؾٕٛالِيتٝ ثطاثط ذٖٛ ٖطيٝ قس. ثٝ ٘ٓط ٔي زاضٚي ٚيعي 1996زض ؾبَ 

آِطغيره زاضاي ٘مرف ٟٕٔري     ٞربي غيرط   وّيٛي ثبقس. اؾٕٛالِيتٝ زض ٚاوٙف  ثيكتطي ثٝ ٚيػٜ زض ثيٕبضاٖ زچبض ٖٛاضو

 اؾت.

 ييسكًزيتٍ 

تٛاٖ ثٝ  ٔٛاز حبخت زاضاي ٚيؿىٛظيتٝ ثيكتطي اظ ؾبيط ٔٛاز زاضٚيي تعضيمي اؾت. ٚيؿىٛظيتٝ ذبنيتي فيعيىي اؾت وٝ ٔي

نٛضخ غّٓت يب چؿجٙسٌي يه ٔبيٕ زض حيٗ خطيبٖ يبفتٗ آٖ قطح زاز. ايٗ ذبنيت ثط لبثّيت تعضيك ٔرٛاز زاضٚيري زاذرُ    

ٞبي ثبضيه ٚ وبتتطٞبي ٚضيسي تب يط زاضز. ؾبذتٕبٖ ّٔىِٛي ٚ غّٓت ٔبزٜ حبخرت ثرط ٚيؿرىٛظيتٝ آٖ     ٖطٚلي اظ َطيك ؾٛظٖ

 ثبقٙس. ي ٚيؿىٛظيتٝ ٔتفبٚتي ٔيتب يط زاضز، ثٙبثطايٗ ا٘ٛأ ٔرتّف ٔٛاز حبخت زاضا

تٛاٖ ثٝ َٛض لبثُ تٛخٟي ثب ٌطْ ٌطزٖ ٔبيٕ ٚ ضؾب٘سٖ آٖ ثٝ زٔبي ثسٖ، وربٞف زاز. ٞرط چرٝ     ٚيؿىٛظيتٝ ٔٛاز حبخت ضا ٔي

 قٛز. غّٓت ٔبزٜ حبخت ثيكتط ثبقس، ٚيؿىٛظيتٝ آٖ ثيكتط ٔي

 كليراوس مًاد حاجب

قٛز. ايٗ ٔرٛاز ٔتربثِٛيعٜ    زض ؾطتبؾط فًبي ذبضج ؾِّٛي تٛظيٕ ٔيتٕبْ ٔٛاز حبخت ثٗس اظ تعضيك، ثٝ نٛضخ ذيّي ؾطيٕ 

قٛز. ٘يٕرٝ ٖٕرط ٔرٛاز حبخرت زض ثيٕربضاٖ زاضاي       قٛ٘س ٚ تمطيجبً تٕبْ آٟ٘ب اظ وّيٝ ٚ اظ َطيك فيّتطاي ٌّٛٔطِٚي تطقح ٔي ٕ٘ي

 ؾبٖت اؾت. 2ّٖٕىطز َجيٗي وّيٝ، حسٚز 

 ديز مادٌ حاجب

 اض، ثبيؿتي ٞٓ ثٝ غّٓت يس ٚ ٞٓ ثٝ حدٓ ٔبزٜ حبخت تٛخٝ وطز. ثطاي ؾٙدف زليك زٚظ ٔبزٜ حبخت يدسز 

ٞربي ٔرتّفري اظ ٔرٛاز     تًٗيف اقٗٝ تٛؾٍ ٔبزٜ حبخت، ٔؿتميٕبً ثب غّٓت يس آٖ ٔتٙبؾت اؾت. زض حربَ حبيرط، غّٓرت   

ٌيرطي   ظِٜيترط ا٘رسا   ٌرطْ يرس زض ٞرط ٔيّري     حبخت زض ثبظاض ٔٛخٛز اؾت. ٔٛاز حبخت زاضاي اؾٕٛالِيتٝ  بييٗ، ثط اؾربؼ ٔيّري  

أب غّٓت يس آٟ٘رب   قٛ٘س،  قٛ٘س؛ زض حبِي وٝ اوثط ٔٛاز حبخت زاضاي اؾٕٛالِيتٝ ثبال ثب زضنس ٚظ٘ي ثبظاي حدٓ ٔكرم ٔي ٔي

 تٛاٖ اظ ثطٚقٛض ٕٞطاٜ زاضٚ  يسا وطز. ضا ثٝ ضاحتي ٔي

 تعضيمي ٔفيس اؾت.اغّت تٛخٝ ثٝ ٔمساض وّي يس  ٞبي ٔرتّف،  ٞب ٚ حدٓ زض ٍٞٙبْ ٔمبيؿٝ زٚظ ٔٛاز حبخت زض غّٓت

اؾىٗ، ثٝ زٚظٞبي ٔتفبٚتي اظ يس ٘يبظ اؾت. زض ثًٗي ٔٛاضز، ؾطٖت تعضيك ٚ ظٔبٖ تبذيط )اظ  تي ٞبي ٔرتّف ؾي زض  طٚتىُ

قطٚٔ تعضيك تب قطٚٔ اؾىٗ( ثط زٚظ ٔبزٜ حبخت تب يطٌصاض اؾت. ٖالٜٚ ثط ايٗ، غّٓت يس زض ٔبزٜ حبخت ثط ا٘تربة ؾرطٖت  

اؾرىٗ ثؿرتٍي ثرٝ غّٓرت يرس زض       تري  ايٗ ٔٛيٛٔ ثٝ ذبَط آٖ اؾت وٝ ايٟٙب٘ؽ ٔبزٜ حبخت زض ؾي خطيبٖ تعضيك تب يط زاضز.



 ٖطٚق يب ٘ؿٛج زاضز.

ٌطْ يس زض ٞرط   ٔيّي 400ٌطْ زض  ب٘يٝ زاضز. ثٙبثطايٗ غّٓت  زض ٖطٚق ايٗ غّٓت ثؿتٍي ثٝ ؾطٖت تعضيك يس ثٝ نٛضخ ٔيّي

 300وٙرس ورٝ ٔربزٜ حبخرت ثرب غّٓرت        قسٜ ثبقس، ٕٞبٖ ايٟٙب٘ؽ ضا ايدبز ٔيِيتط زض  ب٘يٝ تعضيك  ٔيّي 3ِيتط وٝ ثب ؾطٖت  ٔيّي

 ِيتط زض  ب٘يٝ تعضيك قسٜ ثبقس.  ٔيّي 4ِيتط ثب ؾطٖت  ٌطْ زض ٔيّي ٔيّي

ثسٖٚ قه، زض تٟيٝ تهبٚيط ثب ويفيت ظيبز، تعضيك ٔمساض وبفي ٔبزٜ حبخت ٘مف اؾبؾي زاضز. ايٗ ٔمساض زٚظ ثبيؿرتي ثرطاي   

 بقس.ثيٕبض ٘يع ًٔط ٘ج

ا طاخ خب٘جي زٚظ ثيف اظ حس ٔبزٜ حبخت اؾبؾبً ثط ؾيؿتٓ لّجي ٖطٚلي ٚ ضيٛي تب يط ٌصاض اؾرت. ثرٝ ايرٗ زِيرُ زض اوثرط       

ٞبي ضٚتيٗ ٚ ثسٖٚ زض ٘ٓط ٌطفتٗ ا٘رساظٜ ثيٕربض ٔكررم     حساوثط زٚظ وّي ٔبزٜ حبخت زض ثطضؾي ٞب،  ضإٞٙبٞبي ثبِيٙي ثرف

تٛا٘س ثط ٔمساض زٚظ ايٕٗ تب يطٌصاض ثبقس. ايٗ ٔمساض حرساوثط   يط ٔمساض ٞيسضاتبؾيٖٛ ٔيقسٜ اؾت. فبوتٛضٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ثيٕبض ٘ٓ

 ٌطْ يس( اؾت.   64ِيتط ) ٌطْ يس زض ٔيّي ٔيّي 320ؾي ؾي اظ ٔٛاز حبخت ثب غّٓت  200ثٝ َٛض قبذم زض حس 

ترٛاٖ ثيكرتط اظ حرس     ي ٔري ضازيِٛٛغيؿت ٔؿئَٛ فٙي ثرف، تٗييٗ وٙٙسٜ ايٗ ٔٛيٛٔ اؾت وٝ زض چٝ قطايُي ٚ تب چٝ حس

 ٔٗيٗ قسٜ، ٔبزٜ حبخت ايبفي تعضيك ٕ٘ٛز.

ترٛاٖ ثرب آٖ تهرٛيط ٚ ٔكربٞسٜ وربفي       نطف ٘ٓط اظ غّٓت يس ٔبزٜ حبخت، ثبيؿتي زض ٘ٓط زاقت وٝ حسالُ زٚظي وٝ ٔري 

ضيك زٚظ وٕتط، ٕٔىٗ زاقت، ثبيؿتي ثٝ ثيٕبض تعضيك ٌطزز. زض ثيٕبضا٘ي وٝ ٔٛاز حبخت ثط ّٖٕىطز وّيٝ آٟ٘ب تب يطٌصاض اؾت، تع

اؾرىٗ ٘يربظ ثرٝ حرساوثط      تي افتس وٝ زض ؾي ٞبي ٘بذٛاؾتٝ زاضٚئي ٔإ ط ثبقس. ثٝ ٘سضخ اتفبق ٔي اؾت زض وبٞف احتٕبَ ٚاوٙف

غّٓت ٔٛاز حبخت ٚ حساوثط حدٓ ٔٛاز حبخت ثبقس. تطويت، حدٓ ٚ غّٓت ٔٛاز حبخت ٔٛضز اؾتفبزٜ ثبيؿتي ثب ؾٗ، ٚظٖ 

قٛز، تُجيك زازٜ قٛز. فبوتٛضٞبي زيٍط قربُٔ  ربتِٛٛغي ٔرٛضز ا٘تٓربض، زضخرٝ ٚ       آٖ تعضيك ا٘دبْ ٔي ضٌي وٝ اظ  ثسٖ، ٚ ا٘ساظٜ

 ثبقس. ٔي ٚؾٗت ا بؾيفيٝ قسٖ ٔٛضز ٘يبظ، ؾبذتٕبٖ يب ٘بحيٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ، ٚ ٚؾبيُ ذبل ٔٛخٛز، 

ٌطزز. قربيٗتطيٗ فطٔرَٛ ٔرٛضز     ٗ ٔيزض اوثط السأبخ ثبِيٙي زض اَفبَ، زٚظ ٔبزٜ حبخت ٔٛضز ِعْٚ ثط اؾبؼ ٚظٖ ثيٕبض تٗيي

ؾي ثٝ اظاي ٞرط   ؾي 5/1ِيتط ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ اؾت. زض ثبِغيٗ ٔمساض زٚظ ثط اؾبؼ ٚظٖ ثيٕبض ثٝ ٔمساض  ٔيّي 2اؾتفبزٜ، 

 ؾي ثيكتط قٛز. ؾي 200قٛز ٚ ٘جبيؿتي اظ  ويّٛ ٚظٖ ٔحبؾجٝ ٔي

قرٛز.   قٛز ٚ تٛؾٍ قيطذٛاض خصة ٔري  ض قيط ٔبزض تطقح ٔيزضنس( ز 1ٔمساض ذيّي وٕي اظ ٔٛاز حبخت تعضيمي )زض حس 

 ثٙبثطايٗ ازأٝ قيطزٞي ثٗس اظ تعضيك ٔٛاز حبخت ٔب٘ٗي ٘ساضز.

ثيٙي ايٗ وٝ وساْ ثيٕبض زچبض ٖرٛاضو   ٞبي وكٙسٜ ٘ؿجت ثٝ ٔٛاز حبخت، زض حس يه زض نس ٞعاض اؾت. أىبٖ  يف ٚاوٙف

اؾىٗ ثبيؿتي آٔٛظـ زازٜ قٛ٘س  تي ٚخٛز ٘ساضز. ثٙبثطايٗ  طؾُٙ ثرف ؾيقٛز،  خب٘جي ٘بقي اظ تعضيك ٚضيسي ٔبزٜ حبخت ٔي

 تب ثتٛا٘ٙس ؾطيٗبً  بؾد زازٜ ٚ ٚاوٙف ٔٙبؾت ٘كبٖ زٞٙس.

ثيٕبضا٘ي وٝ زض ٔٗطو افعايف ذُط ٚاوٙف خب٘جي ثٝ ٔبزٜ حبخت ٞؿتٙس، ثبيؿتي تحت ٔطالجت ٚ ٘ٓط ضازيِٛٛغيؿت ثبقٙس 

ضؾس، ثيٕبض ثبيؿتي تب يه ؾبٖت زض ثرف ضازيِٛٛغي تحرت ٘ٓرط ثبقرس ٚ ٔرٛاز      ط ٔيٚ اٌط تعضيك ٔبزٜ حبخت يطٚضي ثٝ ٘ٓ

 حبخت زاضاي اؾٕٛالضيتٝ  بييٗ زضيبفت ٕ٘بيس.

   6رشيم دارييی پيشگيری
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ؾربٖت لجرُ اظ تعضيرك ٔربزٜ      2ٌطْ  طز٘يعِٚرٖٛ ذرٛضاوي    ٔيّي 32ؾبٖت لجُ ٚ  12ٌطْ ٔتيُ  طز٘يعِٖٚٛ ذٛضاوي  ٔيّي 32

 ٛز.ق حبخت، تدٛيع ٔي

قٛز ٚ ذبضج اظ حٛظٜ ْٚبيف تىٙؿريٗ ضازيرٌٛطافي    ايٗ زاضٚٞب ثبيؿتي ثب ٘ؿرٝ ضازيِٛٛغيؿت يب  عقه ٔطثَٛٝ تدٛيع ٔي

 اؾت.

