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۱ فصل

ٔٙحٙی ثجز قسٜ فؼبِیز اِىشطیىی ٘ٛضٖٚ ٞبی ٔغع اؾز وٝ خٟز ثطضؾی فؼبِیز ٞبی ٔغعی سٛؾظ ٔشرصصبٖ ٔغع ٚ ًَار هغشی، 

 اػصبة اؾشفبزٜ ٔی قٛز.

تنظین عصبی
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۱گفتار 

:ثبفز ػصجی

ٚ ؾَّٛ ٞبی دكشیجبٖ)ًَرٍى(ثبفز ػصجی اظؾَّٛ ٞبی ػصجی

 شٝ اؾز. سكىیُ یبف )ًَرٍگلیب(

علَل )یبخشِ( ػصجی

 ػولکزد :

دیبْ ػصجی سِٛیس ٔی وٙٙس.سحطیه دصیط٘س ٚ  -۱

 ٔی وٙٙس.  ّذایزدیبْ ػصجی ضا  -۲

 ٔی زٞٙس. اًشقبلؾَّٛ زیٍطی دیبْ ضا ثٝ  -۳

 اجشای ًَرٍى : 

 ٔی وٙس. ّذایزثركی اظ ٘ٛضٖٚ اؾز وٝ دیبْ ضا زضیبفز وطزٜ ٚ ثٝ خؿٓ ؾِّٛی، دًذریز :  -۱

ثرف ٞؿشٝ زاض ٘ٛضٖٚ اؾز وٝ ٔحُ ا٘دبْ ٚاوٙف ٞبی ؾٛذز ٚ ؾبظی) ٔشبثِٛیؿٕی( ٘ٛضٖٚ ثٛزٜ ٚ دیبْ زضیبفز جغن علَلی :  -۲

 ٔی وٙس. ّذایز قسٜ ضا ثٝ آوؿٖٛ، 

وطزٜ ٚ اظ  دبیبًِ ّبی آکغًَی، ّذایزثرف ضقشٝ ای ؾَّٛ ػصجی اؾز وٝ دیبْ زضیبفز قسٜ ضا ثٝ ا٘شٟبی ذٛز یؼٙی آکغَى :  -۳

 ٔی زٞس. اًشقبلآ٘دب ثٝ ؾَّٛ زیٍط، 

عصبی سلول های بافت

 ـ ٘ٛضٖٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه ؾَّٛ یٛوبضیٛر زاضای غكب، ؾیشٛدالؾٓ حبٚی ا٘ٛاع ا٘سأه ٚ ٞؿشٝ اؾز. 

ٞسایز دیبْ ػصجی ٞؿشٙس ِٚی فمظ آوؿٖٛ اؾز وٝ ٔی سٛا٘س دیبْ ضا ا٘شمبَ زٞس.ز٘سضیز، خؿٓ ؾِّٛی ٚ آوؿٖٛ، لبزض ثٝ ـ 

 ٕٞٝ اخعای ٘ٛضٖٚ لبزض ثٝ سِٛیس دیبْ ػصجی ٔی ثبقٙس. -

ـ ٞط ٘ٛضٖٚ سٟٙب یه خؿٓ ؾِّٛی ٚ یه آوؿٗ زاضز ِٚی دبیب٘ٝ آوؿٛ٘ی ٔی سٛا٘س زاضای چٙس ا٘كؼبة ثبقس.

٘سضیز، خؿٓ ؾِّٛی ٚ دبیب٘ٝ آوؿٛ٘ی، غالف ٔیّیٗ ٘ساضز.ز -

ا٘كؼبثبر ز٘سیشی اعطاف خؿٓ ؾِّٛی ٔٙظطٜ ؾشبضٜ ای قىُ ایدبز وطزٜ اؾز. -

خؿٓ ؾِّٛی زاضای ٞؿشٝ وطٚی قىُ ثٛزٜ ٚ زض اعطاف ٞؿشٝ، ا٘سأه ٞبی زیٍطی ثٝ چكٓ ٔی ذٛضز. -

وٕشط اظ سؼساز غالف ٔیّیٗ اؾز. سؼساز ٌطٜ ٞبی ضا٘ٛیٝ، یىی -

 دٛقف ٔیّیٙی ایٗ ٘ٛضٖٚ، سٛؾظ چٙسیٗ ٘ٛضٌّٚیب ایدبز قسٜ اؾز. -
 ـ زٚ ا٘شٟبی ٘ٛضٖٚ، ٔٙكؼت اؾز.
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وٝ ضقشٝ ٞبی آوؿٖٛ ٚ ز٘سضیز ثؿیبضی اظ ؾَّٛ ٞبی ػصجی ضا  دزٍسئیي(ٚ فغفَلیذیذ دٛقكی اؾز اظ خٙؽ غكبء) غالف هیلیي : 

ٔی دٛقب٘س.

ػبیك ثٙسی ضقشٝ ٞبی آوؿٖٛ ٚ ز٘سضیز.:  ًقؼ

 هٌؾبء غالف هیلیي : 

دیچیسٜ ٚ  رؽشِ ّبی ػصجیٔی وٙٙس. ثٝ ایٗ صٛضر وٝ ؾَّٛ ٞبی دكشیجبٖ، ثٝ زٚض  ٘ٛضٌّٚیبٞبی ثبفز ػصجی، غالف ػصجی ایدبز

 غالف ٔیّیٗ ضا ایدبز ٔی وٙٙس. 

ٔی ٌٛیٙس. رؽشِ ػصجیثٝ آوؿٖٛ ٞب ٚ ز٘سضیز ٞبی ضقشٝ ای ٔیّیٗ زاض،  ًکشِ :

سٜ ٞبی حؿی، ٔی سٛا٘س ثٝ دیبْ ػصجی سجسیُ قٛز. ثٝ ػجبضسی زیٍط، ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی لبزض٘س دیبْـ ٔحطن ثب سأثیط ثط ٌیط٘

 (۲ظیؿز ۲سحطیه ضا ثٝ دیبْ ػصجی سجسیُ وٙٙس.)فصُ

 ۲ـ ٌیط٘سٜ حؿی، ؾَّٛ سٕبیع یبفشٝ غیط ػصجی یب ثركی اظ ؾَّٛ ػصجی اؾز وٝ ٘ؿجز ثٝ ٔحطن ٞب سأثیط دصیط اؾز. )فصُ

 (۲ظیؿز

ط ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی، ٌطٜ دیكأًٞٙ)ضطثبٖ ؾبظ( قجىٝ ٞبزی لّت ٘یع لبزض ثٝ سِٛیس دیبْ ػصجی ٔی ثبقس. ـ ػالٜٚ ث

(۱ظیؿز۴)فصُ
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 ، ٌطٜ ضا٘ٛیٝ ٔی ٌٛیٙس.یػصجثٝ حس فبصّٝ ثیٗ زٚ غالف ٔیّیٗ ٔدبٚض زض عَٛ یه ضقشٝ گزُ راًَیِ : 

ٍیضگی ّبی گزُ راًَیِ : 

 فبلس غالف ٔیّیٗ اؾز. -۱

زض ٔحُ ٌطٜ ضا٘ٛیٝ، ضقشٝ ٞبی ػصجی ثب ٔبیغ ثیٗ ؾِّٛی زض سٕبؼ ٔؿشمیٓ اؾز. -۲

ًَرٍگلیب)علَل دؾشیجبى(

ٌٛ٘بٌٛ٘ی زاقشٝ ٚ ٘مف ٞبی  ٛاعٞبی دكشیجبٖ ا٘ َاظ ٘ٛضٖٚ ٞبؾز. ؾّٛ ثیؾشزٌطٚٞی اظ ؾَّٛ ٞبی ثبفز ػصجی ٞؿشٙس وٝ سؼسازقبٖ 

ٔرشّفی ضا ثٝ ػٟسٜ زاض٘س. 

 ًقؼ ًَرٍگلیبّب : 

 ػبیك ثٙسی ضقشٝ ٞبی ػصجی اظ عطیك ایدبز غالف ٔیّیٗ -۱

 ایدبز زاضثؿز ٞبیی ثطای اؾشمطاض ٘ٛضٖٚ ٞب -۲

 زفبع اظ ؾَّٛ ٞبی ػصجی -۳

 حفظ ٞٛٔئٛؾشبظی)ٞٓ ایؿشبیی( ٔبیغ اعطاف ٘ٛضٖٚ ٞب -۴

یبٞبی زفبػی، خعء زٚٔیٗ ؾس زفبع غیط اذشصبصی ٞؿشٙس.٘ىشٝ : ٘ٛضٌّٚ

 اؾز.)ؾَّٛ دكشیجبٖ( غالف ٔیّیٗ زض ٚالغ ٕٞبٖ ٘ٛضٌّٚیبـ 

 ـ سؼساز ؾَّٛ ٞبی دكشیجبٖ ثٝ ٔطاست ثیكشط اظ ٘ٛضٖٚ اؾز.

ف ٌطٜ ضا٘ٛیٝ ثب ٔبیغ ثیٗ ؾِّٛی اضسجبط زاضز. ـ ضقشٝ ػصجی ٔیّیٗ زاض سٟٙب زض ثر
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زٚ ا٘شٟبی ٘ٛضٖٚ، ٕٞٛاضٜ ٔٙكؼت اؾز. -

ؿشٝ ٘ٛضٖٚ ٞب ٕٞٛاضٜ زض خؿٓ ؾِّٛی لطاض زاقشٝ ٚ سمطیجب وطٚی قىُ اؾز.ٞ -

ٞط ؾٝ ٘ٛضٖٚ قىُ، ٞؿشٝ ٔطوعی زاض٘س. -

ٕٞٛاضٜ خٟز ٞسایز دیبْ ػصجی، اظ ز٘سضیز ثٝ آوؿٖٛ اؾز.-

اؾز.ٞب ٘ٛضٖٚ ف اظ سؼساز ٘ٛضٌّٚیبٞب ثی -

 ـ ٘ٛضٖٚ حؿی زاضای آوؿٖٛ ٚ ز٘سضیز ضقشٝ ای اؾز ِٚی ٘ٛضٖٚ ٞبی ضاثظ ٚ حطوشی فمظ آوؿٖٛ ضقشٝ ای زاض٘س.

ـ زض ٘ٛٚضٖ حؿی، ز٘سضیز ٚ آوؿٖٛ اظ یه ٘بحیٝ اظ خؿٓ ؾِّٛی ذبضج قسٜ ا٘س ٚ ایٗ ٘ٛضٖٚ  اصغالحب سه لغجی 

ی ز٘سضیز ٞب ٚ آوؿٖٛ اظ ٘مبط ٔشؼسزی اظ خؿٓ ؾِّٛی ٔٙكؼت ٌكشٝ ا٘س ٚ ٔی ثبقس ِٚی زض ٘ٛٚضٖٚ ٞبی ضاثظ ٚ حطوش

چٙس لغجی ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س. 

َّٛ ٞبی ػصجی ثط اؾبؼ ٘مف ثٝ ؾٝ ٘ٛع سمؿیٓ ٔی قٛ٘س.ؾ اًَاع ًَرٍى :

هغش ٍ ًخبعثٝ ؾٕز  ّبی حغی گیزًذُا٘شمبَ زٞٙسٜ دیبْ ٞبی ػصجی اظ ًَرٍى حغی :  -۱

ٍاکٌؼ گزٞبی  ا٘شمبَ زٞٙسٜ فطٔبٖ ٞبی ٔغع ٚ ٘ربع ثٝ ا٘ساًَْرٍى حزکشی :  -۲

 هغش ٍ ًخبعاضسجبط زٞٙسٜ ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿی  ٚ حطوشی زض ًَرٍى راثط :  -۳

صجی، ؾجت اؾشمطاض آٟ٘ب ػ ثط ثطلطاضی اضسجبط ثیٗ ؾَّٛ ٞبی ٛضٌّٚیبٞب ثب لطاض ٌطفشٗ زض ٔیبٖ ٘ٛضٖٚ ٞبی ٔمبثُ ٞٓ، ػالٜٚ٘ -

زض خبیٍبٜ ٞبی ٔكرص ٔی قٛ٘س.

یز ذٛز ضا ا٘دبْ ٔی زٞٙس.ٛضٌّٚیبٞبی ٞٛٔئٛؾشبظٌط ثب اسصبَ ثٝ ضي ٞبی ذٛ٘ی، فؼبِ٘  -
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(۱ؼبلیز ف(قبیغِ اًَاع ًَرٍىه

نورون رابطنورون حرکتینورون حسیویژگی

آکسونآکسوندنذریتبخش رشته ای و بلنذ نورون

دنذریتدنذریتآکسونبخش کوتاه نورون

ابتذای دنذریت و پایانه های نورونبخش منشعب 

آکسون

دنذریت و پایانه های  دنذریت و پایانه های آکسون

آکسون

و  دنذریتبخش رشته ای بخش میلین دار نورون

آکسون

نذاردبخش رشته ای آکسون

بین رشته های دنذریت و جایگاه جسم سلولی

آکسون

 بین در ابتذای نورون، 

ها دنذریت

چنذ ، بین در ابتذای نورون

دنذریت

فؼبلیز ًَرٍى

ٔشفبٚر ثٛزٖ سؼساز یٖٛ ٞبی زٚؾٛی غكبء ٘ٛضٖٚ، خشالف دشبًغیل : ا

زٚ عطف غكبء ؾَّٛ ػصجی قسٜ ٚ زض  ثبرالکشزیکیؾجت ٔشفبٚر ثٛزٖ 

٘شیدٝ ؾجت ایدبز اذشالف دشب٘ؿیُ ثیٗ زٚ ؾٛی آٖ ٔی قٛز.