قٛ٘س، أب زاضٚٞبي زاضاي  ٔٛاز حبخت زاضاي اؾٕٛالضيتٝ ظيبز ثبٖث افعايف ؾُح وبتىٛالٔيٗ زض ثيٕبضاٖ فئٛوطٚٔٛؾيتْٛ ٔي

 ثبقٙس. قٛ٘س ٚ ثٙبثطايٗ زض ايٗ ثيٕبضاٖ لبثُ اؾتفبزٜ ٔي ياؾٕٛالضيتٝ  بييٗ ثبٖث افعايف ٕ٘

 َاي تسريق مًاد حاجة ريش

 اي ٚ تىٙيه ثِٛٛؼ اؾت. زٚ ضٚـ تدٛيع ٔٛاز حبخت ثٝ نٛضخ ا٘فٛظيٖٛ لُطٜ

 اي اوفًزيًن قطرٌ

زليمرٝ  اي زض َري چٙرسيٗ    قرٛز ٚ ٔرٛاز حبخرت ثرٝ نرٛضخ لُرطٜ       اي يه ضي اظ ثيٕبض ٌطفتٝ ٔي زض ضٚـ ا٘فٛظيٖٛ لُطٜ

 قٛز. زليمٝ( ا٘دبْ ٔي 2-3اؾىٗ ثٗس اظ ايٗ وٝ اوثطيت يب ٕٞٝ ٔبزٜ حبخت تعضيك قس )تمطيجب  تي قٛز. ؾي ا٘فٛظيٖٛ ٔي

چٖٛ ايٗ ضٚـ ثط اؾبؼ ٘يطٚي خبشثٝ اؾت ٚ ٔمساض ٔٛاز حبخت تعضيمي وبٔالً ٔتغيط اؾت ٚ ثرب فبوتٛضٞربي ظيربزي ٘ٓيرط     

ٚيؿرىٛظيتٝ ٔربزٜ حبخرت تحرت ترب يط لرطاض         َٛ ؾت ؾطْ، ا٘ساظٜ آ٘ػيٛوت،اضتفبٔ ْطف ٔبزٜ حبخت، حدٓ ٔبزٜ حبخت، َ

ٞبي ٔرتّف، ٔبزٜ حبخت ثٝ َٛض يىٙٛاذت تعضيك ٍ٘طزز. ايٗ ضٚـ تعضيك  ٌطزز وٝ زض ثطضؾي ٌيطز. ايٗ ٔتغيطٞب ثبٖث ٔي ٔي

قٛ٘س، زض فبظ  ايٗ ضٚـ تٟيٝ ٔيٞبيي وٝ ثٝ  ٌطزٖ، لفؿٝ ؾيٙٝ، قىٓ، يب ٍِٗ ٔٙبؾت ٘يؿت؛ ظيطا تٕبْ اؾىٗ  اؾىٗ تي ثطاي ؾي

 قٛ٘س. تٗبزَ ٔٛاز حبخت ٌطفتٝ ٔي

آ٘ػيٌٛطافي اؾت. ثب ايٗ حربَ   تي اي زاضاي حسالُ وبضايي زض ايدبز ايٟٙب٘ؽ حساوثطي ٚ وبفي ثطاي ؾي ضٚـ ا٘فٛظيٖٛ لُطٜ

ٖهجي ٔطوعي( اؾرتفبزٜ ورطز،    ٞب يب تٛٔٛضٞبي اِٚيٝ ؾيؿتٓ ٔتبؾتبظ  تٛاٖ ثطاي اؾىٗ ضٚتيٗ ٔغع )ثطاي ثطضؾي اظ ايٗ ضٚـ ٔي

 زليمٝ ٚخٛز زاضز. 4ظيطا ٘يبظي ثٝ ؾطٖت ثبالي تعضيك ٘ساضز ٚ ظٔبٖ تبذيط اؾىٗ حسالُ 

 َاي بًلًس تكىيك

ؾي ثرب   ؾي 50-200ثبقس. حدٓ تعضيمي زض حس  تىٙيه ثِٛٛؼ ثٝ نٛضخ ا٘دبْ اؾىٗ ثٗس اظ تعضيك ؾطيٕ ٔٛاز حبخت ٔي

قٛز. فبنّٝ ثيٗ قرطٚٔ تعضيرك ٚ    قٛز ٚ ا٘دبْ اؾىٗ ثب تبذيط وٛتبٞي ا٘دبْ ٔي ضيك ٔيؾي زض  ب٘يٝ تع ؾي 1-6ؾطٖتي زض حس 

قطٚٔ اؾىٗ )ظٔبٖ تبذيط اؾىٗ( إٞيت حيبتي زاضز. تىٙيه ثِٛٛؼ ثب تعضيك زؾتي ٔبزٜ حبخرت ٚ ثرب ؾرطً٘ ٚ يرب تٛؾرٍ      

طٖت تعضيك ثرٝ فبوتٛضٞربي ظيربزي    قٛز، ؾ قٛز. ٚلتي تعضيك ثِٛٛؼ ٔبزٜ حبخت ثٝ نٛضخ زؾتي ا٘دبْ ٔي ا٘ػوتٛض ا٘دبْ ٔي

وبتتط ٚضيسي، ٚ لسضخ ا طاتٛض اؾت. ٔعيت تعضيك ثب زؾرت   ا٘ساظٜ ٚاثؿتٝ اؾت ٚ قبُٔ ا٘ساظٜ ؾطً٘، ٚيؿىٛظيتٝ ٔبزٜ حبخت، 

آٖ اؾت وٝ ٘يبظ ثٝ ٚؾيّٝ ذبني ٘ساضز ٚ ثيٕبض ٘يع وبٔالً تحت ٘ٓط اؾت؛ ٚ اٌط ٖاليرٓ ذربضج قرسٖ ٔربزٜ حبخرت اظ ضي ٚ      

 قٛز. ذُ ٘ؿٛج ٘طْ زيسٜ قٛز، ثالفبنّٝ تعضيك لُٕ ٔيٚضٚز ثٝ زا

ٌيرطز ٚ چرٖٛ يره ٘فرط      اظ ٔٗبيت تعضيك ثب زؾت آٖ اؾت وٝ ا طاتٛض زض َي ضٚ٘س اؾىٗ تحت تب يط اقٗٝ اؾىٙط لرطاض ٔري  

ٖ ثرٝ زلرت   تٛا ٘فط ا طاتٛض ٘يبظ اؾت. ؾطٖت تعضيك ٘يع ٔتغيط اؾت ٚ ٕ٘ي 2ثبيؿتي زض اتبق اؾىٗ ثبلي ثٕب٘س، زض ايٗ ضٚـ ثٝ 

 وٙتطَ ٕ٘ٛز. 



 وكات حقًقی مرتًط تٍ تسريق مًاد حاجة راديًلًشي

ثٝ ز٘جبَ ٚلٛٔ ٚاوٙف ٞبي ٘بذٛاؾتٝ ٘بقي اظٔٛاز حبخت زض ضازيِٛٛغي ٚاظ َطفري افرعايف آٌربٞي ٔطزْ،ٔؿربئُ حمرٛلي      

  ٔطثَٛٝ إٞيت فطاٚا٘ي  يسا وطزٜ اؾت.

ظ تعضيك ٔبزٜ حبخت قسيس ثبقس ٚ ٔٙدط ثرٝ ٔرطي قرٛز. ٔرٛاضز     إٞيت ايٗ لًيٝ ظٔب٘ي اؾت وٝ ٖٛاضو ٘بذٛاؾتٝ ٘بقي ا

 ا٘س.  ظيبزي قىٛائيٝ ٔطثٌٛ ثٝ ٖٛاضو ٔٛاز حبخت زض ؾُح ز٘يب ٚحتي زض ؾُح وكٛض ٌعاضـ قسٜ

 ثطاي  يكٍيطي اظ ٚلٛٔ چٙيٗ أطي ضاٞىبضٞبي ظيط  يكٟٙبز قسٜ اؾت.

ثطاي ا٘دبْ تعضيك ٔٛاز حبخت  طٚتىُ ثيٕبضؾتب٘ي يب ضازيِٛٛغيىي ) قبُٔ ٘حٜٛ تعضيك، قرم تعضيك وٙٙسٜ، ٘رٛٔ ٔربزٜ     -

  حبخت ٚ قيٜٛ اؾتفبزٜ اظ آٖ( تٟيٝ ٌطزز. 

ثيٕبض تغييط زازٜ ٚاذتهبني ٌطزز؛ ثسيٗ ٔٗٙب ورٝ ضيربيت ٘بٔرٝ نرطفبً ثرطاي       ٘بٔٝ ٖٕٛٔي ثيٕبضؾتب٘ي زض ٔحتٛاي ضيبيت -

ٞبي  ٞبي تهٛيطثطزاضي َطاحي قسٜ ثبقس؛ ٚ زض آٖ تفٟيٓ ا٘دبْ تعضيك ٔبزٜ حبخت ثٝ ثيٕبض، ؾٛاثك ثيٕبضي ٚ حؿبؾيت ٖٛآظٔ

  فطز ٚ ؾٛاثك ٔهطف زاضٚٞب ٚؾبيط أٛض ٔطثَٛٝ زض آٖ ٌٙدب٘سٜ قسٜ ثبقس.

 ٚ تفٟيٓ ٌطزز.  ٘حٜٛ ا٘دبْ آظٖٔٛ ٚذُطاخ احتٕبِي ٘بقي اظ آٖ ثطاي ثيٕبض ٚ ٕٞطاٞي ٚي تٛييح زازٜ قٛز -

 ثٝ ٔكرهبخ ثيٕبض ٚ ٘ٛٔ ثطضؾي زليمبً تٛخٝ ٌطزز. زض تٕبْ ٔطاحُ تهٛيطثطزاضي،  -

 لجُ اظ تدٛيع ٔبزٜ حبخت ٚ ا٘دبْ آظٖٔٛ، ثيٕبضاٖ اظ ِحبِ ٘ساقتٗ ؾبثمٝ حؿبؾيت ٚ ٔٛاضز ذبل غطثبٍِطي قٛ٘س.  -

 ٌطزز. جت ٚ يجٍ  ٔٛاضز ذبل ٚ ٚلٛٔ ا طاخ ٘بقي اظ تعضيك ٔبزٜ حبخت  -

غصاٞبي ذربل، ثرٝ  عقره ٔطثَٛرٝ ٚ      زض نٛضخ زاقتٗ ؾٛاثك ثيٕبضي ٚ حؿبؾيت لجّي ثيٕبض ثٝ ٔبزٜ حبخت، زاضٚ ٚ  -

 ضازيِٛٛغيؿت اَالٔ زازٜ قٛز.

ثطٌٝ ثطائت ٔجٙي ثط ضيبيت اظ ا٘دبْ آظٖٔٛ ثب زا٘ؿتٗ ذُطاخ احتٕبِي ٘بقي اظ آٖ ثب حًٛض قبٞس تٛؾٍ ثيٕبض أًربء     -

 اذص ٌطزز. ٚ

 وبضقٙبؾبٖ ضازيِٛٛغي خٟت آٔٛظـ تعضيك ٚ احيبء ثيٕبض زٚضٜ ٞبي ترههي ثٍصضا٘ٙس.   -

 ا٘دبْ تعضيك ٔبزٜ حبخت، زض حًٛض ضازيِٛٛغيؿت ٚ ثب زاقتٗ ٔدٛظ وتجي ٚلب٘ٛ٘ي اظ ؾٛي ضئيؽ ٔطوع ثبقس.  -

 اي ريدٌ -مًاد حاجة خًراكی يا معذي

ٞب اظ ويؿت، آثؿٝ يب ٘ئٛ الؾٓ يطٚضي اؾرت. زض اوثرط ٔرٛاضز     ع ضٚزٜاؾتفبزٜ اظ ٔٛاز حبخت زض زؾتٍبٜ ٌٛاضقي خٟت تٕبي

اؾىٗ اظ ٘بحيٝ قىٓ ٚ ٍِٗ اظ ٔبزٜ حبخت ذٛضاوي قبُٔ ٔحّرَٛ ؾرِٛفبخ ثربضيٓ يرب ٔرٛاضز ٔحّرَٛ زض آة اؾرتفبزٜ         تي ؾي

تٙس ٚ ثسٖٚ ٞيچ تغييط ٚ قٛز. ٔحِّٟٛبي ؾِٛفبخ ثبضيٓ ثّٗت تِٛيس آضتيفىت وبضثطز چٙسا٘ي ٘ساض٘س. اٌط چٝ ٔبزٜ ثي ا ط ٞؿ ٔي

وٙٙس. ؾِٛفبخ ثبضيٓ ثٛيػٜ زض ٔٛاضز ٔكىٛن ثٝ ؾٛضاخ قسٌي ؾيؿتٓ ٌٛاضقي ثٝ ٞريچ   خصثي اظ ؾيؿتٓ ٌٛاضـ ثسٖ ٖجٛض ٔي

تٛاٖ ضليك وطزٜ ٚ ثهٛضخ ذٛاضوي تدٛيع ٕ٘ٛز.  قٛ٘س. ٔبزٜ حبخت يٛ٘ي ٚ غيط يٛ٘ي ٔحَّٛ زض آة ضا ٔي ٖٙٛاٖ اؾتفبزٜ ٕ٘ي

 ٖ ثٝ ثيٕبضيٟبي ضوتْٛ تدٛيع ٔمساضي اظ ٔبزٜ حبخت اظ َطيك ضوتْٛ ٘يع يطٚضي اؾت.زض نٛضخ ٔكىٛن ثٛز



 

 اسكه معمًلی  تی مادٌ حاجب در سی

-اي ٔٛضز  صيطـ لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض يربيٗبتي ورٝ ؾرس ذرٛ٘ي     اؾىٗ ٔغع ثُٛض ٌؿتطزٜ تي اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز حبخت زض ؾي

ورٝ   7ٚضيسي-تٛٔٛضٞب ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٛاضزي ٔب٘ٙس آ٘ٛضيؿٓ ٚ ٘بٞٙدبضي قطيب٘يقٛز، ٔب٘ٙس ثيٕبضيٟبي ٖفٛ٘ي ٚ  ٔغعي قىؿتٝ ٔي

تهٛيطثطزاضي لجُ ٚ ثٗس اظ تعضيك ٔبزٜ حبخت ثؿيبض ٔفيس ثٛزٜ ٚ ٔٛخت ثربال ضفرتٗ زلرت تكرريم       ٖطٚق ٔغع زضٌيط اؾت،

اي، ؾرىتٝ   ٘طيعي زاذُ خٕدٕٝقٛز. زض ٔٛاضز شيُ ٘يبظ ثٝ اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز حبخت ٘يؿت. ايٗ ٔٛاضز قبُٔ آتطٚفي ٔغع، ذٛ ٔي

 ثبقٙس. ٔغعي، ٞيسضٚؾفبِي ٚ ثطذي اظ ٘بٞٙدبضيٟبي ٔبزضظازي ٔي

تٛاٖ ثب تعضيرك ٔربزٜ    اؾىٗ ثب تعضيك، ٔي تي اؾىٗ اظ ٔغع زض نٛضخ ٘يبظ ثٝ ؾي تي زض  طٚتىّٟبي اؾتب٘ساضز ٔغع قبُٔ ؾي -1

 ثبقس. تعضيك ثهٛضخ ظيط ٔي  بن، ثطضؾي ضا ا٘دبْ زاز. ٔيعاٖ ٚ ٘حٜٛ حبخت غيط يٛ٘ي ٔثُ أٙي

 تٛاٖ ثب احتؿبة ظٔبٖ ٔٙبؾت، اظ ا٘ػوتٛض ثطاي تعضيك اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز( ٘حٜٛ تعضيك : ثب فكبض زؾت )ٔي -

 ؾي ٌطْ يس ثبظاي ٞط ؾي ٔيّي 370-300غّٓت :  -

 ؾي ؾي 100-50حدٓ :  -
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ٌشدد وٝ ٔادٜ حاخة تاػث تـذيذ  اٞذٜ ٔياػىٗ ٔغض تا تضسيك ٔادٜ حاخة. تصٛيش تٛٔٛس ٔغضي )ٔٙٙظيْٛ( ٔـ تي ؿىُ. ػي

 يىٙٛاخت وٙتشاػت دس تٛٔٛس ؿذٜ اػت.

قٛز؛ أب ثٝ ٖٙٛاٖ آظٔرٖٛ تىٕيّري زض    ٞبي حفطٜ اضثيت اؾتفبزٜ ٔي اؾىٗ اضثيت ٖٕستبً ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾي قىؿتٍي تي ؾي -2

٘يع، تعضيك ٔبزٜ حبخرت نرٛضخ   ٞبي اؾترٛا٘ي ٘بقي اظ تٛٔٛض ٚ اضظيبثي ٌؿتطـ يبيٗبخ ثٝ زاذُ خٕدٕٝ  ثطضؾي ترطيت

 صيطز. چطثي ٔٛخٛز زض اضثيت، ثيٗ ؾبذتبضٞبي آ٘بتٛٔيىي، وٙتطاؾت شاتي ثباليي ايدبز وطزٜ ٚ ٘يبظ ثٝ تعضيك ٔربزٜ حبخرت    ٔي

 زض اضثيت ضا وبٞف زازٜ اؾت.

 
ي )فّؾ ػياٜ( اػت اي دس ٔداٚست ػضّٝ سوتٛع خاسخ اػىٗ تا تضسيك ٔادٜ حاخة، ٘ـاٍ٘ش تٛدٜ تي ؿىُ. ٔمغغ اٌضياَ ػي

وٝ تاػث خاتدايي ػصة تيٙائي تٝ ػٕت داخُ ؿذٜ اػت. ٔادٜ حاخة تدٕاغ يافتاٝ دس تاٛدٜ فاٛق تاػاث تـاذيذ وٙتشاػات        
 ضايؼٝ ؿذٜ اػت.

ٞب ٘يع ثطاي ثطضؾي تٛٔٛضٞب ٚ افترطاق ثريٗ ثبفتٟربي فيجرطٚظٜ ٚ ثبفتٟربي ثبليٕب٘رسٜ نرفحٝ         اؾىٗ اظ ؾتٖٛ ٟٔطٜ تي زضؾي -3

ٞرب  رؽ اظ تعضيرك     تٛاٖ ٔبزٜ حبخت تعضيك ٕ٘ٛز. ثطاي ضٖبيت ٔؿبئُ التهبزي ٕٔٗٛالً اؾىٗ خطاحي، ٔيزيؿه  ؽ اظ ُٖٕ 

ٔيّي ِيتط ٔبزٜ حبخرت تعضيرك قرٛز(. تعضيرك ٖٕرستبً ثرب        80قٛز )زض حبِي وٝ ثٟتط اؾت تب  ٔيّي ِيتط ٔبزٜ حبخت تٟيٝ ٔي 60



 ٌيطز. زؾت ٚ يب ثب ا٘ػوتٛض )تعضيك وٙٙسٜ اتٛٔبتيه( نٛضخ ٔي

 ؾي زض  ب٘يٝ ؾي2٘حٜٛ تعضيك : ثب زؾت يب ا٘ػوتٛض  -

 ؾي ٌطْ يس ثبظاي ٞط ؾي ٔيّي 370-300غّٓت :  -

 ؾي ؾي 100حدٓ :  -

ٞبي ِٙفربٚي ٌرطزٖ ٚ    تٛاٖ اظ ٔبزٜ حبخت خٟت ثطضؾي زضٌيطي ٌطٜ اؾىٗ حٙدطٜ: زض نٛضخ ٚخٛز تٛٔٛض، ٔي تي ؾي -4

اؾىٗ ثسٖٚ تعضيك  تي وطز. زض ٚالٕ زض ظٔب٘ي وٝ ٘يبظ ثٝ تعضيك ثبقس، ثٗس اظ ؾي ثٝ ٔٙٓٛض اضظيبثي ٚ ٔطحّٝ ثٙسي تٛٔٛض اؾتفبزٜ

ٌيطز. ثٙبثطايٗ يطٚضي اؾت وٝ ثيٕبض زض  اظ ٘بحيٝ حٙدطٜ، ٔدسزاً ثب تعضيك ٔبزٜ حبخت غيط يٛ٘ي ٘يع تهٛيطثطزاضي نٛضخ ٔي

 ٞبي لجُ ٚ ثٗس اظ تعضيك ثٝ ٞيچ ٚخٝ حطوت ٘ىٙس. خطيبٖ تهٛيطثطزاضي

 ؾي زض  ب٘يٝ ؾي 2تعضيك:  ؾطٖت -

 ؾي ٌطْ يس ثبظاي ٞط ؾي ٔيّي 240غّٓت :  -

 ؾي   ؾي 100حدٓ :  -

ٝ    تي ؾي -5 ثٙرسي تٛٔٛضٞرب ٚ ٘كربٖ زازٖ ضاثُرٝ تطاقرٝ ثرب        اؾىٗ تطاقٝ : اظ ٔٛاز حبخت زض ايٗ آظٔبيف ثرٝ ٔٙٓرٛض ٔطحّر

 قٛز. ٞب اؾتفبزٜ ٔي ٞبي تكطيحي اَطاف تٛزٜ ؾبذتٕبٖ

 ؾي زض  ب٘يٝ ؾي 2ؾطٖت تعضيك :  -

 ؾي   ٌطْ يس ثبظاي ٞط ؾي ٔيّي 240غّٓت :  -

 ؾي   ؾي100حدٓ : -

ٌيرطز. زض   ٞب: زض  طٚتىّٟبي اؾتب٘ساضز ضيٝ، ثؿتٝ ثٝ ا٘سيىبؾيٖٛ ذبل، تعضيك ٔبزٜ حبخت نرٛضخ ٔري   اؾىٗ ضيٝ تي ؾي -6

قرٛز، تعضيرك ٔربزٜ     اؾىٗ ٔسيبؾتٗ وٝ ثب ٞسف ثطضؾي يبيٗبخ ٚ اضظيبثي ٔيعاٖ ٌؿتطزٌي ثيٕبضيٟب ا٘دبْ ٔي تي ٔٛاضزي اظ ؾي

 قٛز.   حبخت تٛنيٝ ٔي

 دتكتًر اسكه مًلتی تی مادٌ حاجب در سی
وٙس، ؾطٖتي ورٝ ثيٕربض اظ زضٖٚ ٌرب٘تطي     ٔمُٗي تغييط ٔي 16ٚ  4اؾىٗ اظ ته ٔمُٗي ثٝ  تي ٕٞبُ٘ٛض وٝ تهٛيطثطزاضي ؾي

يبثس. ثطاي ٔثبَ ثطاي اؾىٗ ضيٝ زض ضٚـ ته ٔمُٗي وٝ  وٙس ثٝ ٞكت ثطاثط )ثؿتٝ ثٝ تىٙيه ٔٛضز اؾتفبزٜ( افعايف ٔي ٖجٛض ٔي

ٔيّيٕترط   5/1ترب   625/0اؾراليؽ ثرب    16اؾرىٗ   تري  ٔتط زاضز؛ أرطٚظٜ زض يره ؾري    ٔيّي 3بٖ ثب وِٛيٕبؾيٖٛ  ب٘يٝ ظٔ 36٘يبظ ثٝ 

اؾىٗ ته ٔمُٗي ثطاحتي لبثُ ا٘دبْ  تي  ب٘يٝ ظٔبٖ ٘يبظ زاضز. ثطضؾي ضيٝ ٚ قىٓ ٚ ٍِٗ وٝ ثب ؾي 5-10وِٛيٕبؾيٖٛ زتىتٛض ثٝ 

 ب٘يٝ لبثرُ ا٘دربْ اؾرت. وربٞف لبثرُ       10-20زتىتٛض زض ٖطو  ِٔٛتي  ىٗاؾ تي  ب٘يٝ ٚلت ٘يبظ زاضز؛ أطٚظٜ ثب ؾي 80٘جٛزٜ ٚ 

زتىتٛض، ثبٖث قسٜ وٝ ٖبُٔ ظٔبٖ اؾىٗ ٘ؿجت ثٝ زؾتٍبٜ ته ٔمُٗي، حؿبؾريت   ِٔٛتي  اؾىٗ تي تٛخٝ زض ظٔبٖ اؾىٗ زض ؾي

 ثيكتطي  يسا وٙس.

زتىتٛض  يسا ٕ٘بيس. ثٙبثطايٗ  زؾتٍبٜ ِٔٛتيظٔبٖ وٛتبٜ اؾىٗ ثبٖث قسٜ وٝ ضازيِٛٛغيؿت فطنت ثٟجٛز تكسيس وٙتطاؾت ضا ثب 

ثطاي ضازيِٛٛغيؿت ٚ تىٙؿيٗ ضازيِٛٛغي إٞيت زاضز وٝ فبوتٛضٞبيي وٝ ثط ظٔبٖ ٚ قسخ ايٟٙب٘ؽ قطيب٘ي ٚ  بضا٘كيٓ ٘ؿردي  



ت زض ٞبيي وٝ ٘يبظ اؾت تب ايٟٙب٘ؽ ٔبزٜ حبخر  ا ط ٔي ٌصاضز؛ ظٔبٖ وبٞف زا٘ؿيتٝ ٔبزٜ حبخت زض ًٖٛ، ٚ ٕٞچٙيٗ تغييط ضٚيٝ

 اؾاليؽ ثٝ حساوثط ثطؾس، ضا تكريم زٞس. 64ٚ  16ٚ  8ٚ  4زؾتٍبٟٞبي 

 فاكتًرَاي تكىيكی مًثر بر شذت ايىُاوس مادٌ حاجب 

 ايىُاوس شرياوی

ٖبٔرُ ثؿرتٍي    3قٛز. ٔمساض يس ٚاضز قسٜ ثٝ  قسخ ايٟٙب٘ؽ قطيب٘ي ثب ٔمساض ٚاضز قسٖ يس ثساذُ ؾيؿتٓ ٖطٚلي تٗييٗ ٔي 

 زاضز:

 زض ٔبزٜ حبختغّٓت يس  -1 

 ؾطٖت تعضيك  -2

 حدٓ تعضيك )اؾبؾبً اظ َطيك ٌطزـ ٔدسز ٔبزٜ حبخجي وٝ اظ لجُ زض ؾيؿتٓ ٖطٚلي ثٛزٜ اؾت(.   -3

قٛز. اؾتفبزٜ اظ ٔبزٜ حبخت زاضاي  افعايف غّٓت يس، ؾطٖت تعضيك، ٚ حدٓ آٖ تٕبٔبً ٔٙدط ثٝ افعايف ايٟٙب٘ؽ قطيب٘ي ٔي 

وٙرس.   زٚظ يس ٚ ؾطٖت تعضيك ثسٖٚ تغييط ثٕب٘س( ايدربز ايٟٙرب٘ؽ ثيكرتطي زض آئرٛضخ ٔري      غّٓت يس ثبال، )حتي اٌط وُ ٔمساض

افرعايف ؾرطٖت تعضيرك ٚ     يبثرس،   اؾاليؽ وربٞف ٔري   8-64ثب زؾتٍبٜ  آ٘ػيٌٛطافي تي ؾيٍٞٙبٔي وٝ حدٓ ٔبزٜ حبخت ثطاي 

يٟٙب٘ؽ آئٛضخ وٝ زض ا رط حدرٓ وٕترط    تٛا٘س خجطا٘ي ثبقس ثطاي وبٞف قسخ ا ٔي اؾتفبزٜ اظ غّٓت ثبالي يس زض ٔبزٜ حبخت، 

 قٛز. ٔبزٜ حبخت ايدبز ٔي

 ايىُاوس پاراوشيم ارگاوُا

قرٛز،   ايٟٙب٘ؽ  بضا٘كيٓ ٚاثؿتٝ ثٝ وُ زٚظ يس تدٛيع قسٜ وٝ ثٙٛثٝ ذٛز تٛؾٍ حدٓ ٔبزٜ حبخت ٚ غّٓرت يرس تٗيريٗ ٔري    

٘ؿح ثٝ ٕٞبٖ حسي وٝ زٚظ وّي يرس ضا افرعايف   اؾت. اؾتفبزٜ اظ ٔبزٜ حبخت ثب غّٓت يس ثبالتط ثبٖث ثٟجٛز ايٟٙب٘ؽ  بضا٘كيٓ 

ؾري زض  ب٘يرٝ(    ؾري 5ٌطزز. ؾطٖت تعضيك ٘مف ٔحسٚزتطي زض ايٟٙب٘ؽ  بضا٘كيٓ زاضز. اٌطچٝ تعضيك ؾرطيٕ )ٔرثالً    زٞس، ٔي ٔي

وربض  ٌطزز، ايٗ  ؾي زض  ب٘يٝ( ٕ٘ي ؾي 2-3ثبٖث افعايف قسخ ايٟٙب٘ؽ  بضا٘كيٓ وجس زض ٔمبيؿٝ ثب ؾطٖت تعضيك ٔتٛؾٍ )ٔثالً 

وٙرس. ثٙربثطايٗ    قٛز ٚ حساوثط ايٟٙب٘ؽ قطيبٖ وجسي ضا اظ  بضا٘كيٓ وجس خسا ٔري  ثبٖث افعايف قسخ ايٟٙب٘ؽ قطيبٖ وجسي ٔي

قٛز. ثُٛض ٔكبثٝ، تعضيك ؾطيٕ ثبٖرث افرعايف ايٟٙرب٘ؽ  بضا٘كريٓ  رب٘ىطا٘ؽ       ثبٖث ثٟجٛز تكريم ضازيِٛٛغي ٖطٚق وجس ٔي

ىّٟبي اذتهبني ثطضؾي وجس ٚ  ب٘ىطاؼ ٔفيس اؾت. اؾتفبزٜ اظ غّٓتٟبي ثربالي ٔربزٜ   قٛز. ثٙبثطايٗ تعضيك ؾطيٕ ثطاي  طٚت ٔي

حبخت ثبٖث افعايف وٙتطاؾت ثيٗ تٛٔٛض ٚ ٘ؿح وجس زض ثيٕبضاٖ زچبض وبضؾيْٙٛ ٞپبتٛؾّٛالض زض َري فربظ قرطيب٘ي ايٟٙرب٘ؽ     

 ٞبي  طٖطٚق وجس ٘يع ٔفيس اؾت. قٛز ٚ ثٙبثطايٗ ثطاي وكف تٛزٜ ٔي

 ط تٍ تيمار فاكتًرَاي مرتث

ٟٕٔتطيٗ فبوتٛض ٔطتجٍ ثب ثيٕبض وٝ ثط قسخ ايٟٙب٘ؽ قطيب٘ي ٚ  بضا٘كيٓ وجس ٔإ ط اؾت، ٚظٖ ثسٖ اؾت وٝ اضتجربٌ ٔٗىرٛؼ   

ترط، ايٟٙرب٘ؽ وٕترطي ٘ؿرجت ثرٝ ثيٕربضاٖ        اٌط زٚظ ٔبزٜ حبخت  بثت ثبقس، زض ثيٕبضاٖ ثعضٌتط ٚؾٍٙيٗ ثب قسخ ايٟٙب٘ؽ زاضز. 