ٝ فؼبِیز ػصجی ٝ اذشالف دشب٘ؿیُ ٘ٛضٖٚ زض حبِشی وثدشبًغیل آراهؼ : 

٘ساضز، ٔطحّٝ دشب٘ؿیُ آضأف ٌفشٝ ٔی قٛز.

ذشالف دشب٘ؿیُ زٚ ؾٛی غكبء ٘ٛضٖٚ زض حسٚز ازض حبِز دشب٘ؿیُ آضأف، 

 اؾز. هیلی ٍلز -۰۷

ی ٌطٚٞی اظ دطٚسئیٗ ٞبکبًبل ّبی دزٍسئیٌی، ثطای سٛخیٝ ایٗ دسیسٜ ، ٘یبظ اؾز وٝ اثشسا وب٘بَ ٞبی دطٚسئیٙی ضا ثطضؾی وٙیٓ. لز : ػ

غكبئی ٞؿشٙس وٝ زض الثٝ الی فؿفِٛیذیسٞب لطاض زاقشٝ ٚ ٔٛخت ػجٛض ثطذی ٔٛاز اظ غكبء ٔی قٛ٘س. 

ض حبَ زٚ ٕٞٛاضٜ  ثٛزٜكشی، ثسٖٚ زضیچٝ ٘سمؿیٓ وطز. وب٘بَ ٞبی  دریچِ دارٚ  ًؾشیب٘بَ ٞبی دطٚسئیٙی ضا ٔی سٛاٖ ثٝ زٚ زؾشٝ و

ذبصی ضا اظ ذٛز ػجٛض  شضارزضیچٝ زاض فمظ زض قطایظ ذبصی ثبظ قسٜ ٚ ٞؿشٙس زض حبِی وٝ وب٘بَ ٞبی  ذبصی شضارػجٛض زازٖ 

ٔی زٞٙس.

ٞؿشٙس وٝ ٔٛاز ضا ثط ذالف قیت غّظز ٚ ثب صطف ا٘طغی، اظ غكبء ػجٛض  زٍسئیي ّبی ًبقلدطٜٚ زیٍطی اظ دطٚسئیٗ ٞبی غكبئی، ٌ

ؾیٓ  اؾز وٝ زض ازأٝ ثٝ آٖ دطزاذشٝ ٔی قٛز.دشب -ٔی زٞٙس. یىی اظ ا٘ٛاع ایٗ ٘ٛع دطٚسئیٗ ٞب، دٕخ ؾسیٓ 

اذشالف دشب٘ؿیُ زٚ ؾٛی غكبئ ٘ٛضٖٚ ضا ثٝ ٚؾیّٝ زٚ اِىشطٚز ا٘ساظٜ 

ٔی ٌیط٘س. یىی ضا ثٝ ثیطٖٚ ؾَّٛ  زیٍطی ضا زض زاذُ ؾَّٛ خبی 

ٝ ٔیّی ِٚز ٔشط ٔشصُ ٔی ٕ٘بیٙس.زازٜ ٚ ا٘شٟبی زیٍط اِىشطٚزٞب ضا ث

 وب٘بَ ٞبی دطٚسئیٙی ٔٛاز ضا ثط اؾبؼ قیت غّظز، اظ ٔحیظ غّیظ ثٝ ٔحیظ ضلیك ا٘شمبَ ٔی زٞٙس.ـ 

 ، اظ غكبء ػجٛض ٔی زٞٙس.اًشؾبر سغْیل ؽذُایٗ وب٘بَ ٞب ٔٛاز ضا ثب ضٚـ ـ 

ُ ٔی وٙٙس وٝ زض ازأٝ ثٝ آٟ٘ب دطزاذشٝ ذٛاٞس قس.وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ثٝ زٚ صٛضر ِٚشبغی ٚ ِیٍب٘سی ػٕـ 
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 دشبؾیٓ، ػّٕىطزی ٘ؿجشب اذشصبصی زاضز. -دٕخ ؾسیٓ  -

 ـ زاضای چٙسیٗ خبیٍبٜ فؼبَ اؾز.

 ؾسیٓ ٚ دشبؾیٓ ضا ثٝ ضٚـ ا٘شمبَ فؼبَ اظ غكبء ػجٛض ٔی زٞس. -

 یٖٛ دشبؾیٓ ضا ثٝ ؾَّٛ ثبظٔی ٌطزا٘س. ۲یٖٛ ؾسیٓ،  ۳ـ ثٝ اظای ذطٚج ٞط 

 یٗ ٞبی ؾطاؾطی ػطض غكبء اؾز.خعء دطٚسئ -

 زض ثطلطاضی حبِز دشب٘ؿیُ آضأف، ٔٛثط اؾز. -

 ضا ٘یع ا٘دبْ ٔی زٞس. ATPـ ػالٜٚ ثط ٘مف ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ ٘بلُ، ٘مف آ٘عیٕی ٘یع زاقشٝ ٚ ٞیسضِٚیع 

آظاز ٔی وٙس. ADP  ٚPiضا ٘یع زض ؾَّٛ ٔصطف وطزٜ ٚ ATPـ عی ذطٚج یٖٛ ٞبی ؾسیٕی اظ ؾَّٛ، 

زض ثیطٖٚ غكبء، ثیكشط اظ زاذُ ٘ٛضٖٚ ٞبؾز ٚ عذین زض دشب٘ؿیُ آضأف، ٔمساض یٖٛ ٞبی  ٍضؼیز یَى ّب در دٍ طزف غؾبء :

زضٖٚ ؾَّٛ، ثیكشط اظ ثیطٖٚ آٖ اؾز. دشبعینٕٞیٙغٛض ٔمساض یٖٛ ٞبی 

زض ٘ٛضٖٚ ٞب ٔی قٛ٘س ٚ چٖٛ زض دشب٘ؿیُعذین ٚ ٚضٚز یٖٛ ٞبی  دشبعین یٖٛ ٞبی  ب٘بَ ٞبی ٘كشی غكبء ٘ٛضٖٚ ٞب ؾجت ذطٚجو

آضأف، ٘فٛشدصیطی غكبء ثٝ یٖٛ ٞبی دشبؾیٓ، ثیكشط اظ یٖٛ ٞبی ؾسیٓ اؾز، سؼساز یٖٛ ٞبی دشبؾیٓ ذطٚخی ثیكشط اظ یٖٛ ٞبی ؾسیٓ 

ٔیّی ِٚز  ۷۷ثیكشطی زاضز ٚ زاذُ ٘ٛضٖٚ  سمطیجب  ثجزهٚضٚزی اؾز. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ، ثیطٖٚ ٘ٛضٖٚ ٘ؿجز ثٝ زاذُ آٖ، ٔمساض یٖٛ 

ؾز. ا ٔٙفی سط اظ ذبضج ٘ٛضٖٚ

 

جت ذطٚج ؾٝ یٖٛ ؾسیٓ ثٝ اظای ٚضٚز زٚ ؾ ATP صطف ا٘طغیىی اظ دطٚسئیٗ ٞبی غكبئی ٘بلُ اؾز وٝ ثب یدشبعین :  -وخ عذین د

یٖٛ دشبؾیٓ ثٝ ؾَّٛ ػصجی ٔی قٛز.

ؿشٙس، ٞ٘كشی  ػجٛض اظ وب٘بَمظ یٖٛ ٞبی دشبؾیٓ زض حبَ ف ضٚثٝ ضٚزض قىُ ـ 

اخشصبصی ثٙبثطایٗ ٔی سٛاٖ ٘شیدٝ ٌطفز وٝ وب٘بَ ٞبی دطٚسئیٙی، ػّٕىطزی 

زاض٘س. 

.ٞؿشٙسء وب٘بَ ٞبی دطٚسئیٙی، خعء دطٚسئیٗ ٞبی ؾطاؾطی ػطض غكب -
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سغییط ٘بٌٟب٘ی اذشالف دشب٘ؿیُ زٚ ؾٛی غكبء ؾَّٛ ػصجی زض ٔحُ سحطیه ٚ ثبظٌكز آٖ ثٝ حبِز آضأف ضا دشب٘ؿیُول : دشبًغیل ػ

 ػُٕ ٔی ٘بٔٙس.

 ثب سحطیه ٘ٛضٖٚ، وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض غكبء ٘ٛضٖٚ، ثبظ قسٜ ٚ دشب٘ؿیُ ػُٕ، قىُ ٔی ٌیطز.ػلز : 

 زض آٖ، ٔی ثبقس. ٍلشبص اخشالف٘ٛضٖٚ ٚ ایدبز ػّٕىطز ایٗ وب٘بَ ٞب ثط اؾبؼ سحطیه ٚاضز قسٜ ثٝ 

 چگًَگی دشبًغیل ػول : 

 هزحلِ دشبًغیل آراهؼ :

ـ زاذُ ٘ٛضٖٚ ٔٙفی سط اظ ثیطٖٚ آٖ اؾز 

ـ ٘فٛشدصیطی غكب ثٝ دشبؾیٓ ثیكشط اظ ؾسیٓ اؾز.

 ـ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ؾسیٕی ٚ ٘یع دشبؾیٕی ٞطزٚ ثؿشٝ ا٘س.

ـ ٔٙحٙی اذشالف دشب٘ؿیُ زٚؾٛی غكبء ٘ٛٚضٖ ثٝ صٛضر ذظ افمی اؾز. 

س.ـ ٞط زٚ ٘ٛع وب٘بَ زضیچٝ زاض ؾسیٕی ٚ دشبؾیٕی ثؿشٝ ا٘
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 دشبًغیل :اخشالف هزحلِ ثبالرٍی ًوَدار 

ٚضٚز ٘بٌٟب٘ی یٖٛ  ٟب٘ی وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ؾسیٕی            ثبظ قسٖ ٘بٌ            سحطیه غكبء ٘ٛضٖٚ

ة( ۷قىُ ( زضٖٚ ٘ٛضٖٚ ثبض اِىشطیىیٔثجز سط قسٖ             ٞبی ؾسیٓ ثٝ ؾَّٛ

هزحلِ قلِ هٌحٌی اخشالف دشبًغیل :

ی زضیچٝ زاض ؾسیٕیثؿشٝ قسٖ وب٘بَ ٞب

هزحلِ دبئیي رٍی هٌحٌی اخشالف دشبًغیل :

 بٌٟب٘ی یٖٛ ٞبی دشبؾیٓ اظ ٘ٛضٖٚذطٚج ٘            ثبظ قسٖ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض دشبؾیٕی 

ثؿشٝ قسٖ ایٗ وب٘بَ ٞب دؽ اظ ٔسسی وٛسبٜ ٚ ثبظٌكز دشب٘ؿیُ غكبء ثٝ حبِز              ح( ۷سط قسٖ زضٖٚ ٘ٛضٖٚ ) قىُ ٔٙفی 

ر( ۷ٔیّی ِٚز( ) قىُ  -۷۷آضأف)

ن دوخ عذیزض دبیبٖ دشب٘ؿیُ ػُٕ، قیت غّظز یٖٛ ٞبی ؾسیٓ ٚ دشبؾیٓ زض زٚ ؾٛی غكبء، ٔشفبٚر اظ دشب٘ؿیُ آضأف اؾز. اظ ایٙطٚ 

ذٛز ٔٛخت سغییط قیت غّظز ایٗ یٖٛ ٞب ثٝ حبِز دشب٘ؿیُ آضأف ٔی قٛز. ثیكشط ثب فؼبِیز دشبعین -

 ز ثٝ ثیطٖٚ  ٔی قٛز.ـ ثب ذطٚج ٘بٌٟب٘ی یٖٛ ٞبی دبؾیٕی اظ ؾَّٛ، زٚثبضٜ زاذُ ٘ٛضٖٚ قطٚع ثٝ ٔٙفی سط قسٖ ٘ؿج

 ٔی ضؾس. -۷۷ـ زض دبیبٖ ایٗ ٔطحّٝ ٔدسزا اذشالف دب٘ؿیُ زٚ ؾٛی غكب ثٝ 

 ( زض ایٗ ٔطحّٝ ضخ ٔی زٞس.-۷۷+ ثٝ ۳۷ـ ثطای ثبض زْٚ، ثیكشطیٗ سغییطار اذشالف دشب٘ؿیُ)اظ 

+ ثطؾس ٚ  ٕٞچٙی۳۷ِٗٚشبغ زاذُ ثٝ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض دشبؾیٕی اظ ٘ٛع ِٚشبغی ٔی ثبقٙس ٚ سٟٙب زضصٛضسی ثبظ ٔی قٛ٘س وٝ ـ 

ثطؾس.  -۷۷سٟٙب ظٔب٘ی ثؿشٝ ٔی قٛ٘س وٝ ایٗ ِٚشبغ ثٝ 

 ـ ٞط زٚ ٘ٛع وب٘بَ زضیچٝ زاض ؾسیٕی ٚ دشبؾیٕی ثطای ِحظبسی ثؿشٝ ٞؿشٙس.