يٗ زض ثطضؾي ثيٕبضاٖ ؾٍٙيٗ ٚظٖ ثبيؿتي زض ٘ٓط ثبقس وٝ  طٚتىُ تعضيك ٔبزٜ حبخت ثب افرعايف  آيس. ثٙبثطا وٛچىتط ثسؾت ٔي

 غّٓت، حدٓ ٚ يب ؾطٖت تعضيك ٔبزٜ حبخت تغييط ٕ٘بيس.



فبوتٛض زيٍط ٔطتجٍ ثب ثيٕبض وٝ ثط ظٔب٘جٙسي اؾىٗ تأ يط زاضز، ثطٖٚ زٜ لّجري اؾرت. وربٞف ثرطٖٚ زٜ لّجري )افرعايف ظٔربٖ        

طٚلي( ٔٙدط ثٝ تأذيط ضؾيسٖ ثِٛٛؼ ٔبزٜ حبخت زض آئٛضخ ٚ زض ٘تيدٝ ترأذيط ايٟٙرب٘ؽ قرطيب٘ي ٚ  بضا٘كريٓ     تطا٘عيت لّجي ٖ

ٞربيي ورٝ زض آٖ ظٔربٖ     زٜ لّجي زض ثيٗ ثيٕبضاٖ، تأذيط اؾىٗ زض تهرٛيطثطزاضي  قٛز. ثسِيُ تغييطاخ لبثُ تٛخٝ زض ثطٖٚ وجس ٔي

 تي ثطاي ٞط ثيٕبض خساٌب٘ٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز.  ثبيؿ (، آ٘ػيٌٛطافي تي ؾياؾىٗ ذيّي حؿبؼ اؾت )٘ٓيط 

  8اسكه تعييه زمان

ٟٕٔتطيٗ فبوتٛض تىٙيىي وٝ ثط ظٔبٖ اؾىٗ تأ يط زاضز، ظٔبٖ تعضيك ٔبزٜ حبخت اؾت وٝ تٛؾٍ حدٓ ٔبزٜ حبخت ٚ ؾطٖتي 

ٔبزٜ حبخت ٔسخ وٛتربٞي ثٗرس اظ     يه ايٟٙب٘ؽ زٜ لّجي َجيٗي زاض٘س،  ٌطزز. زض ثيٕبضا٘ي وٝ ثطٖٚ قٛز، تٗييٗ ٔي وٝ تعضيك ٔي

وكس تب ثٝ  يره ايٟٙرب٘ؽ    يبثس، ظٔب٘ي وٝ ََٛ ٔي آيس. ٕٞبُ٘ٛض وٝ حدٓ ٔبزٜ حبخت افعايف ٔي يك ٔبزٜ حبخت ثسؾت ٔيضتع

افعايف ؾطٖت تعضيك ٔٙدط ثٝ وٛتبٞي ظٔبٖ ضؾريسٖ ثرٝ  يره ايٟٙرب٘ؽ      يبثس. ثطٖىؽ،  افعايف ٔي قطيب٘ي ٚ ٘ؿح وجس ثطؾيٓ، 

قٛز وٝ  ثطايٗ ظٔبٖ وٛتبٜ تعضيك )حدٓ وٓ ٚ يب ؾطٖت ظيبز تعضيك( ٔٙدط ثٝ  يه ظٚزتط قطيب٘ي ٚ  بضا٘كيٓ وجس ٔيقٛز. ثٙب ٔي

ٌطزز. ؾطٖت آٞؿتٝ تعضيك )حدٓ ظيبز ٚ يب ؾطٖت تعضيك آٞؿرتٝ( ٔٙدرط ثرٝ  يره ايٟٙرب٘ؽ       ٘يبظ ثٝ تأذيط اؾىٗ وٛتبٞتط ٔي

 ٌطزز. ٔي تط قٛز وٝ ٘يبظ ثٝ تأذيط اؾىٗ َٛال٘ي تط ٔي آٞؿتٝ

 فازَاي زماوي ػبًر مادٌ حاجب

قٛز، اظ ٔؿيط ٚضيسٞبي ٕٞبٖ ا٘ساْ ثٝ لّت ضاؾت ضفتٝ، ؾپؽ اظ  ٌصض اِٚيٝ: ٚلتي ٔبزٜ حبخت اظ َطيك ٚضيس تعضيك ٔي - 1 

 وكس تب ثٝ ؾيؿتٓ قطيب٘ي ثطؾس. ضٚز. ايٗ ٔمساض ظٔبٖ ََٛ ٔي قطيبٖ ضيٛي ٚاضز ضيٝ قسٜ ٚ اظ ٚضيس ضيٛي ثٝ لّت چپ ٔي

ٌطزز. ٘ؿجت ٔبزٜ حبخرت ثرٝ    فبظ تٗبزَ: ذٖٛ آغكتٝ ثٝ ٔبزٜ حبخت ثٗس اظ ٖجٛض اظ ا٘سأٟب زٚثبضٜ ثٝ لّت ضاؾت ثبظ ٔي - 2

تري    ذٖٛ زض فبظ ٌصض اِٚيٝ وٕتط اؾت، ٚ زا٘ؿيتٝ وٕتطي زاضز.  ؽ تعضيك ثِٛرٛؼ ٔربزٜ حبخرت، زا٘ؿريتٝ ذرٛثي ثرطاي ؾري       

آ٘ػيٌٛطافي الظْ اؾت، تطويجي اظ زٚ فبظ ٌصض اِٚيٝ ٚ تٗبزَ اؾرت ورٝ ٖجرٛض     تي ؾيآ٘ػيٌٛطافي ٚخٛز ٘ساضز.  ثٙبثطايٗ آ٘چٝ زض 

 ذٖٛ آغكتٝ ثٝ ٔبزٜ حبخت، زض ؾيؿتٓ ٖطٚلي ثٝ ذٛثي ثطضؾي قٛز.

 

 
ٝ  .زاضز ثؿعايي ٚ افعايف ايٟٙب٘ؽ  يه تب يط حبخت ٔبزٜ قطيب٘ي فبظ خصة افعايف ضٚي ثط تعضيك ظٔبٖ   ٗ  چٙب٘چر ٖ  اير  ظٔرب

ٚضٚزي  يرس  زٚظ ٔيعاٖ ثٝ قطيب٘ي خصة افعايف وٝ آ٘دب اظ يبثس. وبٞف ٔي حبخت ٔبزٜ خصة افعايف ٔيعاٖ يبثس، وبٞف تعضيك

ٖ  ٔي حبخت ٔبزٜ يس يب غّٓت تعضيك ؾطٖت تغييط ثٛؾيّٝ زاضز، ثؿتٍي ٔبزٜ حبخت ٝ    ضا آٖ ترٛا  زيٍرط  ٖجربضخ  وٙترطَ ورطز. ثر
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ٝ  زض ثيكرتط  تعضيرك  ؾرطٖت  ( ثرب  ِيترط  ٔيّي زض يس ٌطْ ٔيّي 300 )تط ضليك حبخت ٔبزٜ تعضيك  حبخرت  ٔربزٜ  تعضيرك  ثرب  ٔمبيؿر

 .زاقت ذٛاٞٙس ثطاثطي خصثي  يه وٕتط، تعضيك ؾطٖت ِيتط ثب زض ٔيّي يس ٌطْ ٔيّي 350-370تط غّيّ

 اؾتفبزٜ ٚ فبظ تبذيط ظٔبٖ تعضيك، ؾطٖت حبخت، ٔبزٜ ٚحدٓ ٔٛاضزي ٘ٓيط غّٓت ٔٙبؾت، تعضيمي  طٚتىُ يه زاقتٗ ثطاي

ٝ  فرٛق  ٔٛاضز ثٝ ؾبِيٗ ٘طٔبَ تعضيك حدٓ لّٛي زٚ ا٘ػوتٛضٞبي زض لطاضٌيطز. تٛخٝ ٔٛضز چٙسفبظي ثبيس يب تىفبظ ضٚـ اظ  ايربف

 .قٛز ٔي

 تسريق فاز تاخير زمان

ثطاي ايٙىٝ تهٛيطثطزاضي زض  يه ايٟٙب٘ؽ ٖطٚلي يب  بضا٘كيٓ ا٘دبْ قٛز، ٘يبظ اؾرت ترب ظٔربٖ قرطٚٔ      آ٘ػيٌٛطافي تي زض ؾي

زؾرتطؼ لرطاض    زض  طٚتىّٟرب  زض تعضيك ظٔبٖ  يكٟٙبزي ثط٘بٔٝ خسيس، اؾىٙطٞبي زضتٕبْ ثب تأذيط ا٘دبْ قٛز. ذٛقجرتب٘ٝاؾىٗ  

 اظ فربظ  ثطاي ٞرط  ٔٙبؾت تبذيط ظٔبٖ ٔحبؾجٝ. زٞس ٔي وبٞف ضا  ٌٕبٖ ٚ حسؼ اؾبؼ ثط ظٔبٖ ا٘تربة شٞٙي وبض ٚ اؾت ٌطفتٝ

 ضؾيسٖ ظٔبٖ (ٔحبؾجبخ لُٗيت ٚ اؾت ٔٛضز اؾتفبزٜ افعاض ٘طْ ٚ زؾتٍبٜ تٛا٘بئي ثٝ ٚاثؿتٝ وٝ اؾت ا٘دبْ لبثُ ٔرتّفي ضاٟٞبي

 زٞس. ٔي افعايف ( ضا9حبخت ٔبزٜ

ثطاي ٞرط   11ٚ يب يه ثط٘بٔٝ ٘طْ افعاضي ضٍٞيطي ثِٛٛؼ 10تعضيك ثِٛٛؼ آظٔبيكيتٛاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ  ظٔبٖ تأذيط اؾىٗ ضا ٔي

  ثيٕبض تٗييٗ ٕ٘ٛز.

 12حاجة تسريقی تٍ تافتتعييه زمان رسيذن مادٌ 

ُ  تحرت ترب يط   ٚ ضؾرس  ٔي ا٘سأٟب اظ يه ٞط ثٝ ٔتفبٚتي ظٔبٟ٘بي ثب ثسٖ ذٛ٘ي ٌطزـ زض حبخت ٔبزٜ  .اؾرت  ٔرتّفري  ٖٛأر

زاضز.  ثؿريبض إٞيرت   ؾبيط  بضأتطٞرب  تٙٓيٓ خٟت ذبل، ٞط ثيٕبض زض ثرهٛل ا٘ساْ يه ظٔبٖ ضؾيسٖ ٔبزٜ حبخت ثٝ زا٘ؿتٗ

ٔ  زٚ ايٙدب زض قٛز. وّيسي ٔي اَالٖبخ ضفتٗ زؾت اظ ثبٖث  ب٘يٝ 2 تفبٚخ ثب ٌبٞي ظٔبٖ ايٗ ٝ  ضٚـ ٘رٛ ظٔربٖ ضؾريسٖ    ٔحبؾرج

 قٛز. ثيبٖ ٔي حبخت ٔبزٜ ثّٛؼ

 13بلًس تست ريش

أب ثبيؿتي ثرطاي اؾرتفبزٜ زض زؾرتٍبٟٞبي     ٌيطز،  تىٙيىي اؾت وٝ ثيكتط ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي تعضيك ثِٛٛؼ آظٔبيكي،ضٚـ 

 ٔحُ اظ ثبالتط زض وٕي ٚ قسٜ ٔتط( تعضيك ٔيّي 15-20) حبخت ٔبزٜ وٕي ٔمساض لطاض ٌيطز. زض ايٗ ضٚـٔٛضز تٗسيُ  ؾطيٗتط، 

 .ٌرطزز  آئرٛضخ تٗيريٗ ٔري    زاضٚ( غّٓت ٚ ظٔبٖ ايدبز  يه ايٟٙب٘ؽ )حساوثط قٛز ٔي تٟيٝ قطيبٖ ضٚي ثط ٔمُٕ ٘ٓط چٙس ٔٛضز

ايرٗ   .وٙرس  ٔري  ضا ٔكررم  فربظ  تبذيط ثطاي اوؿپٛظ(، ظٔبٖ تيٛة قسٖ آٔبزٜ  ب٘يٝ ظٔبٖ چٙس ايبفٝ ايٗ ظٔبٖ )ثٝ ثيٕبض ٞط ثطاي

وٙس وٝ اؾىٗ تكريهي زض ظٔبٖ  يه ايٟٙب٘ؽ آئٛضتي ثٗس اظ تدٛيع يه ثِٛٛؼ وبُٔ ٔربزٜ حبخرت،    ٔٛيٛٔ ٔب ضا ُٕٔئٗ ٔي

 ٌيط اؾت. ٘يبظ ثٝ حدٓ ايبفي ٔبزٜ حبخت زاضز ٚ ٚلت تعضيك ثِٛٛؼ آظٔبيكيقٛز. ضٚـ  ا٘دبْ ٔي

ا٘دربْ   ٛيطثطزاضي ثبيؿتي زض َي  يه ايٟٙب٘ؽ آئٛضخ ا٘دبْ قٛز ثب زؾرتٍبٟٞبي ؾرطيٗتط ٚ ظٔربٖ اؾرىٗ وٛتربٞتط،      اٌط ته 

تٛاٖ اظ ٔعيت ظٔبٖ ذيّري وٛتربٜ اؾرىٗ     ضزيف، ٔي 16ٚ  8اؾىٗ ثبيؿتي ٞٙٛظ ٞٓ تأذيط ثيكتطي زاقتٝ ثبقس. ثب زؾتٍبٟٞبي 

تٛاٖ ثب افعٚزٖ يه ظٔبٖ تأذيط ايبفي ثٝ آ٘چرٝ ثرط    از. ايٗ وبض ضا ٔياؾتفبزٜ ٕ٘ٛز  ٚ حدٓ ٔبزٜ حبخت تعضيك قسٜ ضا وبٞف ز
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ترٛاٖ ثرب    تهبٚيط ضا ٔري  اؾاليؽ،  16ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت، ا٘دبْ زاز. ثطاي ٔثبَ ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ  تعضيك ثِٛٛؼ آظٔبيكي بيٝ 

اؾت أىبٖ وربٞف ثيكرتطي زض   اؾاليؽ ٕٔىٗ  64ؾي ٔبزٜ حبخت ثسؾت آٚضز. زؾتٍبٟٞبي خسيس  ؾي 75اؾتفبزٜ اظ حسٚز 

حدٓ ٔبزٜ حبخت اضائٝ زٞٙس. ثب ايٗ ٚخٛز، اؾتفبزٜ اظ حدٕٟبي وٛچىتط ٕٔىٗ اؾت ٘يبظ ثٝ ثٟيٙٝ ٕ٘ٛزٖ  طٚتىُ اؾرىٗ زاضز  

 تب ثط احتٕبَ وبٞف ٔمساض ايٟٙب٘ؽ ٔبزٜ حبخت غّجٝ ٕ٘بيس.

 

 
ٚ ػا غ تؼاذ اص ٌزؿات صٔااٖ تااخيش تياٛب،        ؿذٜ تىٙيه تِٛٛع تشويًٙ. اتتذا تضسيك ا٘دااْ ٔاي ؿاٛد    ؿىُ. ٕ٘اي عشاحي

، تا يه صٔاٖ تاخيش وٛتاٜ تاذِيُ حشوات تخات، اػاىٗ     200HUٔا٘يتٛسيًٙ اػىٗ ؿشٚع ؿذٜ ٚ يغ اص سػيذٖ خزب تٝ ػذد 
 ؿٛد. اصّي ؿشٚع ٔي

  14ضريع رَاسازي بًلًس ريش 

افعاض ضٍٞيطي ثِٛرٛؼ   ثىبضٌيطي يه ٘طْضٚـ ٔإ طتط ٚ ا٘تربثي ثطاي تٗييٗ ظٔبٖ ٔٙبؾت اؾىٗ ثٗس اظ تعضيك ٔبزٜ حبخت، 

قرٛز ٚ   قٛز. يه ثِٛٛؼ ِٕٔٗٛي اظ ٔبزٜ حبخت تدرٛيع ٔري   اؾت وٝ ثط ضٚي آئٛضخ لطاض زازٜ ٔي 15ثب يه ٘بحيٝ ٔٛضز ٖاللٝ

ٞبي ٔب٘يتٛضيًٙ ثب زٚظ  بييٗ اقرٗٝ ثرطاي ثطضؾري ايٟٙرب٘ؽ آئرٛضخ ا٘دربْ        اؾىٗ  ب٘يٝ ثٗس اظ قطٚٔ تعضيك ثِٛٛؼ،  10تمطيجبً 

 ٔرثالً حرسٚز   ٞب٘ؿرفيّس   اؾربؼ ٖرسز   ثرط  تىِٙٛٛغيؿت تٛؾٍ )وٝ ُّٔٛة حساوثط ثٝ ٘مُٝ آٖ زا٘ؿيتٝ ايٙىٝ ٔحى ثٝ قٛز.  ٔي

Hu100 قرٛز.  ٔري  ا٘ترربة  ضيٛي ٖطٚق يب آئٛضخ اظ يه ٘مُٝ ايٗ ضٚـ قٛز. زض ٔي قطٚٔ اوؿپٛظ ثطؾس، قٛز( ٔي ٔكرم 

ُ  حبخرت  ٔبزٜ خصثي زٚظ اتٛٔبخ وٝ ٔحبؾجٝ ثبقس ثعضي اي ا٘ساظٜ ثٝ ثبيس لُطضي ْ  لبثر ايرٗ ضٚـ أىربٖ تٗيريٗ     ثبقرس.  ا٘درب

 8 ترب  4 حسٚز ضٚـ ايٗ ٕ٘بيس. زض ٔٙبؾت ظٔبٖ تأذيط اؾىٗ ضا ثطاي ٞط يه اظ ثيٕبضاٖ ٚ ثب يه تعضيك ٔبزٜ حبخت فطاٞٓ ٔي

 .قٛز ٔي افعٚزٜ تبذيط ظٔبٖ ثٝ -اوؿپٛظ ثطاي تيٛة آٔبزٌي ٚ ترت حطوت ثربَط  ب٘يٝ

 ٖطٚلري  -لّجري  ٞربي  ثيٕبضي ؾبثمٝ ثٝ زلت ظٔبٖ، ٔحبؾجٝ قٛز. زض ا٘دبْ وبٔالً نحيح آ٘ػيٌٛطافي ثبيس تي ؾي زض ثٙسي ظٔبٖ

 وجرسي  ثيٕبضيٟربي  ثٝ ثيٕبضاٖ ٔجتال تبذيطي ٞبي اؾىٗ زض ذُب ايٗ ٔثبَ ثُٛض زاضز. إٞيت ثؿيبض احتٕبِي ذُبي ثطاي ٔحبؾجٝ

 .يبثس ٔي قسخ ٚيب  ب٘ىطاتيت

 حاجب مادٌ ي مقذار داوسيتٍ
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 چٍٍٛ٘ي زا٘ؿتٗ زاضز. قطايٍ ثيٕبض ثؿتٍي ٚ اؾىٗ ٘ٛٔ ثٝ ثيكتط تعضيك، ثب ٞبي اؾىٗ تي ؾي زض حبخت ٔبزٜ ٚٔمساض ويفيت

 اؾرت، زض  ٘ٓرط  ٔٛضز  بضا٘كيٕبَ ثبفت ثطاي ٚضيسي( يب وساْ فبظ )قطيب٘ي ايٙىٝ ٚ ثسٖ ٖطٚلي ؾيؿتٓ زض حبخت ٔٛاز ّٖٕىطز

 ظيربز يٗٙري ثيكرتط يرب     غّٓرت  ثرب  حبخت ٔبزٜ آ٘ػيٌٛطافي، تي زا٘ؿيتٝ زض ؾي حساوثط زاقتٗ ثطاي ٟٔٓ اؾت. ثؿيبض لؿٕت ايٗ

ٝ  افرعايف  قرٛز.  اؾتفبزٜ  زض  ب٘يٝ ِيتط ٔيّي 6 تب 4ٔرتّف  ٞبي ؾطٖت ثب ِيتط، ثبيؿتي ٔيّي زض يس ٌطْ ٔيّي 300 ٔؿبٚي  زا٘ؿريت

ٝ  آيرس  ٔري  ثسؾت ٚلتي قطيب٘ي ٚالٗي زا٘ؿيتٝ .اؾت ذٛة آ٘ػيٌٛطافي تي ؾي يه زض ٖبُٔ تطيٗ انّي حبخت، ٔبزٜ قطيب٘ي  ور

ٝ   وٕتط ثرطاي  غّٓت ثب حبخت ٔبزٜ اظ اؾتفبزٜ نٛضخ قٛز. زض تعضيك ظيبز ؾطٖت ٚ زا٘ؿيتٝ ثبال ثب حبخت ٔبزٜ  زاقرتٗ زا٘ؿريت

   .يبثس افعايف تعضيك ؾطٖت ثبيؿتي ثطاثط، قطيب٘ي

ٝ  ثبقرٙس.  ٔري  حبخرت  حدٓ ٔبزٜ وٙٙسٜ تٗييٗ ٘يبظ، ٔٛضز تعضيك ٚ ؾطٖت ٔمبَٕ( اؾىٗ )تٗساز ٔٛضز ًٖٛ َِٛي ٔمساض   اِجتر

ٗ  ٘ٓط زض ثب فبظ تبذيط ثيكتطي زاضز. ظٔبٖ إٞيت ٔبزٜ حدٓ ثٝ ٘ؿجت ظٔبٖ، ٚ تعضيك ؾطٖت ثٝ تٛخٝ ٖ  زاقرت  تربذيط  فبوتٛضظٔرب

ٝ  زض ثؿرعائي  ٘مف اتٛٔبتيه ثّٛؼ ضٚـ تبثف اقٗٝ( زض ثطاي تيٛة قسٖ آٔبزٜ (تيٛة ٗ  ثرب  تهربٚيط  تٟير  زاضز؛ ثربال  ضظِٚٛقر

ٝ  ظٔبٖ تبذيط ايٗ افعٚزٖ ثبقس. زاقتٝ اي ٚخٛز زا٘ؿيتٝ وبٞف ٞيچ اؾىٗ  بيبٖ زض ٘جبيس اي وٝ ثٍٛ٘ٝ  اظ آٔرسٜ  ثسؾرت  ٔمرساض  ثر

 اظ اؾرتفبزٜ  ٚ اتٛٔبتيه ثّٛؼ ضٚـ حصف ثب تٛاٖ ٔي وٝ زاضز؛ چطا ثؿعائي آ٘ػيٌٛطافي إٞيت تي ؾي زض اتٛٔبتيه ثّٛؼ ضٚـ

 :زاز ضا وبٞف حبخت ٔبزٜ زٚظ ؾبزٜ فطَٔٛ يه

 تيٛة تبذيط فبوتٛض+ اؾىٗ )اوؿپٛظ( ظٔبٖ = تعضيك ظٔبٖ

 :آٚضز ثسؾت آ٘طا تٛاٖ ٘يع ٔي ظيط فطَٔٛ اظ أب قٛز، ٔي تٗييٗ  طٚتىُ ا٘تربة ثب ٚ تىِٙٛٛغيؿت تٛؾٍ اؾىٗ ظٔبٖ

اؾىٗ وّي ظٔبٖ   
اؾىٗ ٔٛضز ًٖٛ ََٛ  تيٛة چطذف ظٔبٖ     

ٔمُٕ يربٔت  تٗساززتىتٛضٞب  فبوتٛض يچ  
 

  (mL/ secظٔبٖ تعضيك ََٛ ) ×( ; ؾطٖت تعضيكmLحدٓ ٔبزٜ حبخت ) 

 سرػت تسريق:

 ٞط اؾت.   ب٘يٝ زض ِيتط ٔيّي 3-6تب 3ٔبزٜ  تعضيك اؾتب٘ساضز ؾطٖت ٘ٓط، ٔٛضز ًٖٚٛ اؾىٗ ٘ٛٔ ثٝ آ٘ػيٌٛطافي ثؿتٝ تي ؾي زض

 ثرط  ٔبزٜ حبخرت  زا٘ؿيتٝ قس، زازٜ تٛييح چٙب٘ىٝ زاقت. ذٛاٞس ثيكتطي افعايف خصة آئٛضخ قٛز، ا٘دبْ ؾطيٗتط تعضيك چٝ

 ثب تعضيك ٔمساض وٙتطاؾت، ٕٞبٖ زاقتٗ ثطاي اؾت، وٓ حبخت ٔبزٜ حدٓ وٝ ٚلتي ثبقس. تب يطٌصاض تٛا٘س آئٛضخ ٔي خصة  يه

ٝ  تعضيرك،  ظٔبٖ ََٛ زض .اؾت تعضيك ٔطتجٍ ظٔبٖ ََٛ ثب خصة  يه ٕٞچٙيٗ .قٛز ا٘دبْ ثبيس ثيكتطي ؾطٖت  آئرٛضخ  زا٘ؿريت

 .يبثس ٔي وبٞف ؾپؽ ٚ افعايف ثتسضيح

قرٛز،   ٔي ضٖبيت زٌٚب٘ٝ تعضيك زض ايٗ ثط٘بٔٝ وٙس. اضائٝ ضا حبخت ٔبزٜ اظ  بثتي زا٘ؿيتٝ تٛا٘س ٔي فبظ زض زٚ حبخت ٔبزٜ تعضيك

 ِيترط، ؾرطٖت   ٔيّي زض يس ٌطْ ٔيّي 300 غّٓت ثب ٔبزٜ حبخت تعضيك زاضز: ثطاي ٚخٛز ؾطٖت ٚ حدٓ زٚ فبظ زٚ زض ثُٛضيىٝ

 ثٛز. ذٛاٞس  ب٘يٝ زض ِيتط ٔيّي 4 ٚ 6 تطتيت ثٝ تعضيك

 16ساليه تا شستشً

اؾتفبزٜ اظ قؿتكٛي ٘طٔبَ ؾبِيٗ ثالفبنّٝ ثٗس اظ تعضيك ٔبزٜ حبخت ثبٖث ترّيٝ ٚ قؿتكٛي ٔبزٜ حبخجي وٝ ثٝ ٞرط زِيرُ   

ثبظٚ ثساذُ ؾيؿتٓ لّجري   ٚضيس ٚضيسٞب ثرهٛل اظ وٙتطاؾت ثبليٕب٘سٜ ا٘س، ٚ ٕٞچٙيٗ قؿتكٛي زض تيٛثٟبي تعضيك ثبلي ٔب٘سٜ
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آ٘ػيٌٛطافي ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز؛ ٚ  تي ؾي ثب ٕٞطاٜ ضٚتيٗ اؾىٗ زض ٔٛضز ٘يبظ حبخت ٔبزٜ حدٓ قٛز. زض ٔدٕٛٔ وبٞف ٖطٚلي ٔي

 ِيترط  ٔيّري  20 حبخت ٔبزٜ ِيتط ٔيّي 20 تٛاٖ قستي ٔٗبزَ ايٟٙب٘ؽ يه حدٓ وٛچه ٔبزٜ حبخت ثسؾت آٚضز )ٔثالً ثدبي ٔي

ٗ  ثطاويٛؾفبِيه، ؾبة ٚضيس زض تعضيك اظ ٘بقي ظيبز ثؿيبض زا٘ؿيتٝ ٕٞچٙيٗ تىٙيه قٛز(. ايٗ ٔي تعضيك ؾبِيٗ  اخرٛف  ٚ والٚير

  وٙس. ٔي اؾىٗ لفؿٝ ؾيٙٝ وٕه تي تهبٚيط زض ثطضؾي ؾي ثٟجٛز ثٝ آٖ اظ ٘بقي آضتيفىت حصف ثب ٚ زازٜ وبٞف ضا فٛلب٘ي