ـ ٔٙحٙی زض لّٝ ذٛز ٔشٛلف ٔی قٛز.

ٔیّی  ۱۷۷ـ ثیكشطیٗ سغییط اذشالف دشب٘ؿیُ زٚ ؾٛی غكب زض ایٗ ٔطحّٝ ضخ زازٜ ٚ ایٗ ٔیعاٖ ثٝ 

 +(.۳۷سب  -۷۷ِٚز ٔی ضؾس)اظ 

ٕی اظ ٘ٛع ِشبغی ٞؿشٙس ٚ سٟٙب ظٔب٘ی ثؿشٝ ٔی قٛ٘س وٝ ِٚشبغ زاذُ ـ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ؾسی

ثؿشٝ   -۷۷+ ثبقس ٚ سٟٙب زض صٛضر ضؾیسٖ اذشالف دشب٘ؿیُ ثٝ ۳۷٘ٛضٖ ٘ؿجز ثٝ ثیطٖٚ ، 

ٔی قٛ٘س. 

سحطیه ٘ٛضٖٚ، ػبُٔ ایدبز دشب٘ؿیُ ػُٕ اؾز.  -

 ، لبثّیز سِٛیس دشب٘ؿیُ ػُٕ ضا زاضز.ثسٖٚ ٔیّیٗ ٞط ٘بحیٝ ای اظ ٘ٛضٖٚ -

 ٞؿشٙس. یٚ دشبؾیٕ یچٝ زاض ؾسیٕوب٘بَ ٞبی ٔٛثط زض دشب٘ؿیُ ػُٕ، وب٘بَ ٞبی زضی -

ػجٛض یٖٛ ٞب زض وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ثٝ صٛضر ا٘شكبض سؿٟیُ قسٜ صٛضر ٔی ٌیطز. -

ٚ دشبؾیٓ زض دشب٘ؿیُ آضأف، ثؿشٝ ا٘س. یٕٞٛاضٜ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ؾسیٕ-

 ٜ وب٘بَ ٞبی ٘كشی زضحبَ ػجٛض یٖٛ ٞب ٔی ثبقٙس.ٕٞٛاضـ 
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خطیبٖ دشب٘ؿیُ ػُٕ زض عَٛ ؾَّٛ ػصجی ضا دیبْ ػصجی ٔی ٘بٔٙس. دیبم ػصجی :

 ػصجی ٔی قٛز.سغییط ٚضؼیز ٘ٛضٖٚ اظ دشب٘ؿیُ آضأف ثٝ دشب٘ؿیُ ػُٕ زض اثط سبثیط ٔحطن، ٔٛخت ایدبز دیبْ ػلز : 

خب ثٝ خبیی دیبْ ػصجی زض عَٛ یه ٘ٛضٖٚ اظ ؾٕز ز٘سضیز ثٝ ؾٕز دبیب٘ٝ آوؿٛ٘ی ضا ٞسایز دیبْ ػصجی ّذایز دیبم ػصجی : 

ٔی ٘بٔٙس.

ّذایز دیَعشِ -۱ 

اًَاع ّذایز دیبم ػصجی 

ّذایز جْؾی -۲        

 ضا ٞسایز دیٛؾشٝ ٔی ٌٛیٙس.ٞٓ دیبْ ػصجی زض سٕبْ عَٛ ٘ٛضٖٚ ٔٙغمٝ ٚ دكز ؾط  ٞسایز ٔٙغمٝ ثّٝذایز دیَعشِ : 

زض ایٗ ٘ٛع ٞسایز، دشب٘ؿیُ ػُٕ زض ؾطسبؾط ٘ٛضٖٚ ثسٖٚ ٔیّیٗ، اظ ؾٕز ز٘سضیز ثٝ ؾٛی آوؿٖٛ، ثٝ صٛضر ثرف ثٝ چگًَگی : 

.ض زض دشب٘ؿیُ آضأف ثٝ ؾط ٔی ثط٘سثرف ا٘دبْ ٔی قٛز. ثٝ ٘حٛی وٝ ثب ایدبز دشب٘ؿیُ ػُٕ زض ٞط ثرف، ثرف ٞبی ٔدبٚ

ضیچٝ زاض، اذشصبصی ػُٕ ٔی وٙٙس.وب٘بَ ٞبی ز -

 ٞط وب٘بَ، یه زضیچٝ زاضز. -

زضیچٝ وب٘بَ ٞبی ؾسیٕی زض ؾغح ثیطٚ٘ی ٚ زضیچٝ وب٘بَ ٞبی دشبؾیٕی زض ؾغح زاذّی ٚ زض سٕبؼ ثب ؾیشٛدالؾٓ ٘ٛضٖٚ لطاض  -

 زاضز.

.٘یؿشٙسٞیچٍبٜ، وب٘بِٟبی زضیچٝ زاض ؾسیٕی ٚ دشبؾیٕی، ٕٞعٔبٖ ثبظ  -
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ایز دیبْ ػصجی ثصٛضر ٘بحیٝ ای ا٘دبْ ٔی قٛز ٚ ٞیچٍبٜٞس -

 ثٝ صٛضر ٘مغٝ ثٝ ٘مغٝ، ثٝ ٔؼٙبی ٚالؼی صٛضر ٕ٘ی ٌیطز.

ٞسایز دیبْ ػصجی زض قىُ ثبال اظ چخ ثٝ ضاؾز ا٘دبْ ٔی قٛز  -

ثٝ ػجبضسی زیٍط، ز٘سضیز زض ؾٕز چخ ٚ آوؿٖٛ زض ؾٕز ضاؾز 

 ٘ٛضٖٚ ٔٛخٛز زض قىُ ذٛاٞس ثٛز.

٘ٛاحی ضٍ٘ی ضقشٝ ػصجی ٔٛخٛز زض قىُ ضا اظ ـ زضصٛضسی وٝ 

زض٘ظط ثٍیطیٓ، ذٛاٞیٓ زاقز : ۴سب ۱چخ ثٝ ضاؾز ثب قٕبضٜ ٞبی 

قىُ اِف ، زض ٚضؼیز دشب٘ؿیُ آضأف ثٛزٜ ٚ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ 

 زاض ؾسیٕی ٚ دشبؾٕی ثؿشٝ ا٘س.

زض ٔطحّٝ ثبظ قسٖ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض  ۱زض قىُ ة، ٘بحیٝ

 زض ٔطحّٝ دشب٘ؿیُ آضأف اؾز. ۲ؾسیٕی ثٛزٜ ٚ ٘بحیٝ

زض ٔطحّٝ ثبظ قسٖ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض  ۱زض قىُ ح، ٘بحیٝ

زض ٔطحّٝ  ۲دشبؾیٕی ٚ ذطٚج ٘بٌٟب٘ی یٖٛ ٞبی دشبؾیٕی ٚ ٘بحیٝ

آغبظ دشب٘ؿیُ ػُٕ یؼٙی ثبظ قسٖ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ؾسیٕی 

 زض دشب٘ؿیُ آضأف ثٝ ؾط ٔی ثطز.   ۳اؾز ٚ ٕٞچٙیٗ ٘بحیٝ

زض  ۲زض دشب٘ؿیُ آضأف ثٛزٜ، ٘بحیٝ ۴ٚ  ۱ر، ٘بحیٝ زض قىُ 

زض  ۳ٔطحّٝ ثبظ قسٖ وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض دشبؾیٕی ٚ ٘بحیٝ
ٔطحّٝ آغبظ دشب٘ؿیُ ػُٕ ٔی ثبقس.

ٞسایز دیبْ ػصجی زض ثرف ٞبی ٔیّیٗ زاض ّذایز جْؾی : 

٘ٛضٖٚ، ثٝ صٛضر خٟكی اظ یه ٌطٜ ضا٘ٛیٝ ثٝ ٌطٜ ضا٘ٛیٝ ثؼسی ضا 

ٞسایز خٟكی ٔی ٘بٔٙس.

زض ؾَّٛ ٞبی ػصجی ٔیّیٗ زاض، ٔیّیٗ ػبیك اؾز ٚ أبٖ چگًَگی : 

طٕٔىٗ ٔی ؾبظز. زض حبِیىٝ زض ٌطٜ ٞبی ػجٛض یٖٛ ٞب ضا اظ غكبء، غی

ضا٘ٛیٝ، ٔیّیٗ ٚخٛز ٘ساضز ٚ ضقشٝ ػصجی ثب ٔحیظ ثیطٖٚ زض سٕبؼ 

اؾز. ثٙبثطایٗ زض ٔحُ ٌطٜ ٞبی ضا٘ٛیٝ، دشب٘ؿیُ ػُٕ ایدبز ٔی قٛز 

ٚ ثسیٗ سطسیت دیبْ ػصجی اظ یه ٌطٜ ثٝ ٌطٜ ثؼسی خٟف ٔی یبثس.

 ٞسایز خٟكی ٚیػٜ ثرف ٞبی ٔیّیٗ زاض ٘ٛضٖٚ اؾز. -

٘بحیٝ )ٌطٜ ضا٘ٛیٝ( ثٝ ٘بحیٝ ثؼس ) ٌطٜ ثؼسی( خٟف یه اظ زض ٞسایز خٟكی دشب٘ؿیُ ػُٕ ثٝ صٛضر ٘بحیٝ ای ػُٕ وطزٜ ٚ  -

 ٔی یبثس.

ٝ ٌطفز وٝثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ زض ثرف ٞبی ٔیّیٗ زاض ٘ٛضٖٚ، ٞسایز دیبْ فمظ زض ٌطٜ ٞبی ضا٘ٛیٝ ا٘دبْ ٔی قٛز، ٔی سٛاٖ ٘شید -

(.۴) فؼبِیز ٛیٝ ٚخٛز زاض٘س. ثٛزٜ ٚ ایٗ وب٘بَ ٞب سٟٙب زض ٌطٜ ٞبی ضا٘وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ثرف ٞبی ٔیّیٗ زاض، فبلس 
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جی در ًَرٍى ّبی هخشلف:ػَاهل هَثز ثز عزػز ّذایز دیبم ػص

ٞطچٝ لغط ضقشٝ ػصجی ثیكشط ثبقس، ؾطػز ٞسایز ٘یع ثیكشط ٔی قٛز. قطز رؽشِ ػصجی :  -۱

ثسٖٚ ٔیّیٗ اؾز. ّن قطزاظ ٘ٛضٖٚ ٞبی ثیكشطؾطػز ٞسایز زض ٘ٛضٖٚ ٞبی ٔیّیٗ زاض غالف هیلیي :  -۲

 ضٖٚ ٞبی حطوشی آٟ٘ب، ٔیّیٗ زاض اؾز. زض ٔبٞیچٝ ٞبی اؾىّشی، چٖٛ ؾطػز اضؾبَ دیبْ إٞیز ظیبزی زاضز، ٘ٛ

وبٞف یب افعایف ٔمساض ٔیّیٗ اظ عطیك وٓ ٚ ظیبز قسٖ ؾطػز ٞسایز دیبْ ػصجی، ٔی سٛا٘س ثٝ ثیٕبضی ٔٙدط قٛز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ 

 اقبضٜ وطز. MSٔی سٛاٖ ثٝ ثیٕبضی 

ثیٗ ثطزٖ ؾَّٛ ٞبی دكشیجبٖ ٔیّیٗ ؾبظ ؾبٔب٘ٝ زض ایٗ ثیٕبضی، ؾیؿشٓ ایٕٙی ثسٖ ثب اظ  ( :(MSثیوبری هبلشیذل اعکلزٍسیظ 

ػصجی ٔطوعی، اضؾبَ دیبْ ٞب ضا ٔرشُ وطزٜ ٚ زض ٘شیدٝ ػالئٓ ثیٕبضی ظبٞط ٔی قٛز .