 تعضيرك  اظ  رؽ  قؿتكرٛي  أىبٖ ايٗ ا٘ػوتٛضٞب ثبقٙس. ٔي زؾتطؼ زض تهٛيطثطزاضي ٔطاوع ثيكتط زض اذيطاً زٚلّٛ ا٘ػوتٛضٞبي

  قٛز. ٔي ٔبزٜ حبخت، تعضيك تعضيك اظ  ؽ ثالفبنّٝ ِيتط ؾبِيٗ ٔيّي 25- 50 وٙٙس. ٕٔٗٛالً ٔي فطاٞٓ ضا وٙتطاؾت

 اساليس مًلتی اسكه  تی َاي تكىيكی در سی پيشرفت

قرٛز.   ايدبز ٔي 18، ٔكىُ افعايف لبثُ تٛخٝ ثبض اَالٖبخ17اَالٖبخ حدٕي ٘عزيه ثٝ ايعٚتطٚ يهآٚضي  ثب تىٙيىٟبي خٕٕ

ٞبيي وٝ  تٛا٘س ايدبز قٛز. تٗساز تهبٚيط ثؿتٍي ثٝ ٔحسٚزٜ اؾىٗ، ايٙتطٚاَ ثبظؾبظي، ٚ تٗساز ؾطي ٞعاض تهٛيط ٔي ثيف اظ يه

قٛ٘س، زاضز. ثبض اَالٖبتي ظيبز ثٝ ٔٗٙبي آٖ اؾت وٝ ضاٟٞبي خسيس ٔكبٞسٜ تهبٚيط،  رطزاظـ، آضقريٛ، ٚ ٕ٘ربيف     ثبظؾبظي ٔي

  اؾاليؽ ٔٛضز ٘يبظ اؾت. اؾىٗ اؾپيطاَ ته تي اؾت ٚ ظٔبٖ ثيكتطي ثطاي آ٘بِيع اَالٖبخ ٘ؿجت ثٝ ؾي تهبٚيط، ٔٛضز ٘يبظ

ثبظؾبظي ذٛزوبض ؾٝ ثٗسي اظ اَالٖبخ ذبْ، ٚ اؾتفبزٜ اظ تهبٚيط ؾٝ ثٗسي ثٝ خبي آ٘بِيع تهبٚيط زٚ ثٗسي آٌعيبَ، ثبٖرث  

 قٛز. حُ ايٗ ٔكىُ ٔي

 سٍ بعذي برداريتصًير
ء يرب   ثٗسي زض ٚالٕ تٕبْ ٔطاحّي اؾت وٝ ثٝ ٔٙٓٛض فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ تهٛيط چٙس ثٗسي ٔرطتجٍ ثرب يره قري    تهٛيطثطزاضي ؾٝ 

ء يرب ًٖرٛ ضا تؿرٟيُ     زؾتىبضي ٚ ٚ اؾترطاج اَالٖبخ ذبل وٕي ٚويفي زض ٔرٛضز آٖ قري   ًٖٛ اؾت تب أىب٘بخ ٔكبٞسٜ، 

 ٕ٘بيس.

اؾراليؽ،   اؾرىٗ ٔرِٛتي   تري  اؾرىٗ ثيٕربض زاضز. ؾري    يت ويفيت تهبٚيط ؾٝ ثٗسي ثؿتٍي ثٝ ويفيت اَالٖبخ زضيبفتي اظ ؾي

ٞربيي ٘ٓيرط    ايرٗ ٟٔرٓ ذرٛز، اظ َطيرك اضائرٝ ٔعيرت      .  يكطفت چكٍٕيطي زض تهٛيطثطزاضي ؾرٝ ثٗرسي ايدربز ٕ٘رٛزٜ اؾرت     

ثٗسي ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ تىٙيه ٔٙبؾت، غيطٕٔىٗ اؾت. ثطاي  زؾتيبثي ثٝ تهبٚيط ُّٔٛة ؾٝ ثبقس.  تهٛيطثطزاضي ايعٚتطٚ يه ٔي

فبنرّٝ    ايٗ ٞسف  بضأتطٞبي ٔتٗسزي ثبيس زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛ٘س. ايٗ  بضأتطٞب قبُٔ  بضأتطٞبي اؾىٗ ) يربٔت ثطـ، ٘يُ ثٝ

ثيٗ ثطقٟب ٚ ... (، فبنّٝ ظٔب٘ي ٔٙبؾت ثيٗ تعضيك وٙتطاؾت ٚ قطٚٔ اؾىٗ ٚ ثطذري فبوتٛضٞربي زيٍرط ٞؿرتٙس. اظ ثريٗ ٕٞرٝ       

 ٞبي ْطيف ضا ثبيس ثٗٙٛاٖ وّيس انّي زض ٘ٓط ٌطفت. طيف ثب فبنّٖٝٛأُ ٔٛ ط زض ويفيت تهبٚيط ؾٝ ثٗسي، ٔمبَٕ ْ

تٛا٘س ؾرت )٘ٓيط اؾترٛاٖ( ٚ يب ٔتحطن )ٔثُ لّت ٚ ٔفبنُ(  زض تهٛيطثطزاضي ؾٝ ثٗسي، اقيبء ٚ اًٖبء ٔٛضز ثطضؾي ٔي

 ثبقٙس. ٔٛضز ثطضؾي ٔتكىُ اظ چٙس ًٖٛ يب قيء بثت ٔي  اًٖبء ثبقٙس. زض اوثط ٔٛاضز، 
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18 data load 



 
 تؼذي اػتاتِْٛٛ ٚ ػش فٕٛس اص ٕ٘اي ِتشاَ تا تىٙيه س٘ذس ػغحي. اصي ػٝؿىُ. تاصػ

اَالٖبخ ويفي ٔٛضز خؿتدٛ زض تهٛيطثطزاضي ؾٝ ثٗسي ٕٔٗٛالً ٔبٞيت ثهطي زاض٘رس. ثٙربثطايٗ ٔٛيرٛٔ ٟٔرٓ، چٍرٍٛ٘ي      

 اؾترطاج ٚ ٕ٘بيف چٙيٗ اَالٖبتي ثطاي ٔكبٞسٜ ا٘ؿبٖ اؾت.  

 آيس، ٕٔٗٛالً ٔطتجٍ ثب ٔٛضفِٛٛغي قيي يب ًٖٛ ٚ ّٖٕىطز آٖ اؾت. ي ثسؾت ٔياَالٖبخ وٕي وٝ اظ تهٛيطثطزاضي ؾٝ ثٗس

 
 ٞاي اصّي ٚ يّٛس. تؼذي اص تشاؿٝ، تشٚ٘ؾ ؿىُ. تصٛيش تاصػاصي ػٝ



 تٛاٖ ثُٛض وّي ثٝ چٟبض ٌطٜٚ تمؿيٓ وطز: ّٖٕيبخ تهٛيطثطزاضي ؾٝ ثٗسي ضا ٔي

Preprocessing:  ٜٞربي اَالٖربتي قربُٔ تهربٚيط چٙرس       ٞسف اظ ايٗ ّٖٕيبخ تٗطيف قيي يب ًٖٛ ٔٛضز ٘ٓط اؾرت. زاز

 اؾت ٚ اَالٖبخ ذطٚخي تهبٚيط چٙس خٟتي ٚ يب ٕ٘بيف وبٔپيٛتطي يه قي يب ًٖٛ اؾت. 19خٟتي

Visualization:       تأويس ايٗ ّٖٕيبخ ثط ٔكبٞسٜ ٚ زضن ؾبذتٕبٖ ٚ زيٙبٔيه يه قري يرب ًٖرٛ اؾرت. اَالٖربخ ٚضٚزي

قبُٔ تهبٚيط چٙس خٟتي ٚ يب ٕ٘بيف وبٔپيٛتطي يه قي يب ًٖرٛ اؾرت ٚ اَالٖربخ ذطٚخري قربُٔ يره ؾرطي تهربٚيط         

 ٕ٘بيكٍط ؾبذتٕبٖ چٙس ثٗسي ٚ ّٖٕىطز يه ؾيؿتٓ يب ًٖٛ اؾت.

Manipulation: اقيبء ٚ يب اضتجبٌ ثيٗ آٟ٘رب، ٔرثالً زض     خ ثطاي ايدبز تغييطاخ ذبل ثط ضٚي ٞط يه اظ اًٖبءايٗ ّٖٕيب ٚ

يه ُٖٕ خطاحي ذبل اؾت. اَالٖبخ ٚضٚزي قبُٔ ٕ٘بيف وبٔپيٛتطي يه قي يب ًٖٛ اؾت ٚ اَالٖبخ ذطٚخي ٕ٘ربيف  

 وبٔپيٛتطي ثب تغييطاخ ذبل اٖٕبَ قسٜ ثط ضٚي قي يب ًٖٛ ذبل اؾت.

Analysis: ف اظ ايٗ ّٖٕيبخ تدعيٝ ٚ تحّيُ وٕي اَالٖبخ ٔٛضفِٛٛغيره يرب ّٖٕىرطزي يره قري يرب ًٖرٛ اؾرت.         ٞس

 ٞبي وٕي اؾت. اَالٖبخ ٚضٚزي قبُٔ يه ؾطي تهبٚيط چٙس ثٗسي ٚ اَالٖبخ ذطٚخي يه ؾطي ا٘ساظٜ

 ثبقٙس. ايٗ چٟبض ّٖٕيبخ اظ يىسيٍط ذيّي ٔؿتمُ ٔي

 اوذيسكًپی مجازي

ٝ اؾىٗ ّٞيىبَ تی سیتٛا٘بيي  اي ثرسٖ ٔٙدرط ثرٝ اثرسأ ضٚـ ا٘سٚؾرىٛ ي      ثطاي ثٝ تهٛيطوكيسٖ ؾُٛح زاذّي احكبء ِِٛر

 ٕ٘بيس. ٞب ، ضاٟٞبي ٞٛايي، ٖطٚق ذٛ٘ي ٚ ٔدبضي ازضاضي ٔي ٔدبظي ٌطزيس. ايٗ ضٚـ وٕه ثؿيبضي ثٝ ثطضؾي ضٚزٜ

أىربٖ ا٘دربْ  ا٘سٚؾرىٛ ي    ٞبي تهٛيط ثطزاضي زٚ ثٗسي ثب ضظِٚٛقٗ ثبال، ضاٜ حهَٛ تهٛيطثطزاضي ؾرٝ ثٗرسي  ٚ    ؾيؿتٓ

ٖ   ٔدبظي ضا فطاٞٓ ٔي ٞربي ٔرتّرف آ٘بتٛٔيره ٕٞچرٖٛ     ٕ٘بيٙس. آ٘سٚؾىٛ ي ٔدبظي تٛا٘بيي فطاٚا٘ي زض ثبظثيٙي ثٟترط ؾربذتٕب

اي اظ ٞط زٚ ٕ٘بي زاذّي ٚ ذبضخي زاضز. آ٘سٚؾىٛ ي ٔدبظي ثبيس ثرٝ ٖٙرٛاٖ   وِٖٛٛ، ضاٜ ٞبي ٞٛايي ٚ زيٍط ؾبذتٕبٟ٘بي ِِٛٝ

 ثطاي افعايف وبضايي آ٘سٚؾىٛ ي ِٕٔٗٛي تّمي قٛز. يه ضٚـ تىٕيّي ٚ

 ٔٗبيت آ٘سٚؾىٛ ي ِٕٔٗٛي: تٟبخٕي اؾت. ٖٛاضيي ٔثُ  بضٌي، ٖفٛ٘ت ٚ ذٛ٘طيعي زاضز. 

ٔعايبي آ٘سٚؾىٛ ي ٔدبظي: غيط تٟبخٕي ٚ ثسٖٚ ٖبضيٝ ٚ لبثُ تىطاض اؾت.  زيس ثٟتطي زاضز. أىبٖ ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ أىربٖ  

 ٞعيٙٝ آٖ وٕتط اؾت. أىبٖ آٔٛظـ ٚ َطاحي ضٚـ خطاحي ٚخٛز زاضز.ٔكبٚضٞسض آٖ ٚخٛز زاضز. 

ٞبي آ٘سٚؾىٛ ي ٔدبظي: أىبٖ ا٘دبْ ٔساذّٝ زضٔب٘ي ٚخٛز ٘ساضز. ا٘دبْ تهٛيطثطزاضي اِعأي اؾرت؛ ٚ زض  جرت   ٔحسٚزيت

 حميمي ضً٘ ٚ لٛاْ ثبفتٟب ٔحسٚزيت زاضز.

 مراحل آندوسکوپی مجازی            
تي اؾىٗ، ٚؾپؽ ا٘تربة فبوتٛضٞبي اؾىٗ ٔثرُ يرربٔت ثرطـ،    قبُٔ زضيبفت تهٛيط زٚ ثٗسي ؾيزضيبفت اَالٖبخ ) 

 ٞبٚ فبوتٛضٞبي تبثف اقٗٝ( يچ اؾپيطاَ ٚ ٔمساض ضٚي ٞٓ افتبزٖ ِجٝ

 ثٙسي، ٚ حصف(ثٙسي تهٛيط، ذٛقٝ طزاظـ اِٚيٝ تهبٚيط ) قبُٔ فيّتط ثطاي وبٞف ٘ٛيع، ثرف
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تط ثٛزٖ تهبٚيط ٚ ٖسْ ٘يبظ  (ثب ٞسف آضتيفىت وٕتط ٚ ٚالٗيSurface rendering ،Volume renderingاضائٝ ؾٝ ثٗسي )

 ثٝ  طزاظـ.

ٞبي لٛي. اظ اثعاضٞبي تدعيرٝ ٚ تحّيرُ   ٞبي وبٔپيٛتطي ٚ ٕ٘بيف زٞٙسٜاؾتفبزٜ اظ ؾيؿتٓ: ٕ٘بيف ٚ تدعيٝ ٚ تحّيُ تهٛيط

 قٛز.ٔرتّف اؾتفبزٜ ٔي

 ؿذٜ اػت ؿىُ.  تا تخؾ تٙذي تصٛيش ٘مـٝ تٛٔٛس ٔـخص

 سازی بعدی های سه روش       
 زٞس. زازٜ ٞبي وٕتطي ٘يبظ زاضز. ٔحبؾجبخ وٕتطي زاضز.  بييٗ اؾت.ض٘سض وطزٖ ؾُحي: ؾُح زاذّي ضا ٘كبٖ ٔي

ٞبي ثيكرتطي ٘يربظ زاضز. ٔحبؾرجبخ ثيكرتطي زاضز. لرسضخ تفىيره       زٞس. زازٜض٘سض وطزٖ ٖٕمي:ؾُح ذبضخي ضا ٘كبٖ ٔي  

 .وٙسٔيتهٛيطثٟتطي فطاٞٓ 

وِٛٛ٘ٛؾرىٛ ي ٔدربظي، ثطٚ٘ىٛؾرىٛ ي ٔدربظي،     قربُٔ ٔرٛاضز شيرُ اؾرت:      وبضثطزٞبي اذتهبني آ٘سٚؾىٛ ي ٔدربظي 

 آ٘ػيٛؾىٛ ي ٔدبظي، ؾيؿتٛؾىٛ ي ٔدبظي، الضٍ٘ٛؾىٛ ي ٔدبظي، ٚ٘تطيىِٛٛؾىٛ ي ٔدبظي.

 
 ؿٛد وِٛٛ٘ٛػىٛيي ديذٜ ٔي تي ػيا٘ذٚػىٛيي. تصٛيش يِٛيپ وٛچه ٚ ديٛاسٜ داخّي وِٖٛٛ دس ايٗ تصٛيش  تي ؿىُ. ػي

 آوصيًگرافی شرياوی تی سی
ٕ٘بيرس.   زتىتٛض ثطاحتي أىبٖ ٌطفتٗ تهبٚيط زاضاي لسضخ تفىيه ٚ ضظِٛقرٗ تٕپرٛضاَ ثربال ضا ٟٔيرب ٔري      زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

٘ػيٌٛطافي ٕٔٗرِٛي  ٞبي تكريهي وٝ ثب آ زتىتٛض چٙبٖ اؾت وٝ اوثط ٔٛاضز آ٘ػيٌٛطافي ٔعايبي آ٘ػيٌٛطافي ثب زؾتٍبٟٞبي ِٔٛتي

 ٛؾٍ ايٗ تىٙيه خبيٍعيٗ قسٜ اؾت.  قسٜ ا٘س، ت ثب وبتتط ا٘دبْ ٔي

 شدت اينهانس ماده حاجب
آ٘ػيٌٛطافي ثؿتٍي ثٝ تٗساز فبوتٛضٞبي ٔطتجٍ ثٝ ثيٕبض ٚ فبوتٛضٞبي ٔرطتجٍ   تي قسخ ايٟٙب٘ؽ قطيب٘ي ٔبزٜ حبخت ثطاي ؾي

 ٘ٛٔ ٔبزٜ حبخت ٚقؿتكٛي ؾبِيٗ، زاضز.  ؾطٖت تعضيك،  ت ٔبزٜ حبخت،حدٓ ٚ غّٓ  زٜ ثيٕبض، ثب تعضيك اظ خّٕٝ ٚظٖ ٚ ثطٖٚ

قسخ ايٟٙب٘ؽ قطيب٘ي ٔبزٜ حبخت ثُٛض ٔؿتميٓ ثب ٔمساض يس ٚاضز قسٜ وٝ ذٛز ثؿتٍي ثرٝ ؾرطٖت تعضيرك ٚ غّٓرت ٔربزٜ      

ب ٌصقت ظٔبٖ افرعايف  ايٟٙب٘ؽ ث  قٛز، يبثس. ٖالٜٚ ثط ايٗ ٚلتي ٔبزٜ حبخت ثب ؾطٖتي  بثت تعضيك ٔي حبخت زاضز، افعايف ٔي

 قٛز. يبثس؛ ايٗ ٔٛيٛٔ ا طاخ تدٕٗي ٔبزٜ حبخت خسيساً ٚاضز قسٜ ٚ ٔبزٜ حبخت زٚثبضٜ زض ٌطزـ لطاض ٌطفتٝ ا٘دبْ ٔي ٔي



ضؾس. اؾتفبزٜ اظ ٔبزٜ حبخت ثب غّٓت ثبالتط ٔٙدط ثٝ قرسخ ثيكرتطي    ٔبزٜ حبخت ثٝ ٚيٗيت  بثت ٔي  ثسٖٚ ٌطزـ ٔدسز،

حتي اٌط وُ زٚظ يس ٚ ؾطٖت تعضيك تغييطي ٘ىٙس. ايٗ ٔٛيٛٔ ثربَط افعايف ٔمرساض    قٛز، خ ٔياظ تكسيس وٙتطاؾت زض آئٛض

آ٘ػيٌٛطافي تٛؾٍ ؾُح زِرٛاٜ ايٟٙب٘ؽ، _تي يس ٚاضز قسٜ ثساذُ ؾيؿتٓ ٖطٚلي اؾت. ٔمساض ٔبزٜ حبخت ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ؾي

 قٛز.   ٚ ظٔبٖ اؾىٗ تٗييٗ ٔي ٖطٚق ٔٛضز ٘ٓط،  

ٖ  -تري  ض ٕٞطاٜ ثب تعضيك ٚضيسي ٔبزٜ حبخت ثبقس ) ٔثالً زض ؾري زض نٛضتيىٝ اؾىٗ ثيٕب ثٙرسي تعضيرك ٚ    آ٘ػيرٌٛطافي(، ظٔرب

 ب٘يرٝ   55 ب٘يٝ  ؽ اظ قطٚٔ تعضيك ٚ ثرطاي فربظ ٚضيرسي،     25قطٚٔ اؾىٗ ثؿيبض حبئع إٞيت اؾت. ٕٔٗٛالً ثطاي فبظ قطيب٘ي، 

 20ترٛاٖ اظ ثط٘بٔرٝ تعضيرك آظٔبيكري ٔربزٜ حبخرت       ظٔبٖ ٔيتط ايٗ  ٌطزز. ثطاي تٗييٗ زليك  ؽ اظ قطٚٔ تعضيك، اؾىٗ آغبظ ٔي

( ضا زض ٔحرُ ٔرٛضز   ROI( ٚ ٘بحيٝ زِررٛاٜ )  100-150اؾتفبزٜ وطز. زض ايٗ ثط٘بٔٝ ٖسزي ضا ثب ٚاحس ٞب٘ؿفيّس تٗطيف وطزٜ ) 

قرٛز.   زٞٙس. ٔمبَٕ ٔمسٔبتي ٕٞطاٜ ثب تعضيك ٔربزٜ حبخرت ٌطفترٝ ٔري     لطاض ٔي( IVCآئٛضخ يب ٚضيس اخٛف تحتب٘ي )  ٘ٓط ٔثالً

 قٛز.   ٞطٌبٜ ٖسز ٞب٘ؿفيّس ٘بحيٝ زِرٛاٜ ثٝ ٔيعاٖ تٗييٗ قسٜ ضؾيس اؾىٗ انّي قطٚٔ ٔي

 بررسی خًورساوی )پرفيًشن( وسج مغسي

ثبقرس. يره    ؾىتٝ حبز ٔغرعي ٔري   ثٝاظ ٔغع ضٚـ ؾطيٕ ٚ آؾبٖ ثطضؾي اذتالالخ زض ثيٕبضاٖ ٔجتال  طفيٛغٖ -تي ثطضؾي ؾي

ثبقس وٝ  ٘مكٝ تهٛيطي ؾٝ ضٍ٘ٝ ثب ٘تبيح وٕي، ٔطثٌٛ ثٝ  حدٓ ذٖٛ يه ٘بحيٝ ٔغعي ثط اؾبؼ ظٔبٖ ٖجٛض ٚ خطيبٖ ذٖٛ ٔي

 زٞس.  تي اؾىٗ، تكريم ٔي ٕ٘بيف ؾىتٝ ضا ثؿيبض ؾطيٗتط ٚ ظٚزتط اظ ؾيؿتٓ ؾبزٜ ؾي

 ثبقس: يس ٔياظ چٙس خٟت ٔف طفيٛغٖ -تي ؾيزضؾىتٝ حبز ٔغعي  

( قٙبؾربيي ٔٙكربء ايؿرىٕي    3تطا ي ( ا٘تربة ثٟتط ثيٕبض اظ خٟت تطٚٔجِٛيتيه2( ضٚـ ؾطيٕ ٚ ُٕٔئٗ قٙبؾبيي ؾىتٝ )1) 

 ( تٗييٗ ٘تيدٝ ٟ٘بيي ؾىتٝ ٕٞب٘ٙس ؾبيع ٟ٘بيي ٚ ذُط ذٛ٘طيعي.  4)

ٖ آٚضز ٚ   طفيٛغٖ ثطآٚضز وٕي ٔٙبؾجي اظ ٘حٜٛ ذٛ٘طؾب٘ي ثٝ ثبفت ٔغعي فطاٞٓ ٔي-تي ؾي ثبقرس. ٔٙربَك    ٌيرط ٘يرع ٕ٘ري    ظٔرب

ترٛاٖ الرسأبخ زضٔرب٘ي ضا ثرط اؾربؼ       تٛا٘س ٔكرم ٕ٘بيس. ثط ايٗ اؾبؼ ٔي اذتالَ  طفيٛغٖ  ضا زضؾت  ؽ اظ آغبظ ؾىتٝ ٔي

 اي لجُ اظ آغبظ ٖالئٓ ٘ىطٚظ ؾِّٛي ا٘دبْ زاز.   طفيٛغٖ ٔغعي زض ثيٕبضاٖ ؾىتٝ

 Cineاؾرىٗ زض   تري  ي ؾري  يت ٕٞٛزيٙبٔيه ٘ؿح ٔغع، ٔمبَٕ  يٛؾتٝي ٚيٗ آٚضزٖ اَالٖبخ وبضثطزي زضثبضٜ زؾت ثطاي ثٝ

mode ٜٚضيسي تٟيٝ ٔي ي حبخت زضٖٚ زض َي تدٛيع ٔبز     ٓ ٖ   ضخ ٌطزز. ثرطاي ٞرط  يىؿرُ، ٘ري ٝ  -ٞربي ظٔرب ي تكرسيس   زا٘ؿريت

 آيس. زؾت ٔي افعاض ثٝ وٙتطاؾت اظ َطيك ٘طْ
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آياذ، ٔـااٞذٜ    دػات ٔاي   افضاس تٝ يذ وٙتشاػت  وٝ اص عشيك ٘شْي تـذ دا٘ؼيتٝ -ٞاي صٔاٖ سخ اػىٗ ٚ ٘يٓ تي ؿىُ. تصٛيش ػي
  ٗ تاشيٗ ٔٙحٙاي ٔشتاٛط تاٝ ٘ؼاح عثيؼاي وثاذ         ٔي ٌشدد. ٔٙحٙي داساي ييه تّٙذ ٔشتٛط تٝ عشح خشياٖ خٖٛ آئاٛست  ٚ ياايي

 اػت.ٔٙحٙي ٚػظ ٔشتٛط تٝ ضايؼٝ وثذي اػت وٝ عشح خشياٖ خٖٛ ؿشيا٘ي داسد.

ٕ٘ربيف    ٞبي  ربضأتط ثهرٛضخ ضٍ٘ري    ٖٙٛاٖ ٘مكٝ  بضأتطٞبي ٔطتجٍ ثب  طفيٛغٖ ٔحبؾجٝ ٚ ثٝٞب تٗساز ظيبزي اظ  اظ ايٗ ٔٙحٙي

 (CBV)حدرٓ ذرٖٛ ٔغرعي    (CBF)قٛ٘س، قبُٔ خطيبٖ ذٖٛ ٔغعي قٛ٘س.  بضأتطٞبي  طفيٛغ٘ي وٝ ٖٕستبً اؾتفبزٜ ٔي زازٜ ٔي

 ثبقس. ٔي (MTT)ٚ ظٔبٖ ا٘تمبَ ٔتٛؾٍ (TTP)ظٔبٖ ضؾيسٖ ثٝ لّٝ

 
ٌشدد. تاشاي   ٚسيذي تٟيٝ ٔي ي حاخة دسٖٚ اػىٗ دس عي تدٛيض ٔادٜ تي ي ػي يشفيٛطٖ اص ٔغض. ٔماعغ ييٛػتٝ-تي ػيؿىُ. 

ٞاا، ياسأتشٞااي    آياذ. اص اياٗ ٔٙحٙاي    دػت ٔاي  افضاس تٝ ي تـذيذ وٙتشاػت اص عشيك ٘شْ دا٘ؼيتٝ -ٞاي صٔاٖ سخ ٞش ييىؼُ، ٘يٓ
 ؿٛ٘ذ. ٕ٘ايؾ دادٜ ٔي  ي ياسأتش تصٛست سٍ٘يٞا ػٙٛاٖ ٘مـٝ ٔشتثظ تا يشفيٛطٖ ٔحاػثٝ ٚ تٝ

 
تي يشفيٛطٖ تايذ ا٘داْ ؿٛد دس ايٗ ؿىُ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. اتتذا ٘ؼح ٔاٛسد دِخاٛاٜ    ؿىُ. خالصٝ آ٘چٝ دس تشسػي ػي
( mAs)اػىٗ تايؼتي ايٗ ٘ؼح سا دس تش ٌيشد. حشوت تخت تايؼتي ٔتٛلف ٌشدد. تىٙيه  تي تايؼتي ٔـخص ٌشدد. ٔماعغ ػي

ٌاشدد. ياه ػاشي تصااٚيش ٔتاٛاِي دس ياه        ٌشدد ٚتٟيٝ تصاٚيش دسػت لثُ اص تضسيك ٔادٜ حاخة ؿشٚع ٔاي  ٓ ا٘تخاب ٔيو
ٔياضاٖ واذٚست ياه     وٙٙذ. ٌشدد. ايٗ تصاٚيش  اٞشؿذٖ يا ػذْ  ٟٛس ٔادٜ حاخة سا ٔـخص ٔي ٔٛلؼيت تخت  اتت تٟيٝ ٔي



ٚدي تٝ تش٘أٝ ٔحاػثٝ ياسأتشٞاي فيضيِٛٛطيه ٘ظيش ػاشػت  ٞاي ٚس ػاختاس ؿشيا٘ي ٚ ٕٞچٙيٗ ٘ؼح دِخٛاٜ تٝ ػٙٛاٖ دادٜ
 سٚد. خشياٖ خٖٛ، حدٓ خٖٛ، صٔاٖ ػثٛس ٔتٛػظ، ٚ ٘فٛريزيشي ٘ؼدي تىاس ٔي

 تی فلًريسكًپی سی
ٖٙٛاٖ يه ٚؾيّٝ ثبِيٙي ٟٔٓ ثب لبثّيت فّٛضٚؾىٛ ي ٕٞعٔبٖ اضائٝ ٌطزيس. ثب اؾتفبزٜ  فّٛضٚؾىٛ ي ثٝ-تی سی، 1996زض ؾبَ  

فّٛضٚؾىٛ ي، ثٝ فبوتٛضٞبئي اظ -تي ؾيتٛاٖ تهبٚيط زيٙبٔيه ٕٞعٔبٖ تٟيٝ وطز. انَٛ تهٛيطؾبظي  يٛؾتٝ يب  اظ ايٗ ضٚـ، ٔي

 قسٜ اظ ثيٕبض ٚ اٍِٛضيتٓ ؾطيٕ ثبظؾبظي تهٛيط ثؿتٍي زاضز. آٚضي  لجيُ تىٙيه حّمٝ ِغعقي،  طزاظـ ؾطيٕ اَالٖبخ خٕٕ

اؾرىٗ ٕٔٗرِٛي )ثرطـ ثرٝ      تي تٛاٖ اظ ؾي يب آثؿٝ ٔي  زض ٔساذالخ زضٔب٘ي غيطٖطٚلي ٔب٘ٙس ثيٛ ؿي يبيٗبخ، ترّيٝ ويؿت

ٝ       ثطـ( ثٝ زِيرُ ظٔربٖ ترأذيطي     ٖٙٛاٖ اثعاض ثبِيٙي وٕىي اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. ٔكىُ اؾبؾي ٔطثرٌٛ ثرٝ ٕ٘ربيف ٕٞعٔربٖ تهرٛيط )ثر

 زض خطيبٖ ؾٛضاخ وطزٖ ثسٖ ثيٕبض زض ثيٛ ؿي ثؿيبض حبئعإٞيت اؾت.   آٚضي اَالٖبخ ٚ ثبظؾبظي آٖ( اؾت. ايٗ ٔؿئّٝ خٕٕ

  ٞبي ؾطيٕ ٔتٛاِي، ثبظؾربظي  اؾىٗ قبُٔ اؾىٗ تي فّٛضٚؾىٛ ي ٕٞعٔبٖ ثٝ ؾٝ  يكطفت ٟٔٓ زض تىٙيه ؾي -تي اؾبؼ ؾي

 ؾطيٕ تهٛيط، ٕٚ٘بيف ؾطيٕ تهٛيط ٚاثؿتٝ اؾت.