 اذشالَ زض حؽ ثیٙبیی ٚ حطوز، ثی حؿی ٚ ِطظـ ػالئن ثیوبری :

ؼسی ضا ا٘شمبَ دیبْ ػصجی ٔی ٌٛیٙس.اضؾبَ دیبْ ػصجی اظ  دبیب٘ٝ آوؿٛ٘ی یه ٘ٛضٖٚ ثٝ ؾَّٛ ثاًشقبل دیبم ػصجی : 

 اضسجبط ٚیػٜ ثیٗ ؾَّٛ ٞبی ػصجی ٚ ٘یع ثیٗ ٘ٛضٖٚ ٚ ؾَّٛ ٚاوٙف ٌط، ؾیٙبدؽ ٘بٔیسٜ ٔی قٛز.عیٌبدظ : 

 عبخشبرّبی سؾکیل دٌّذُ عیٌبدظ : 

 ؾِّٛی اؾز وٝ دیبْ ػصجی ضا ثٝ ؾَّٛ ثؼسی ا٘شمبَ ٔی زٞس.. علَل دیؼ عیٌبدغی : ۱

 ی ثیٗ ؾَّٛ دیف ؾیٙبدؿی ٚ ؾَّٛ دؽ ؾیٙبدؿی ضا فضبی ؾیٙبدؿی ٔی ٘بٔٙس.فضب. فضبی عیٌبدغی: ۲

ؾِّٛی اؾز وٝ سٛؾظ ٘ٛضٖٚ دیف ؾیٙبدؿی، سحطیه قسٜ ٚ اظ آٖ دیبْ ػصجی زضیبفز ٔی وٙس.. علَل دظ عیٌبدغی : ۳

 ، ثیكشط قسٜ ٚ زض ٘شیدٝ سٛا٘بیی ؾَّٛ افعایف ٔی یبثس.عطح ثِ حجنثب افعایف لغط ضقشٝ ػصجی، ٘ؿجز ـ 

ٞیچ ٘ٛضٚ٘ی اظ ثیٗ ٕ٘ی ضٚز ثّىٝ غالف ٔیّیٗ ثطذی ٘ٛضٖٚ ٞبی ؾیؿشٓ ػصجی ٔطوعی اظ ثیٗ ٔی ضٚز. MSـ زض ثیٕبضی 

ٔؤثطسطیٗثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ زض ایٗ ثیٕبضی، ؾَّٛ ٞبی ایٕٗ ؾبظ ثٝ ؾَّٛ ٞبی ذٛزی حّٕٝ ٔی وٙٙس، ٔی سٛاٖ ٘شیدٝ ٌطفز وٝ  ـ

ٞؿشٙس ثب ایٗ حبَ ؾبیط ؾبذشبضٞبی ایٕٗ ؾبظ ٘یع ٔی سٛا٘ٙس زض ایٗ Tلٌفَعیز ّبی  ، MSؾَّٛ ٞبی ایٕٗ ؾبظ زض ثیٕبضی 

 (۲ظیؿز ۵)فصُدسیسٜ ؾٟیٓ ثبقٙس.

(۳ظیؿز ۷اؾشفبزٜ ٔی قس. )فصُ  MSخب٘ٛضاٖ سطاغٖ زض ظیؿز فٙبٚضی ، ثطای ٔغبِؼٝ ثیٕبضی  ـ اظ
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عیٌبدظ سحزیکی  

اًَاع عیٌبدظ

 عیٌبدظ هْبری          

.دؽ ؾیٙبدؿی، سحطیه قسٜ ٚ یب فؼبِیشف ٟٔبض ٔی قٛز صٛضسیىٝ دیبْ ػصجی، سحطیه وٙٙسٜ یب ثبظزاض٘سٜ ثبقس، ؾَّٛزض

ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ، ؾَّٛ دیف ؾیٙبدؿی، ٘ٛضٖٚ اؾز ِٚی ؾَّٛ دؽ ؾیٙبدؿی ٕٔىٗ اؾز ٘ٛضٖٚ یب ؾَّٛ ٚاوٙف ٌط ثبقس. ـ 

سضیز، آوؿٖٛ ثٝ خؿٓ ؾِّٛی ٚیب آوؿٖٛ ثٝ آوؿٖٛ سكىیُ قٛز.ؾیٙبدؽ ثیٗ زٚ ٘ٛضٖٚ ٔی سٛا٘س ثٝ صٛضر آوؿٖٛ ثٝ ز٘ـ 

(۱۷ــ ػالٜٚ ثط ٚخٛز ا٘سأه ٞبی ٔرشّف زض خؿٓ ؾِّٛی ٘ٛضٖٚ، ٔیشٛوٙسضی زض ا٘شٟبی آوؿٖٛ ٘یع یبفز ٔی قٛز.)قىُ ة 

ـ ٘ٛضٖٚ حؿی سٟٙب ٔی سٛا٘س ثب ٘ٛضٖٚ حؿی یب ثب ٘ٛضٖٚ ضاثظ ؾیٙبدؽ ٘ٛضٖٚ ثٝ ٘ٛضٖٚ سكىیُ زٞس.

ٖٚ ضاثظ ٔی سٛا٘س ثب ٞط ؾٝ ٜ٘ٛ ٘ٛضٖٚ ضاثظ، حؿی ٚ حطوشی ؾیٙبدؽ سكىیُ زٞس.ـ ٘ٛض

ـ ٘ٛضٖٚ حطوشی سٟٙب ٔی سٛا٘س ثب ٘ٛضٖٚ حطوشی، ضاثظ ٚ ؾَّٛ ٚاوٙف ٌط)ٔبٞیچٝ ٚ غسٜ( ؾیٙبدؽ ثطلطاض وٙس.

ـ فضبی ؾیٙبدؿی ّٕٔٛ اظ ٔبیغ ثیٗ ؾِّٛی اؾز.

سحطیىی ٚ یب ٟٔبضی ثبقس ِٚی ؾیٙبدؽ ثیٗ ٘ٛضٖٚ ٚ ؾَّٛ ٚاوٙف ٌط سٟٙب ٔیشٛا٘س اظ ـ ؾیٙبدؽ ثیٗ ٘ٛضٖٚ ٚ ٘ٛضٖٚ ٔی سٛا٘س اظ ٜ٘ٛ 

 ٘ٛع سحطیىی ثبقس.

ـ ٌیط٘سٜ ٘بلُ ػصجی خعئ دطٚسئیٗ ٞبی غكبئی ؾَّٛ دؽ ؾیٙبدؿی ثٛزٜ ٚ ػالٜٚ ثط ایٗ، ثٝ ػٙٛاٖ وب٘بَ زضیچٝ زاض زض ا٘شكبض 

 سؿٟیُ قسٜ وبسیٖٛ ؾسیٓ ٞٓ ػُٕ ٔی وٙس.

بَ زضیچٝ زاض ؾسیٕی، خعء وب٘بَ ٞبی زضیچٝ زاض ِیٍب٘سی ٔی ثبقس ٚ فمظ ثب اسصبَ ٘بلُ، ثبظ ٔی قٛز.ـ ایٗ ٘ٛع وب٘
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سطویت قیٕیبیی اؾز وٝ سٛؾظ ٘ٛضٖٚ دیف ؾیٙبدؿی سِٛیس قسٜ ٚ دیبْ ػصجی آٖ ضا اظ فضبی  ػصجی)ًَرٍسزاًغویشز( : ًبقل

س.ؾیٙبدؿی ػجٛض زازٜ ٚ ثٝ ؾَّٛ دؽ ؾیٙبدؿی ٔی ضؾب٘

 ٘بلُ ٞبی ػصجی زض خؿٓ ؾِّٛی ٘ٛضٖٚ دیف ؾیٙبدؿی سِٛیس قسٜ ٚ زضٖٚ ٚظیىَٛ ٞب)ضیعویؿٝ ٞب(، شذیطٜ ٔی قٛ٘س.  هحل سَلیذ : 

ثب ضؾیسٖ دیبْ ػصجی ثٝ دبیب٘ٝ آوؿٖٛ، ٚظیىَٛ ٞبی حبٚی ٘بلّیٗ ػصجی ثٝ غكبی آوؿٖٛ ٔشصُ قسٜ ٚ ثب آساد ؽذى ًبقل ػصجی : 

 ٘بلُ ٞب ضا زض فضبی ؾیٙبدؿی آظاز ٔی وٙٙس.)ثطٖٚ ضا٘ی(، اگشٍعیشَسضٚـ 

٘بلُ ٞبی ػصجی دؽ اظ ػجٛض اظ فضبی ؾیٙبدؿی، ثب اسصبَ ثٝ ٌیط٘سٜ ٞبی ذٛز زض غكبء ؾَّٛ دؽ ؾیٙبدؿی ٚ ثبظ ًقؼ ًبقل ػصجی : 

ىشطیىی ؾَّٛ ضا ثٝ یٖٛ ٞب قسٜ ٚ دشب٘ؿیُ اِ وطزٖ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ وب٘بَ دطٚسئیٙی، ؾجت سغییط ٘فٛشدصیطی غكبء ؾَّٛ دؽ ؾیٙبدؿی

سغییط ٔی زٞس ٚ زض دبیبٖ ثطحؿت ایٙىٝ ٘بلُ ػصجی، سحطیه وٙٙسٜ ثبقس یب ٟٔبضوٙٙسٜ، ؾَّٛ دؽ ؾیٙبدؿی سحطیه قسٜ ٚ یب اظ فؼبِیز 

 ثبظ ٔی ٔب٘س.

 ؾَّٛ دیف جذةایٗ ٘بلُ ٞب ثبیس اظ فضبی ؾیٙبدؿی ذبضج قٛ٘س. اظ ایٙطٚ یب زٚثبضٜ عزًَؽز ًبقل ّبی ػصجی ثبقی هبًذُ : 

.قٛز ٚ یب سٛؾظ ا٘عیٓ ٞبی سطقح قسٜ ثٝ ایٗ فضب، سدعیٝ ٔی قٛ٘سؾیٙبدؿی ٔی 

اّویز سخلیِ ًبقلیي ػصجی اس فضبی عیٌبدغی : 

ف اظ حس دیبْ ػصجی ثٝ ؾَّٛ دؽ ؾیٙبدؿییخٌّٛیطی اظ ا٘شمبَ ث -۱

 فطاٞٓ قسٖ أىبٖ ا٘شمبَ دیبْ ٞبی خسیس زض فضبی ؾیٙبدؿی -۲

سغییط زض ٔیعاٖ عجیؼی ٘بلُ ٞبی ػصجی، ٔی سٛا٘س ٔٙدط ثٝ ایدبز ثیٕبضی ٞبی ػصجی قل ّبی ػصجی : اّویز هٌبعت ثَدى هیشاى ًب

ٚ اذشالَ زض وبض زؾشٍبٜ ػصجی، ٌطزز.

ـ ٘بلُ ٞبی ػصجی ثب ٕٞىبضی قجىٝ ٞبی ا٘سٚدالؾٕی ٚ اخؿبْ ٌّػی زض خؿٓ ؾِّٛی ٘ٛضٖٚ ٞب ؾبذشٝ ٔی قٛ٘س.

غكبی ٘ٛضٖٚ دیف ؾیٙبدؿی ٔی قٛز.ـ سطقح ٘بلُ ٞبی ػصجی ثٝ فضبی ؾیٙبدؿی ؾجت افعایف ٔؿبحز 

ـ ٞط ٚظیىَٛ ثٝ عٛض اذشصبصی سٟٙب ٔی سٛا٘س یه ٘ٛع ٘بلُ ػصجی ضا زض ثط زاقشٝ ثبقس.

ـ ٞط ٘ٛضٖٚ ٔی سٛا٘س چٙسیٗ ٘ٛع ٘ٛضٖٚ ضا ؾبذشٝ ٚ سطقح وٙس.

ـ سٟٙب ٘ٛضٖٚ ضاثظ ٔی سٛا٘س ٘بلُ ٟٔبضی ثؿبظز.
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  2فتارگ

اعالػبر اظ  زض ٔدٕٛع ظیفٝ زؾشٍبٜ ػصجی ٔحیغی، زضیبفز .اظ زٚ ثرف ٔطوعی ٚ ٔحیغی سكىیُ قسٜ اؾز ا٘ؿبٖ زؾشٍبٜ ػصجی

ا٘ساْ ٞبی حؿی ثسٖ ٚ اضؾبَ آٟ٘ب ثٝ ٔطاوع ػصجی )ثرف حؿی( ٚ ٘یع زضیبفز ٚ ا٘شمبَ فطٔبٖ ٞبی حطوشی اظ ٔطاوع ػصجی ثٝ ا٘ساْ ٞبی 

اوٙف ٌط)ثرف حطوشی( ٚ ٚظیفٝ ٔطاوع ػصجی، دطزاظـ اعالػبر حؿی ٚ صسٚض فطٔبٖ ٞبی حطوشی ثطای اخطای دبؾد ٞبی ٔٙبؾت 

 وٙف ٌط ٔی ثبقس.سٛؾظ ا٘ساْ ٞبی ٚا

((CNSدعشگبُ ػصجی هزکشی 

اؾز وٝ ٚظیفٝ ٘ظبضر ثط فؼبِیز ٞبی ثسٖ ضا ثٝ ػٟسٜ زاض٘س. ایٗ ثرف اظ زؾشٍبٜ ػصجی دؽ  ٚ ٘ربعقبُٔ ٔغع زؾشٍبٜ ػصجی ٔطوعی 

 وطزٜ ٚ دبؾد ٔی زٞس. سفغیز، آٟ٘ب ضا درٍى ثذىٚ  هحیطاظ زضیبفز اعالػبر اظ 

سكىیُ قسٜ ا٘س.  هبدُ خبکغشزیٚ  عفیذ هبدُغع ٚ ٘ربع اظ زٚ ثرف ٔهبدُ عفیذ ٍ هبدُ خبکغشزی :  

ساختار دستگاه عصبی
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  اؾز. رؽشِ ّبی هیلیي دار٘ٛضٖٚ ٞب ٚ ٔبزٜ ؾفیس، قبُٔ اخشٕبػی اظ جغن علَلی ٔبزٜ ذبوؿشطی قبُٔ 

ثرف ٔطوعی  در هغش  

جبیگبُ هبدُ عفیذ

لكطیثخؼ  در ًخبع   

ثرف لكطی در هغش  

جبیگبُ هبدُ خبکغشزی

ثرف ٔطوعی  در ًخبع 

ی ٔطوعی قبُٔ ٔغع ٚ ٘ربع ٚ زؾشٍبٜ ػصجی ٔحیغی قبُٔ ٔدٕٛػٝ اػصبة ثسٖ ٔی ثبقس.ـ زؾشٍبٜ ػصج

ـ ٔغع زض زاذُ ٔحفظٝ خٕدٕٝ ٚ ٘ربع زض زاذُ ٔدطای ٔیب٘ی ؾشٖٛ ٟٔطٜ ٞب خبی زاضز.

 خفز حصت ثٝ ٘ربع ٔشصُ اؾز.  ۳۱خفز ػصت ثٝ ٔغع ٚ  ۱۲ـ 

ٞبؼ ٔطوعی ٔغع ٚ لكطی ٘ربع، ؾفیس ضً٘ ٔی ثبقس.ـ ثرف لكطی ٔغع ٚ ثرف ٔطوعی ٘ربع، ذبوؿشطی  ثٛزٜ ٚ ثرف 

 ـ زض ثطـ ٞبی ػطضی ٔغع ٚ ٘ربع، ٘یٕٝ ثبالئی ٔطثٛط ثٝ ؾغح قىٕی ٚ ٘یٕٝ دبییٙی ٔطثٛط ثٝ ؾغح دكشی ثسٖ اؾز.
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ٍ ًخبعحفبظز اس هغش 

  . سٛؾظ الیٝ ٞبی ٔشؼسزی حفبظز ٔی قٛ٘س وٝ زض ازأٝ ثٝ آٟ٘ب دطزاذشٝ ٔی قٛز ٚ ٘ربعٔغع 

اظ ٘ربع ٞب ؾشٖٛ ٟٔطٜ اثشسای ٘ربع حفبظز ٔی وٙٙس ٚ اؾشرٛاٖ ٞبی  اؾشرٛاٖ ٞبی خٕدٕٝ اظ ٔغع ٚ اعشخَاى ّبی هحبفظشی : .۱

ٔحبفظز ٔی وٙٙس.

دطزٜ ؾٝ الیٝ  دزدُ ّبی هٌٌض :  .۲

ٚ اؾشرٛاٖ ٞبی  ػصجیثیٗ ثرف  ٔٙٙػ

ٔحبفظ لطاض ٔی ٌیط٘س. ایٗ دطزٜ ٞب زٚ 

 س. حفبظشی زاض٘ ٚ وبض ؾبظ

ثبفز  اظ خٙؽ ایٗ دطزٜ ٞب -الف

 ثب ؾرشی ٔشفبٚر ثٛزٜ ٚ ذٛز دیًَذی

ٔی سٛا٘ٙس ٘مف  ثٝ عٛض ٔؿشمیٓ

 حفبظشی زاقشٝ ثبقٙس.

 ًخبػی ـ هبیغ هغشی زض فضبی ثیٗ ایٗ دطزٜ ٞب ٔبیؼی ثٝ ٘بْ -ة

ٚ ثٛزٜ ٚ ٔب٘غ اظ ثطذٛضز ضطثٝ ثٝ ٔغع ضزثِ گیز ٚخٛز زاضز وٝ 

ٔی قٛز. ٘ربع

 وطزٜ ا٘س.اؾشرٛاٖ ٞبی خٕدٕٝ اظ ٔحىٓ سطیٗ اؾشرٛاٖ ٞبی دٟٗ ٞؿشٙس وٝ ثب ٔفصُ ٞبی ثبثز ثب یىسیٍط اسصبَ دیسا ـ 

 دطزٜ ٞبی ٔٙٙػ ٘یع ٕٞب٘ٙس خٕدٕٝ ػالٜٚ ثط ٔغع، ثرف ثبالیی ٘ربع ضا ٘یع زضثط زاقشٝ ٚ اظ آٖ حفبظز ٔی وٙٙس.ـ 

ٚ لطاض زاضز ٚ زاذّی سطیٗ دطزٜ ٔٙٙػ، ثٝ ثرف لكطی ٔغع ٚ ٟٔطٞبی ؾشٖٛ ٟٔطٜ ٞب سطیٗ دطزٜ ٔٙٙػ زض ظیط خٕدٕٝ  ذبضخی ـ

 ٔشصُ اؾز.٘ربع 

ثرف لكطی ٔد، ٘فٛش وطزٜ اؾز. وٓ ػٕك دطزٜ ٞبی ٔٙٙػ زض قیبضٞب ٚ چیٗ ذٛضزٌی ٞبی زاذّی سطیٗ الیٝ -

 ذبضخی سطیٗ دطزٜ ٔٙٙػ، زاضای زٚ الیٝ ذبضخی ٚ زاذّی اؾز. -

ٕٞٝ دطزٜ ٞبی ٔٙٙػ، زض قیبضٞبی ػٕیك ٘یٕىطٜ ٞبی ٔد، حضٛض زاض٘س. -
ـ ٘طْ قبٔٝ ثب ثرف ذبوؿشطی ٔغع ٚ ثرف ؾفیس ٘ربع زض سٕبؼ اؾز.
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ٚ زض زیٛاضٜ ثٛزٜ دیَعشِ هَیزگ ّبی اظ ٘ٛع ٚ ٘ربع زض ٔغعٔٛیطي ٞبی ٔٛخٛز  :ٍ عذ خًَی ـ ًخبػی هغشی  - عذ خًَی -۳

 .ثب یىسیٍط زاض٘س ٚ اضسجبط سٍٙبسٍٙییىسیٍط چؿجیسٜ دٛقكی زیٛاضٜ ایٗ ٔٛیطي ٞب ثٝ  بیٞؾَّٛ  ٘ساض٘س. ذٛز ٔٙفص

 ٘فٛش ٘بدصیطٔیىطٚة ٞب  ٔٛاز ٚاظ  ثؿیبضیایٗ ؾس ٘ؿجز ثٝ : ـ ًخبػی ٍ خًَی هغشی  ـ ًحَُ هحبفظز ثَعیلِ عذ خًَی 

ٔحبفظز ٔی وٙس. ٚ ٘ربػی اظ یبذشٝ ٞبی ٔغعی )ٞٛٔئٛؾشبظی( ایؿشبیی ثب ایدبز ٞٓ ثبقٙس. ثٙبثطیٗٔی 

 ۳ـ اؾشرٛاٖ ٞبی خٕدٕٝ خعء اؾشرٛاٖ ٞبی دٟٗ ثٛزٜ ٚ ٔفبصُ ثیٗ آٟ٘ب اظ ٘ٛع ٔفصُ ثبثز ثب حبقیٝ ز٘سا٘ٝ زاض اؾز.)فصُ

(۲ظیؿز

(۲ظیؿز ۳ـ اؾشرٛاٖ ٞبی ٟٔطٜ زض ؾشٖٛ ٟٔطٜ ٞب، اظ ٘ٛع اؾشرٛاٖ ٞبی ٘بٔٙظٓ ثب ٔفصُ ِغع٘سٜ ٔی ثبقس. )فصُ

ٙٙػ ٍٕٞی اٚ خٙؽ ثبفز ٞبی دیٛ٘سی ثٛزٜ ٚ زاضای ٔبزٜ ظٔیٙٝ ای ٚ ضقشٝ ٞبی دطٚسئیٙی والغٖ ٚ ـ اؾشرٛاٖ ٞب ٚ دطزٜ ٞبی ٔ

 (۱ظیؿز ۱االؾشیه ٞؿشٙس. )فصُ

ـ اؾشرٛاٖ خٕدٕٝ زض ؾغح ذٛز ثبفز اؾشرٛا٘ی فكطزٜ ٚ زض ثرف ٔطوع زاضای ثبفز اؾشرٛا٘ی اؾفٙدی اؾز. ثٙبثطایٗ زاضای ٔغع 

( ٚ ٔغع لطٔع حبٚی ؾَّٛ ٞبی ثٙیبزی ثٛزٜ ػالٜٚ ثط سٛا٘بئی سّیس ا٘ٛاع ۲ظیؿز۳ذٛز اؾز )فصُ ظضز زض ؾغح ٚ ٔغع لطٔع زض ٔطوع

ؾَّٛ ٞبی ذٛ٘ی لبزض ثٝ سِٛیس ؾَّٛ ٞبی اؾشرٛا٘ی، ٔبٞیچٝ ٞبی لّجی ٚ اؾىّشی، ضي ٞبی ذٛ٘ی ٚ ؾَّٛ ٞبی ػصجی ثب اؾشفبزٜ 
(۳ظیؿز ۷اظ فٗ وكز ثبفز اؾز. )فصُ

، آٔیٙٛاؾیس ٞب ٚ ثطذی اظ زاضٚٞب لبزض ٌّٛوع وطثٗ زی اوؿیس، اوؿیػٖ ،سطویجبسی ٔثُ   ،ٚ ٘ربػی ظ یبذشٝ ٞبی ٔغعیزِیُ ٘یبٝ ثـ 

 ثٝ ػجٛض اظ ؾس ٔصوٛض ٔی ثبقٙس.
ـ ثطذی ٔیىطٚة ٞب لبزض ثٝ ػجٛض اظ ٔٛیطي ٞبی ٔغع ٚ ٘ربع ثٛزٜ ٚ اذشالالسی ضا ایدبز ٔی وٙٙس. 
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هخ، اقشٝ ٚ اظ ؾٝ ثرف اصّی زض زاذُ ٔحفظٝ خٕدٕٝ لطاض زٔغع :  هغش

بضٞبی زیٍط قبُٔ سبالٔٛؼ، ٞیذٛسبالٔٛؼ ، ؾبذش ٚ عبقِ هغشٚ  هخچِ

سكىیُ یبفشٝ اؾز.  ِیٕجیه

  ًیوکزُ ّبی هخ :

ٚ ثیكشط حدٓ ٔغع ضا اقغبَ ٔی وٙس. ٔد ثب  ٔد ثعضٌشطیٗ ؾبذشبض ٔغع اؾز

ػصجی  ضقشٝ ٞبییه قیبض عِٛی ػٕیك، ثٝ زٚ ٘یٕىطٜ سمؿیٓ قسٜ اؾز. 

طٜ ٞبی ٔد ضا ثٝ ، ٘یٕىراثط دیٌِ ای ٚ  راثط عِ گَػضٍ٘ی ٔثُ  عفیذ

ٔشصُ ٔی وٙٙس. ایٗ ضاثظ ٞب زض سكطیح ٔغع ، لبثُ ٔكبٞس ٞؿشٙس.ٞٓ 

زضیبفز اعالػبر اظ ٕٞٝ ثسٖ ٚ دطزاظـ آٟ٘ب ثغٛض ٕٞعٔبٖ سٛؾظ زٚ ٘یٕىطٜ، خٟز فؼبِیز ٕٞبًٞٙ ثرف ٞبی  هؾشزک :ّبی  ًقؼ

.ٔرشّف ثسٖ

اخشصبصی ّز ًیوکزُ : ًقؼ ّبی

 اؾشسالَ ٚ ضیبضیبر  ٚ ٘یٕىطٜ ضاؾز ٔطثٛط ثٝ ٟٔبضر ٞبی ٞٙطی اؾز. ٘یٕىطٜ چخ ٔطثٛط ثٝ سٛا٘بیی

ؾغح ٚؾیؼی ضا ثب ضربٔز چٙس ٔیّی ٔشط زضثط زاضز. ٚ اؾز خبکغشزیٔبزٜ  ثرف لكطی ٘یٕىطٜ ٞبی ٔد، اظقؾز هخ :  

: ی ثخؼ قؾزی هخٍیضگی ّب

  ٜچیٗ ذٛضز -۱

 زاضای قیبضٞبی ٔشؼسز ػٕیك ٚ ؾغحی  -۲

ٚ ِٛة  آّیبًِ، ِٛة دظ عزی، ِٛة لَة دیؾبًی ٞط ٘یٕىطٜ ضا ثٝ چٟبض ِٛة سمؿیٓ ٔی وٙس وٝ ػجبضسٙس اظقیبضٞبی ػٕیك،  -۳

 .گیجگبّی

ٞبی ػصجی ٔیّیٗ زاض سكىیُ ضاثظ ٞبی ؾٝ ٌٛـ ٚ دیٙٝ ای اظ ضقشٝ -

 .وٝ ٘كبٍ٘ط ؾطػز ثبالی سجبزَ اعالػبر ثیٗ ٘یٓ وطٜ ٞب اؾز قسٜ ا٘س

 فمظ ضقشٝ ٞبی ػصجی ٔی سٛا٘ٙس ٔیّیٗ زاقشٝ ثبقٙس. -

ز٘سضیز ٞبی ضقشٝ ای ٚ ثّٙس ٚ آوؿٖٛ ٞب، ضقشٝ ٞبی ػصجی ضا  -

ؾبظ٘س. ٔی

ػٕیك ثٝ چٟبض ِٛة سمؿیٓ قسٜ اؾز ٚ زض ٔدٕٛع ٔی سٛاٖ ٌفز ٔد سٛؾظ ٞفز قیبض ػٕیك ثٝ زٚٞط ٘یٕىطٜ ٔد ثب ؾٝ قیبض  -

 ٘یٕىطٜ ٚ ٞكز ِٛة سمؿیٓ قسٜ اؾز.

زٚ ثٝ زٚ لطیٙٝ ٞٓ ٞؿشٙس. زٚ ٘یٕىطِٜٛة ٞبی  -

ضا آٟ٘ب ٞبی فؼبِیز ٚ ػجٛض ٔغع ٔرشّف ٞبی ثرف ػصجی ٞبی یبذشٝ غكبی اظثٝ ضاحشی  اِىُلبثّیز خصة ؾطیغ ـ اِىُ ثٝ زِیُ 

 (۱ظیؿز ۱)فصُ  .وٙس ٔی ٔرشُ
(۱ظیؿز ۴ـ ٔٛیطي ٞبی ثسٖ ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ دیٛؾشٝ ، ٘بدیٛؾشٝ ٚ ٔٙفص زاض سمؿیٓ ٔی قٛ٘س. )فصُ
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:  قؾز هخ ثخؼ ّبی هخشلف

زضیبفز وٙٙسٜ دیبْ ٞبی ػصجی ا٘ساْالف( ثخؼ حغی: 

)چكٓ، ٌٛـ، ثیٙی، ظثبٖ، دٛؾز، ٔبٞیچٝ ٞب ٚ ...(ٞبی حؿی

دیبْ ػصجی اظ ٔطاوع ػصجی ثٝ  ضؾب٘ٙسٜ ة( ثخؼ حزکشی :

 ا٘ساْ ٞبی ٚاوٙف ٌط) ٔبٞیچٝ ٞب ٚ غسٜ ٞب(

اضسجبط ثیٗ ثرف ٞبی  ثطلطاض وٙٙسٜح( ثخؼ ارسجبطی : 

حؿی ٚ حطوشی

 ًقؼ ٍ اّویز : 

)ٚضٚزی( زض لكط ٔد صٛضر  حؿی اعالػبر ًْبیی دزداسػ

 ػولکزدٚ  سفکز، یبدگیزیٔی ٌیطز وٝ ایٗ دطزاظـ ٔٛخت 

 ٛز.ٔی ق َّؽوٌذاًِ

ٞط ٘بحیٝ اظ لكط ٔد ، دطزاظـ اعالػبر حؿی ٚیػٜ  : ًکشِ

ای ضا ثٝ ػٟسٜ زاضز.

عبقِ هغش

. ثصُ اِٙربع۳. دُ ٔغعی          ۲. ٔغع ٔیب٘ی          ۱ ؾبلٝ ٔغع ػجبضسٙس اظ :  ثرف ٞبی ؾبظ٘سٜ 

لطاض زاضز. ثبالی دُ ٔغعیزض  هغش هیبًی : . ۱

 ٘مف زاضز. حزکزٚ  ثیٌبیی، ؽٌَاییزض فؼبِیز ٞبی ٔرشّفی ٔثُ ًقؼ : 

ثركی اظ ٔغع ٔیب٘ی ٞؿشٙس وٝ زض ٍٞٙبْ سكطیح ٔغع، لبثُ ٔكبٞسٜ ٞؿشٙس. ،ثزجغشگی ّبی چْبرگبًِ

 لطاض زاضز.سیز هغش هیبًی ثرف ثطخؿشٝ ای اؾز وٝ زض  دل هغشی : . ۲

٘مف زاضز. اؽک ٚ سزؽح ثشاق، سٌفظزض فؼبِیز ٞبی ٔرشّفی ٔثُ  : ًقؼ

لطاض زاضز. ثبالی ًخبعٚ  سیز دل هغشیدبییٗ سطیٗ ثرف ٔغع اؾز وٝ زض ٌخبع : ثصل ال . ۳

: ًقؼ

    سًؼ قلتٚ  فؾبر خَى، سٌفظسٙظیٓ  -۱

ثلغٚ  عزفِ، ػطغِٔثُ  ٔطوع ا٘ؼىبؼ ٞبیی -۲

ـ ِٛة ٞبی دیكب٘ی ثعضٌشطیٗ ِٛة ٞبی ٔغع ٔی ثبقٙس.

، دؽ ؾطی اظ ـ ِٛة آٞیب٘ٝ ثب ِٛة ٞبی دیكب٘ی اظ خّٛ

ػمت ٚ ٌیدٍبٞی اظ دبئیٗ ٔدبٚضر زاضز.

 ـ ِٛة ٞبی دیكب٘ی ٚ دؽ ؾطی ٔدبٚضسی ثب ٞٓ ٘ساض٘س.

ـ ِٛة ٞبی آٞیب٘ٝ ٚ ٌیدٍبٞی ثب ٕٞٝ ِٛة ٞبی زیٍط 

ٔغعی ٔدبٚضر زاض٘س.

 ٔغع سدٕؼی اظ ؾَّٛ ٞبی ػصجی ثسٖٚ ٔیّیٗ اؾز. ٝؾبلـ 

ب ٘ربع ٚ اظ عطیك ٔغع ٔیب٘ی ثب ٔد اضسجبط زاقشٝ ٚ ٘ربع ٚ ٔغع ضا ثب یىسیٍط ٔطسجظ ٔی ؾبظز.ـ ؾبلٝ ٔغع اظ عطیك ثصُ اِٙربع  ث

ـ ؾبلٝ ٔغع اظ ثبال ثب ٔد اظ دبئیٗ ثب ٘ربع ٚ اظ ػمت ثب ٔرچٝ ٔدبٚضر زاضز.
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 ًقؼ عبقِ هغش : 

اعالػبر حؿی اظ ٘ربع ٚ ا٘ساْ ٞبی حؿی ٚ  زضیبفز ٔؿئَٛػالٜٚ ثط ٘مف ٞبی ٚیػٜ ای وٝ ٞط وساْ اظ اخعای ؾبلٝ ٔغع زاضز ، ؾبلٝ ٔغع 

اضؾبَ ایٗ اعالػبر ثٝ ثرف ٞبی ٔرشّف ٔغع ٔی ثبقس.

ـ ٔغع ٔیب٘ی اظ دبئیٗ ثب دُ ٔغعی، اظ ثبال ثب سبالٔٛؼ، اظ ػمت ثب ٔرچٝ ٚ اظ خّٛ ثب ٞیذٛسبالٔٛؼ ٔدبٚضر زاضز.

 ـ ثطخؿشٍی ٞبی چٟبضٌبٜ زض دبدیٗ ادی فیع خبی زاض٘س.

ـ دُ ٔغعی اظ ثبال ثب ٔغع ٔیب٘ی، اظ دبئیٗ ثب ثصُ اِٙربع ٚ اظ دكز ثب ٔرچٝ ٔدبٚضر زاضز.

 بع اظ ثبال ثب دُ ٔغعی، اظ دبئیٗ ثب ٘ربع ٚ اظ ػمت ثب ٔرچٝ ٔدبٚض اؾز.ـ ثصُ اِٙر

طٌٓ ٚ ػضالر ثیٗ ز٘سٜ ای ذبضخی ـ دُ ٔغعی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔطوع سٙفؿی، ثب اثط ثط ثصُ اِٙربع ؾجت ثبظ ٌكز ثٝ اؾشطاحز زیبف

 (۱ظیؿز ۳ٚ زض ٘شیدٝ دبیبٖ فطایٙس زْ ٔی قٛز. ثٝ ػجبضسی زیٍط ایٗ ٔطوع سٙفؿی سٙظیٓ ٌط ٔسر ظٔبٖ زْ ٔی ثبقس. )فصُ 

ـ ثب ٚضٚز ٔبزٜ غصائی ثٝ زٞبٖ ٚ یب ثب زیسٖ یب ثٛئیسٖ غصا، ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی ٚیػٜ ای فؼبَ قسٜ ٚ دیبْ ػصجی حبصُ اظ عطیك 

بة حؽ چكبئی ثٝ ٔطوع ٘ظیٓ سطقح ثعاق زض دُ ٔغعی ضؾیسٜ ٚ ثب سأثیط اػصبة دبضاؾٕذبسیه ثط غسز ثعالی زٞبٖ، ثعاق سطقح اػص

 (۱ظیؿز ۲ٔی قٛز. )فصُ

ـ ثعاق حبٚی آ٘عیٓ ِیعٚظیٓ ثٛزٜ ٚ ؾجت اظ ثیٗ ضفشٗ ثطذی ثبوشطی ٞب زض زٞبٖ ٔی قٛز ثٙبثطایٗ دُ ٔغعی زض ٘رؿشیٗ ذظ زفبع 

 (۲ظیؿز ۵ثسٖ ٘مف زاضز. )فصُ غیط اذشصبصی

ـ اقه چكٓ ٘یع ثب آ٘عیٓ ِیعٚظیٓ ذٛز زض زفبع غیطاذشصبصی ثسٖ زذبِز زاضز ثٙبثطایٗ دُ ٔغعی اظ عطیك سٙظیٓ سطقح ثعاق ٚ 

(۲ظیؿز ۵٘یع سٙظیٓ سطقح اقه زض زفبع اض ثسٖ ٔؤثط اؾز. )فصُ

 (۱ظیؿز ۲)فصُ .سطقح ثعاق یه دبؾد ا٘ؼىبؾی ٔغعی اؾز ـ

الی ٚ غسٜ اقىی اظ خّٕٝ غسز ثطٖٚ ضیع ثٛزٜ ٚ سٛؾظ اػصبة حطوشی ذٛزٔرشبض ػصت زٞی ٔی قٛ٘س دؽ دُ ٔغعی ثب ـ غسز ثع

 (۲ظیؿز ۱اػصبة ؾٕذبسیه ٚ دبضاؾٕذبسیه زض اضسجبط اؾز. )فصُ

ؾطذطي ٞب  ـ ثصُ اِٙربع اظ عطیك اػصبة حطوشی ذٛزٔرشبض)ؾٕذبسیه ٚ دبضاؾٕذبسیه( ثب اثطٌصاضی ثط ٔبٞیچٝ ٞبی صبف زیٛاضٜ

(۱ظیؿز ۴ٚ فصُ ۲ظیؿز۱ٚ ا٘مجبض آٖ ٞب ؾجت افعایف سًٙ قسٖ ؾطذطي ٞب ٚ زض ٘شیدٝ افعایف فكبض ذٖٛ ٔی ٌطزز. )فصُ

 (۱ظیؿز۴ـ ثصُ اِٙربع ثب اثطٌصاضی ثط ٌطٜ دیكبًٞٙ قجىٝ ٞبزی لّت ٚ سحطیه آٖ ؾجت افعایف ضطثبٖ لّت ٔی قٛز. )فصُ

اضای ٔطوع سٙظیٓ آغبظ زْ ثٛزٜ ثب سأثیط دصیطی اظ ٔطوع سٙفؽ دُ ٔغعی، ؾجت ذبسٕٝ زْـ ثصُ اِٙربع ٔطوع اصّی سٙفؽ ثٛزٜ ٚ ز

 (۱ظیؿز ۳ٔی قٛز. )فصُ

ـ ثصُ اِٙربع زاضای ٌیط٘سٜ ٞبی حؿبؼ ثٝ افعایف وطثٗ زی اوؿیس اؾز ٚ ثب حطیه ایٗ ٌیط٘سٜ ٞب، ٔطوع سٙفؽ ثصُ اِٙربع 

 (۱ظیؿز ۳سحطیه قسٜ ٚ ؾجت افعایف آًٞٙ سٙفؽ ٔی قٛز. )فصُ

ـ ثب سحطیه ٌیط٘سٜ ٞبی اوؿیػٖ زضاثط وبٞف ٔیعاٖ اوؿیػٖ ذٖٛ، دیبْ ػصجی ثٝ ثصُ اِٙربع ضؾیسٜ ٚ ایٗ ٔطوع ثب افعایف 

(۱ظیؿز ۳سؼساز سٙفؽ زض زلیمٝ ؾجت افعایف ٔیعاٖ اوؿیػٖ ضؾب٘ی ثٝ ذٖٛ ٚ ٞٛٔٛؾشبظی ذٖٛ ٔی قٛز. )فصُ

اضی ثط ظثبٖ وٛچه ، حٙدطٜ ٚ ادیٍّٛر ؾجت ثبال ضفشٗ ظثبٖ وٛچه ٚ حٙدطٜ ٚ ـ زض ٔطحّٝ غیط اضازی ثّغ ، ثصُ اِٙربع ثب اثطٌص

(۱ظیؿز ۲دبئیٗ آٔسٖ ادیٍّٛر ٚ زض ٘شیدٝ ثؿشٝ قسٖ ٔدطای ثیٙی ٚ ٘بی ٚ ثبظ قسٖ ٔطی ٔی قٛز. )فصُ

جت دبئیٗ ـ زض ا٘ؼىبؼ ٔغعی ػغؿٝ ٚؾطفٝ، ثب سحطیه ٔدبضی ثرف ٞبزی سٙفؿی سٛؾظ شضار ذبضخی، ثصُ اِٙربع زض ػغؿٝ ؾ

ضفشٗ ظثبٖ وٛچه ٚ ثبالضفشٗ ادیٍّٛر ٚ ثٝ سطسیت ثبظ قسٖ ضاٜ ثیٙی ٚ ٘بی قسٜ ٚ ٞٛا ثب فكبض اظ ثیٙی ٚ زٞبٖ ذبضج قٛز ٚ زض 

ؾطفٝ، ؾجت ثبالضفشٗ ظثبٖ وٛچه ٚ ادیٍّٛر ٚ ثٝ سطسیت ثؿشٝ قسٖ ثیٙی ٚ ثبظ قسٖ ٘بی ٚ ذطٚج ٞٛای فكطزٜ اظ زٞبٖ ٔی قٛز. 

( ۱ظیؿز ۳)فصُ
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وٝ زض ٚؾظ ٘یٕىطٜ ٞب لطاض زاضز.اؾز  کزهیٌِزٚ ٘یٕىطٜ  ٚ لطاض زاضز ٚ قبُٔ  دؾز عبقِ هغش هخچِ :

ثسٖ سؼبدلٔطوع سٙظیٓ ٚضؼیز ثسٖ ٚ  : ٍ اّویز ًقؼ

چگًَگی ػولکزد

: دیگز هغشبی عبخشبرّ

لطاض زاضز. ثبالی عبقِ هغش زضسبالهَط :  -۱

 :ٍ اّویز  ًقؼ

 ٚ سمٛیز اعالػبر حؿی اٍلیِ. دطزاظـ ۱

اعالػبر حؿی ٚ اضؾبَ ثٝ ثرف ٞبی ٔطثٛعٝ  اغّت. زضیبفز ۲

 زض لكط ٔد، خٟز دطزاظـ ٟ٘بیی

لطاض زاضز. سیز سبالهَط زضّیذَسبالهَط :  -۲

ًقؼ ٍ اّویز : 

ضطثبٖ لّت سؼساز. سٙظیٓ ۲ زٔبی ثسٖ . سٙظی۱ٓ

. سٙظیٓ سكٍٙی ٚ ٌطؾٍٙی۴ . سٙظیٓ فكبض ذ۳ٖٛ

 . سٙظیٓ ذٛاة۵

ٞیذٛسبالٔٛؼ ػالٜٚ ثط ایٙىٝ خعء ٔطاوع ٔغعی اؾز، ثٝ ػٙٛاٖ ًکشِ :

وٙس.یه غسٜ زضٖٚ ضیع، ٘یع ػُٕ ٔی 

عبهبًِ لیوجیک : -۳

 اجشاء عبهبًِ لیوجیک :

اظ ضقشٝ ٞبی ػصجی وٝ ثرف ٞبیی اظ لكط ٔد ضا ثٝ  کِ ایؽج آ(

سبالٔٛؼ، ٞیذٛسبالٔٛؼ، ِٛة ٞبی ثٛیبیی ضا ثٝ ٞٓ ٔطسجظ ٔی ؾبظز.  

 :  ٍ اّویز ًقؼ 

ایدبز احؿبؾبسی ٔثُ سطؼ، ذكٓ، ِصر  - ۱

 س.قٛ٘ٔحؿٛة ٔی  اًؼکبعیدبؾد ٞبی صبزضٜ اظ ٔرچٝ، دبؾد ـ 

ٞؿشٙس. ظیبزی ٘یٕىطٜ ٞبی ٔرچٝ ٘یع ٔب٘ٙس ٔد زاضای چیٗ ذٛضزٌی ٚ قیبضٞبی ـ

 سبالٔٛؼ یىی اظ ٔطاوع ػصجی ٔغع اؾز وٝ سرٓ ٔطغی قىُ ٚ ذبوؿشطی اؾز.ـ 

٘س.ٚ سٛؾظ یه ضاثظ ثٝ ٞٓ ٔشصُ ا زضٖٚ ٘یٕىطٜ ٞبی ٔد لطاض زاقشٝٞط فطز زاضای زٚ سبالٔٛؼ اؾز وٝ ثصٛضر لطیٙٝ  ـ

ا٘ساْ ٞبی حؿی 

ٔغع ٚ ٘ربع 
ٔبٞیچٝ ٞبی اؾىّشی ٔغع ٚ ٘ربع  ثطضؾی ٚضؼیز ٔرچٝ 

یچٝ ٞب  ٕٞبٍٞٙی فؼبِیز ٔٞب
ٚ حفظ سؼبزَ ثسٖ
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حبفظٝ - ۲

ّیذَکبهخة( 

(ثّٙس ٔسرایدبز حبفظٝ ٚ یبزٌیطی ) سجسیُ حبفظٝ وٛسبٜ ٔسر ثٝ حبفظٝ  ًقؼ ٍ اّویز : 

 اخشالالر ًبؽی اس آعیت ّیذَکبهخ : 

آؾیت ٞیذٛوبٔخ یب ثطزاقشٗ آٖ ثب ػُٕ خطاحی ٔٛخت اذشالَ زض حبفظٝ ٔی قٛز . ثٝ عٛضی وٝ ایٗ افطاز لبزض ٘یؿشٙس ٘بْ ٞبی خسیس 

ب زض سٕبؼ ثبقٙس، ثٝ ذبعط ثؿذبض٘س ٚ ایٗ ٘بْ ٞب حساوثط فمظ چٙس زلیمٝ زض حبفظٝ ثبلی ٔی ٔب٘س. الظْ ثٝ شوط ضا حشی اٌط ٞط ضٚظ ثب آٟ٘

 اؾز ایٗ افطاز زض ثربعط آٚضزٖ ذبعطار ٌصقشٝ، ٔكىّی ٘ساض٘س.

ِٛة ٞبی ثٛیبیی ٘یع ثركی اظ ؾبٔب٘ٝ ِیٕجیه ٞؿشٙس. ٘ىشٝ :

ٍ هغش :  اػشیبد آٍرهَاد     

وٝ سطن آٖ ضفشبض ثطای فطز، ٔكىالر خؿٕی ٚ ضٚا٘ی ایدبز اؾز ٚاثؿشٍی زائٕی ثٝ ٔصطف یه ٔبزٜ، یب ا٘دبْ یه ضفشبض یبز اػش:  اػشیبد 

وٙس.

 اًَاع :

. اػشیبز ٔصطفی ٔثُ اػشیبز ثٝ اِىُ، وٛوبئیٗ، ٘یىٛسیٗ، ٞطٚئیٗ، ٔٛضفیٗ ٚ وبفئی۱ٗ 

یب٘ٝ ای ٚ یب ٚاثؿشٍی ثٝ ایٙشط٘ز. اػشیبز ضفشبضی ٔثُ ٚاثؿشٍی ثٝ ثبظی ٞبی ضا۲

 هخبطزار اػشیبد : 

 . ثٝ ذغط افشبزٖ ؾالٔز خؿٕی ٚ ضٚا٘ی فطز     ۱

 . ثٝ ذغط افشبزٖ ؾالٔز ذب٘ٛازٜ فطز ٚ افطاز زیٍط خبٔؼٝ  ۲

اثط ٔیُ قسیس ثٝ ٔصطف، ، سغییطاسی زض ٔغع ایدبز ٔی وٙٙس وٝ فطز زیٍط ٕ٘ی سٛا٘س زض ثطاػشیبز آٚضاؾشفبزٜ ٔىطض اظ ٔٛاز  سبثیز در هغش :

ٔمبٚٔز وٙس.

 . زائٕی۲. ٔٛلشی           ۱ اًَاع سغییزار در هغش :  

زض صٛضسی وٝ سغییطار ٔغع، زائٕی ثبقس، اػشیبز ثطٌكز دصیط ذٛاٞس ثٛز ٚ ؾبَ ٞب دؽ اظ سطن، فطز زض  ػلز ثزگؾز دذیزی اػشیبد :

ٔؼطض ٔصطف زٚثبضٜ لطاض زاضز.

. ثرف ٞبیی اظ لكط ٔد۲ثركی اظ ؾبٔب٘ٝ ِیٕجیه                ا. ثیكشط،  هحل ّبی اثز :

ًشیجِ اثز ثز لیوجیک :

ٔیُ           یدبز احؿبؼ ِصر ٚ ؾطذٛقی زض فطز ا            قسٖ ٘بلُ ٞبی ػصجی ٔثُ زٚدبٔیٗ  زض زفؼبر اِٚیٝ ٔصطف:  آظاز -اِف

 قسیس ثطای ٔصطف زٚثبضٜ آٖ ٔبزٜ اػشیبزآٚض

ٔصطف ٔبزٜ              ایدبز احؿبؼ وؿبِز، ثی حٛصٍّی ٚ افؿطزٌی            أٝ ٔصطف:  آظاز قسٖ وٕشط زٚدبٔیٗ زض صٛضر از -ة

 ثیكشط ثطای ضؾیسٖ ثٝ ؾطذٛقی ٘رؿشیٗ. اػشیبزآٚض

فطز. وٙشطِی زذٛوبٞف سٛا٘بیی لضبٚر، سصٕیٓ ٌیطی ٚ ًشیجِ اثز ثز قؾز هخ : 

ی ٌطزز. ظیطا ٔغع آٟ٘ب زضحبَ ضقس اؾز.ایٗ ػٛاضض زض ٔغع ٘ٛخٛا٘بٖ قسیسسط ٔ
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اظ ثرف دیكیٗ آٖ صٛضر ٔی ٌیطز. ؾطیؼشطزض ایٗ افطاز، ثٟجٛز فؼبِیز ثرف دؿیٗ ٔغع 

زؾشٍبٜ ٔصطف وٕشطیٗ ٔمساض اِىُ ٔی سٛا٘س ثسٖ ضا سحز سبثیط لطاض زٞس ظیطا ضٕٗ ایٙىٝ ثٝ ؾطػز زضاػشیبد ثِ الکل : 

 .ٌٛاضـ، خصة ٔی قٛز 

ثٝ زِیُ ٔحَّٛ ثٛزٖ زض چطثی، اظ غكبء ؾَّٛ ٞبی ػصجی ثرف ٞبی ٔرشّف ٔغع ٘یع ػجٛض وطزٜ ٚ   اثز گذاری الکل : چگًَگی

 فؼبِیز ٞبی آٟ٘ب ضا ٔرشُ ٔی وٙس.

سبثیط ٔی ٌصاضز. ثبسدارًذُٚ  ک کٌٌذُیسحززض ضٕٗ اِىُ ػالٜٚ ثط زٚدبٔیٗ، ثط فؼبِیز ا٘ٛاػی اظ ٘بلُ ٞبی ػصجی 

 الکل در ثذى: اًَاع اثزار هصزف 

 الف( اثزار آًی ٍ کَسبُ هذر : 

. ایدبز ٘بٕٞبٍٞٙی زض ثس۳ٖ                . آضاْ ؾبظی ٔبٞیچٝ ٞب    ۲ . وبٞف فؼبِیز ٞبی ثس٘ی ۱

. اذشالَ زض حبفظٝ  ۶                   . ذٛاة آِٛزٌی            ۵  . وبٞف زضز  ٚ اضغطاة۴

. ثب وٙس وطزٖ فؼبِیز ٔغع، ظٔبٖ ٚاوٙف ثٝ ٔحطن ٞبی ٔحیغی ضا افعایف ٔی زٞس.۸ . ٌیدی ٚ وبٞف ٞٛقیبضی ۷

 زض فطز ؾبِٓ، ثرف ٞبی وٙبضی لكط ٔد، ٘ؿجز ثٝ ثرف ٞبی ٔطوعی، ٌّٛوع ثیكشطی ٔصطف ٔی وٙٙس. -

 زض حضٛض وٛوبئیٗ زض ثسٖ، سٛا٘بیی لكط ٔد زض ٔصطف ٌّٛوع ذٖٛ، ثؿیبض وبٞف ٔی یبثس. -

یح صٛضر ٌطفشٝ ٚ عٛال٘ی ٔسر اؾز.سضثٟجٛز فؼبِیز ٔغع زض افطازی وٝ الساْ ثٝ سطن ٔصطف وٛوبئیٗ ٔی وٙٙس، ثٝ س -
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 ة( اثزار هصزف ثلٌذ هذر : 

. ا٘ٛاع ؾطعب۳ٖ                   ىشٝ لّجی       . ؾ۲                         . ٔكىالر وجسی    ۱

سؾزیح هغش  -۰فؼبلیز 

زؾشىف  -۳ٚؾبیُ سكطیح قبُٔ ظطف سكطیح ، چبلٛی خطاحی   -۲ٌٛؾفٙس یب ٌٛؾبِٝ  ٚ ؾبِٓٔغع وبُٔ  -۱هَردًیبس :  ٍ ٍعبیلهَاد 

آة خٛـ لطاض زٞیس. ضا زض٘ىشٝ : لجُ اظ آظٔبیف ثطای ٔسر وٛسبٞی ٔغع 

ثزرعی ثخؼ ّبی خبرجی هغش 

وٝ  قىٕی ٚ ؾغح ؾط ٔی ثبقس ٝوبؾ ٞبی اؾشرٛاٖ ثطآٔسٜ اؾز ٚ ثٝ ؾٕز  وٝ دكشی ؾغح یىی اؾز، ؾغح زٚ زاضای ٘ىشٝ : ٔغع

خٕدٕٝ لطاض زاضز. ثٛزٜ ٚثٝ ؾٕز وف سمطیجب ٔؿغح

هؾبّذُ عطح دؾشی هغش:  –الف 

ثطای ٔكبٞسٜ ثٟشط قیبضٞب ٚ چیٗ ذٛضزٌی ٞبی ٔغع  ثبلی ًکشِ : 

ثبفز ٔغع ثطٔی زاضیٓ. ٔب٘سٜ دطزٜ ٔٙٙػ  ضا اظ ضٚی

زض ٔكبٞسٜ ؾغح دكشی ٔغع ٔٛاضز ظیط ثٝ سطسیت ٔكبٞسٜ ٔی ٌطزز.

ٔكبٞسٜ قیبضٞبیی وٝ ٔغع ضا ثٝ ثرف ٞبی ٔشؼسزی سمؿیٓ  -۱

دكشی  ـوٙٙس .اظ ثبضظسطیٗ ایٗ قیبضٞب ٔی سٛاٖ ثٝ قیبض خّٛیی  ٔی

ع زیٍطی ٘ی زاضز. قیبضٞبیاقبضٜ وطز وٝ ثیٗ زٚ ٘یٓ وطٜ ٔد ٚخٛز 

ٚخٛز زاضز وٝ ٞط ٘یٓ وطٜ ٔد ضا ثٝ چٟبض ثرف آٞیب٘ٝ، دؽ ؾطی ، 

 .ٚ دیكب٘ی سمؿیٓ ٔی وٙس  ٌیدٍبٞی

ٔكبٞسٜ  اخعای ؾبظ٘سٜ ٔرچٝ قبُٔ چیٗ ذٛضزٌی ٞبی زٚ  -۲

وطٔیٙٝ ٔبثیٗ زٚ ٘یٕىطٜ .  ٚ ثرف٘یٓ وطٜ 

چیٗ ذٛضزٌی ٞبی ٔرچٝ ثب ٔد . ٚ ػٕكٔمبیؿٝ ضربٔز  -۳

ٛة ٞبی ثٛیبیی . )زیس وبُٔ ِٛة ٞبی  ثٛیبیی زض ٔكبٞسٜ ؾغح قىٕی أىبٖ دصیط اؾز(.ٔكبٞسٜ ثركی اظ ِ -۴

ٔكبٞسٜ ثبلی ٔب٘سٜ ٘ربع ٔشصُ ثٝ ٔغع -۵

هؾبّذُ عطح ؽکوی هغش: -ة

ٔغع ضا اظ ؾغح دكشی ثط ضٚی ظطف سكطیح لطاض زازٜ  ٚ دطزٜ ٔٙٙػ ٔٛخٛز 

ع ثٝ عطف ثرف ٚ ٔٛاضز ظیط ضا أشساز ٘رب زض ؾغح قىٕی ضا خسا ٕ٘ٛزٜ

دیكب٘ی ٔكبٞسٜ ٔی وٙیٓ.

ثبلی ٔب٘سٜ ٘ربع  -۱

ٞبی ٔرچٝ اظ  اؾز. وٙبضٜثصُ اِٙربع زض ایٗ ٔكبٞسٜ  خّٛی ٔرچٝ  -۲

وٙبض ثصُ اِٙربع زیسٜ ٔی قٛز.

ثٝ سطسیت اثشسا دُ ٔغعی )ثٝ صٛضر زٚ ثطخؿشٍی  اِٙربعزض ثبالی ثصُ  -۳

( ٚ ثبالسط ٔغع ٔیب٘ی  ٔكبٞسٜ ٔی قٛز.

ٞسٜ ویبؾٕبی ثیٙبیی وٝ ثركی اظ اػصبة چكٓ اؾز وٝ اظ وطٜ ٞبی چكٓ ثٝ ؾٕز ِٛة دؽ ؾطی زض ٘یٕىطٜ ٔربِف ٔی ضٚز ٔكب -۴

ز  ثركی اظ سصبٚیط چكٓ ضاؾز ثٝ ٘یٕىطٜ چخ ٔد ٞسایز ٔی قٛز. ف.ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔی سٛاٖ ٌ

 وٝ زض ثرف دیكب٘ی ٔكٟٛز اؾز. ضً٘  ضریٓ ؾفیس زٚ ضقشٝ  :ثٛیبیی ثٟبی ِٛ -۵

٘ىشٝ : زض ٔكبٞسٜ زلیك ؾغح قىٕی ٔی سٛاٖ ثٝ ٔحُ لطاض ٌیطی ٞیذٛفیع ٘یع دی ثطز.
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ثزرعی ثخؼ ّبی درًٍی هغش

ثطای ٔكبٞسٜ ثرف ٞبی زضٚ٘ی ٔغع زض اثشسا ٔغع اظ ؾغح قىٕی ضٚی 

ظطف سكطیح لطاض ٔی زٞیٓ .زض ٔطحّٝ ثؼس زٚ ٘یٕىطٜ ٔد ضا اظ یىسیٍط 

یٗ زٚ ٘یٓ وطٜ ضا خسا ٔی ٕ٘بییٓ ثٝ آضأی خسا وطزٜ ٚ دطزٜ ٔٙٙػ ث

.حبَ ثٝ سطسیت اظ ؾغح دكشی ثٝ عطف ؾغح قىٕی اخعای ظیط ضا ثٝ 

سطسیت ٔكبٞسٜ ٔی ٕ٘بییٓ.

ثٝ صٛضر ٘ٛاض ؾفیس ضٍ٘ی اؾز وٝ ٚلشی ثب اٍ٘كشبٖراثط دیٌِ ای  -۱

ؾب٘شی  ۲زؾز ، زٚ ٘یٕىطٜ ضا اظ یىسیٍط زٚض ٔی وٙیٓ زض ػٕك سمطیجی

.ٔشطی  ٔكبٞسٜ ٔی قٛز

زض ثرف خّٛیی ضاثظ دیٙٝ ای ثطـ وٛچىی ثب سیغ خطاحی ایدبز  ؾفیس ضً٘ثطای ٔكبٞسٜ ایٗ ضاثظ هؾبّذُ راثط عِ گَػ :  -۲

زٚ فضب ٚخٛز  راثط عِ گَػٔی ٕ٘بییٓ ٚثٝ آضأی ثٝ زٚض وطزٖ زٚ ٘یٓ وطٜ ٞبی ٔد اظ یىسیٍط ازأٝ ٔی زٞیٓ. ثیٗ زٚ ضاثظ دیٙٝ ای ٚ 

٘بٔیسٜ  ٔی قٛز. ۲ٍ  ۱ی جبًج ثطي ّبیزاضز وٝ 

ٞبی ٔٛیطٌی ٚ اخؿبْ ٔرغظ زضٖٚ ثغٗ ٞب ی خب٘جی ٝ ٔكبٞسٜ قجى -۳

زض ثغٗ ٞب ثبػث اصالح دیبْ ٞبی حطوشی اظ لكط ٔد ٔی قٛ٘س.اجغبم هخطط  ًکشِ :

٘ربػی ٔی ثبقٙس. –ٔٛیطي ٞبی ٔٛخٛز زض ثغٗ ٞب سطقح وٙٙسٜ ٔبیغ ٔغعی  ًکشِ :

اثظ ؾٝ ٌٛـ )زض صٛضر ِعْٚ ثطزاقشٗ ضاثظ ؾٝ ٌٛـ ( ٚ فبصّٝ ثیكشط زٚ ٘یٕىطٜ ثٝ ؾٕز ؾغح قىٕی زٚثب ازأٝ ثطـ زض لبػسٜ ض -۴

سبالٔٛؼ ٔكبٞسٜ ٔی ٌطزز وٝ ثب یه ضاثظ ٘بظن ثٝ ٞٓ ٔشصُ

ٞؿشٙس.

ثٝ عطف ػمت ٔغع)ثٝ عطف اظ سبالٔٛؼ  ثطي عَم ٔكبٞسٜ -۵

)دیٙٝ آَ( ی ثٝ ا٘ساظٜ ٘رٛز ثٝ ٘بْ ادی فیعغسٜ ا ٔرچٝ( ٚ

ٔكبٞسٜ ثركی اظ ٔغع ٔیب٘ی ثٝ ٘بْ ثطخؿشٍی ٞبی چٟبضٌب٘ٝ وٝ  -۶

لطاض زاضز. زٚ ثطخؿشٍی  زض ػمت ادی فیع) ثیٗ ادی فیع ٚ ٔرچٝ (

ط ٞؿشٙس.س خّٛیی ثٝ عطف ادی فیع زضقز

ٔكبٞسٜ زضذز ظ٘سٌی زضٖٚ ٔرچٝ ٚ ثغٗ چٟبضْ زض ثطـ ٔرچٝ  -۷

نخاع

أشساز یبفشٝ  ْزُ کوزه دٍهیي سبثصل الٌخبع  اظ لطاض زاقشٝ ٚ عشَى هْزُ ّبزضٖٚ ربع، ثركی اظ زؾشٍبٜ ػصجی ٔطوعی اؾز وٝ ٘

اؾز.

 قش نخاع :ن

اتصبل هغش ثِ دعتگبُ ػصجی هحیطی -۱

ثغٗ ٘بٔیسٜ ٔی قٛ٘س. ـ چٟبض حفطٜ زضٖٚ ٔغع ٚخٛز زاضز وٝ سب ٔدطای ٔطوعی ٘ربع أشساز زاض٘س ٚ

 ـ ایٗ حفطار سٛؾظ ٔبیغ ٔغعی ٘ربػی دط قسٜ ا٘س.

 زض زٚ عطف ضاثظ ٞبی ؾٝ ٌٛـ ٚ دیٙٝ ای لطاض زاض٘س. ۲ٚ  ۱ـ ثغٗ ٞبی 

 خبی زاض٘س. ۲ٚ  ۱ـ اخؿبْ ٔرغظ زض فضبی ثغٗ ٞبی 

 زضٔیبٖ ؾبلٝ ٔغع ٚ ٔرچٝ لطاض زاضز. ۴زض ػمت سبالٔٛؼ ٞب ٚ ثغٗ  ۳ـ ثغٗ 

دبئیٗ سطیٗ ثغٗ ٞب ٔی ثبقٙس. ۴ثبالسطیٗ ٚ ثغٗ  ۲ٚ  ۱ـ ثغٗ ٞبی 
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اس اًذام ّبی ثذى ثِ هغشپیام های حسی ارعبل  -۲

اس هغش ثِ اًذام ّب یام های حرکتیپارعبل  -۳

 هزوش ثزخی اًؼىبط ّبی ثذى -۴

٘ربع ٘یع ٔب٘ٙس ٔغع زاضای زٚ ثرف ٔطوعی ٚ لكطی اؾز. ثب ایٗ سفبٚر وٝ زض ٘ربع ثط ػىؽ  عفیذ ٍ خبکغشزی ًخبع : ضؼیز هبدٍُ

.اؾز خبکغشزیثٛزٜ ٚ ثرف ٔطوعی،  عفیذرف لكطی، ثٔغع، 

 بػیػصت ًخخفز ػصت، ثٝ ٘ربع ٔشصُ ثٛزٜ ٚ  ۳۱خفز ػصجی وٝ ثٝ ٔطاوع ػصجی ٔشصُ ا٘س،  ۴۳ ٔدٕٛعاظ  ػصبة ًخبػی :ا

ٞط ػصت ٘ربػی زاضای زٚ ضیكٝ اؾز.  ٔحؿٛة ٔی قٛز.

ٞؿشٙس. اػصبة هخشلطىشٝ : اػصبة ٘ربػی ٍٕٞی ٘

ػصت ٘ربػی اؾز وٝ اعالػبر حؿی ضا ثٝ ٘ربع ٚاضز ٔی وٙس. حغیثرف . ریؾِ دؾشی : ۱

ػصت ٘