 َاي سريغ متًالي اسكه

زِيُ چطذف  اؾىٗ ّٞيىبَ اؾت. ثٝ تي وبضٌيطي تىٙيه حّمٝ ِغع٘سٜ زض ؾي ٟٔٓ ٚ ٘تيدٝ ثٝ ٞبي ؾطيٕ ٔتٛاِي تىبّٔي اؾىٗ

اؾىٗ ّٞيىبَ، ؾطٖت تهٛيطثطزاضي افعايف يبفتٝ اؾت. ٘ىتٝ لبثُ إٞيت زض ايرٗ ٔطحّرٝ    تي زائٕي تيٛة اقٗٝ ايىؽ زض ؾي

ٕ زضخٝ خ 60 بثت ٔب٘سٖ ثيٕبض زض َي تهٛيطثطزاضي اؾت. اَالٖبخ زض ٞط چطذف  آٚضي قرسٜ ٚ ٔٛخرت ثٟجرٛز ويفيرت      ٕر

قٛز. زض ٟ٘بيت قف تهٛيط زض  ب٘يرٝ زض   زضخٝ ثٗسي ا٘دبْ ٔي 60قٛز. ثٗس اظ آٖ  طزاظـ اَالٖبخ چطذف  تهبٚيط لجّي ٔي

 ٔب٘يتٛض لبثُ ضؤيت ذٛاٞس ثٛز.

 بازسازي سريغ تصًير

افعاضي  بظؾبظي خسيس زض ؾيؿتٓ ؾرتفّٛضٚؾىٛ ي ٕٞعٔبٖ، ثبظؾبظي ؾطيٕ تٛؾٍ ٔحبؾجٝ ؾطيٕ ٚ اٍِٛضيتٓ ث-تی سیزض 

فّٛضٚؾىٛ ي ٕٞعٔبٖ اؾت. اٍِٛضيتٓ ثبظؾبظي خسيرس زض  -تی سیٌيطز.  طزاظـ ٕٞعٔبٖ اَالٖبخ، ٖبّٔي ٟٔٓ زض  نٛضخ ٔي

 وٙس. فّٛضٚؾىٛ ي، قف تهٛيط زض  ب٘يٝ  طزاظـ ٔي-تی سی

 ومايص دائمي تصًير

ا٘دربْ ٌطفترٝ ٚ ؾرپؽ زض ٔبتطيؿري ثرٝ اثٗربز        256×256اثٗربز  آٚضي اَالٖبخ، ثبظؾبظي ؾطيٕ زض ٔبتطيؿي ثٝ   ؽ اظ خٕٕ

فرطيٓ زض  ب٘يرٝ ثرطاي ٔكربٞسٜ ضٚي       8ترب   2نٛضخ  ٌطزز ٚ ثٝ ٔي 21يبثي ثطاي افعايف ويفيت، ٔيبٖ 1024×1024يب  512×512

 قٛز.  ٔب٘يتٛض ٕ٘بيف زازٜ ٔي
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تصاٛيشتشداسي تاٝ دسٖٚ ٘احياٝ ٔـاىٛن     اػىٗ. ػٛصٖ وٛچىي تا ٞاذايت   تي تشداسي تاػٛصٖ تحت ٞذايت ػي ؿىُ. ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؿٛد. ؿٛد. ػ غ يه ٕ٘ٛ٘ٝ اص تافت ٔشتٛعٝ تشداؿت ؿذٜ ٚ تشاي تشسػي تٝ آصٔايـٍاٜ ياتِٛٛطي فشػتادٜ ٔي ٚاسد ٔي

 اساليس اسكه مًلتی تی بررسی قلب با دستگاٌ سی 

اؾراليؽ، ثطضؾري لّرت ثرٛزٜ      ٔرِٛتي خرسيرسترط CT  ٞربي ا٘رٍريرعٜ ٚ ٖرّرت انرّري  ريركرطفرت ٚ ايردربز ؾريرؿرترٓ 

ٔٙفري حطورت أىب٘پرصيط ؾربذت. تٛؾرٗٝ وبضثطزٞربي وّيٙيىري         اؾت تب ثتٛاٖ اؾىٗ ؾطيٗتط ضا ثطاي ٔحسٚز ؾبذتٗ تب يطاخ

اؾراليؽ ثرب    ٔرِٛتي  اؾىٗ لّرت، زؾرتٍبٟٞبي   تي اؾاليؽ ثطاي ثطضؾي لّت ؾجت ٌطزيسٜ اؾت وٝ زض ؾي اؾىٗ ِٔٛتي تي ؾي

ضلبثت ٕ٘بيس. زٚ وبضثطز ٟٔٓ آٖ زض ثيٕبضٞبي ايؿىٕي لّت، ٖجبضخ اظ وّؿيٓ اؾرىٛضيًٙ    Electron Beam CTزؾتٍبٟٞبي

 ٖطٚق وطٚ٘طي ٚ آ٘ػيٌٛطافي اظ ٖطٚق وطٚ٘طي اؾت.

اؾاليؽ، ذهٛنيبخ  الوٟبي وّؿيٓ ضا اظ ٘ٓط  بثت ثٛز٘كبٖ زض ضي ٚ يب زاقتٗ حطوت ثرٛثي ٘كربٖ   اؾىٗ ِٔٛتي تي ؾي 

ٞرب ٘ؿرجتبً  بثرت     اي ضا زض فبظٞبي لّجي وٝ زضيچٝ ايٗ زؾتٍبٟٞب، ثطضؾي زليك ؾبذتٕبٟ٘بي زضيچٝ زٞس. لسضخ تفىيه ثبالي ٔي

ضيعي لجُ اظ خطاحي خٟت تٗٛيى زضيچٝ ثؿيبض وٕه وٙٙسٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ زض ٘هرت   ؾبظز؛ ٚ زض ثط٘بٔٝ ٞؿتٙس، أىب٘پصيط ٔي

 ٕ٘بيس.  ٔيىط ثب زؾتطؾي ثٝ ؾيؿتٓ ٚضيسي لّت وٕه قبيب٘ي ٔي  يؽ

اؾاليؽ حطوت لّت ضا يرجٍ ورطزٜ ٚ حدرٓ ثُٙري ٚ اٖٕربِف ضا ٔرٛضز        اؾىٗ ِٔٛتي تي ، ؾيgatingب اؾتفبزٜ اظ تىٙيه ث

، ٘بٞٙدبضيٟبي زاذرُ يرب ذربضج لّرت ضا ثررٛثي ٘كربٖ       ثٗسي ؾٝ زٞس، زض ثيٕبضيٟبي ٔبزضظازي ٘يع ثب ثبظؾبظي اضظيبثي لطاض ٔي

 زٞس. ٔي



 
 ايؾ ػشٚق وشٚ٘ش. تصٛيش تاصػاصي ؿذٜ اص لّة ٚ ٕ٘ 1ؿىُ

  كلسيم اسكًريىگ عريق كريور

 
اي اص تيٕاسي ؿشياٖ وشٚ٘ش اػت. ٘تايح حاصاُ اص وّؼايٓ    ٞاي وشٚ٘ش لّة تٝ ػٙٛاٖ ٘ـا٘ٝ ؿىُ. سػٛب وّؼيٓ دس خذاس سي

 ٌيشيٟا اصايداد آ٘ظيٗ ٚ حّٕٝ لّثي خٌّٛيشي ٕ٘ايذ. وٙذ وٝ تا تٛخٝ تٝ ايٗ ا٘ذاصٜ اػىٛسيًٙ تٝ يضؿه وٕه ٔي

 اسكه سٍ بؼذي دوذان تي سي 

تي ؾرٝ   تٛا٘س تهبٚيط  ب٘ٛضأيه، تهبٚيط ٔمُٗي ٚ آٌعيبَ اظ ز٘ساٖ ٚ فه ضا اضائٝ ٕ٘بيس. تهٛيطثطزاضي ؾي اؾىٗ ٔي تي ؾي

ثٗسي ز٘ساٖ ٕٔٗٛالً ثطاي اضظيبثي لجُ اظ خطاحي وبقت، ثطاي تكريم تٛٔٛضٞب ٚ ٘ٛاحي اؾترٛا٘ي ٔبٌعيال ٚ ٔٙرسيجُ، ثرطاي   

 ٌيطز.   دبضيٟبي ٔفهُ تٕپٛضٚٔٙسيجٛالض ٚ خٟت تكريم ٘بٞٙدبضيٟبي ٔبٌعيال ٚ ٔٙسيجُ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔيتكريم ٘بٞٙ



 
 تي ػٝ تؼذي د٘ذاٖ ٚ فه. ؿىُ. تصٛيشتشداسي ػي

 22اسكه بٍ مىظًر غربالگري تي استفادٌ از سي 
اؾىٗ ثرٝ   تي ثيٕبضي ٖطٚق وطٚ٘طي اظ ؾيثٝ ٔٙٓٛض تكريم ظٚزضؼ ٔبٞيت ثيٕبضيٟبيي ٘ٓيط ؾطَبٖ ضيٝ، ؾطَبٖ وِٖٛٛ ٚ 

 ٌطزز. ٔٙٓٛض غطثبٍِطي اؾتفبزٜ ٔي

ثبقرس ورٝ    اؾىٗ ثٝ ٔٙٓٛض ثطضؾي ٚ وٙتطَ ؾطَبٖ ضيٝ ثٝ نٛضخ قٙبؾبيي ٚ تكريم ٘سِٟٚب اظ َطيك وربٔپيٛتط ٔري   تي ؾي 

اؾىٗ اظ ضيٝ زض ٔٛضز افطاز ثب ؾبثمٝ  تي وٙس. غطثبٍِطي ؾي وبٔپيٛتط ٘ٛاحي ٔكىٛن ضا حتي زض ٘بحية وٛچه، ثب ٞٓ ٔمبيؿٝ ٔي

زض ايرٗ  غرتاالگری  زٞس. ثط٘بٔٝ ٚ ضٚـ تهٛيطثطزاضي ثٝ ٔٙٓٛض  ٛن ضا ٘كبٖ ٔيَٛال٘ي ٔهطف ؾيٍبض، ٕٔٗٛالً ٘سِٟٚبي ٔكى

 ثبقس.  وب٘ؿط ضيٝ ٔي AIٔٛاضز، تكريم ٔطحّٝ

ٕٔٗٛاًل زض نٛضتي وٝ غطثبٍِطي زض ٔٛضز ؾطَبٖ ضيٝ ثٝ ٌطٜٚ ذبل افطاز  رط ذُرط ثرب ؾربثمٝ َرٛال٘ي ؾريٍبضي ثرٛزٖ ٚ        

 سٚز ٌطزز ، ايٗ وبض ٘تيدٝ ثٟتطي ذٛاٞس زاز.ؾبَ زاض٘س، ٔح 60ٔهطف ٔٛاز زٚزظا وٝ ؾٗ ثبالي 
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اػىٗ اص سيٝ دس ٔٛسد افشاد تا ػاتمٝ عٛال٘ي ٔصشي ػيٍاس، ٔؼٕٛالً ٘ذِٟٚاي ٔـىٛن تاٝ وا٘ؼاش سا    تي ؿىُ. غشتاٍِشي ػي

 .ٞا( تٛخٝ ٕ٘ائيذ دٞذ. دس ايٗ تيٕاس تٝ تؼتٝ ػيٍاس دس خية تيٕاس  ٚ ٚخٛد وا٘ؼش دس سيٝ ػٕت ساػت )فّؾ ٘ـاٖ ٔي

ٞرربي  غطثرربٍِطي ٚ تكررريم ظٚزضؼ ثيٕرربضي ٖررطٚق وطٚ٘ررطي، ثطوّؿيفيىبؾرريٖٛ وطٚ٘ررطي ٚ اضتجرربٌ آٖ ثررب  ررالن      

اؾرىٗ، ثرٝ ٖٙرٛاٖ     تري  ٌطزز. وٌِٛٛ٘ٛطافي اؾىطيٗ ثرب ؾري   آضتطٚاؾىّطٚتيه ٚ احتٕبَ زاقتٗ ثيٕبضيٟبي ا٘ؿسازي، ٔتٕطوع ٔي

ؾربَ ضا ٔرٛضز    50ٝ، ؾرطَبٖ وِٛٛضوتربَ زض افرطاز ثربالي     زليمر  5اي اؾت وٝ زض ٔسخ ظٔربٖ   ٌط ٚ وٙتطَ وٙٙسٜ آظٖٔٛ ثطضؾي

 زٞس. قٙبؾبيي لطاض ٔي

 


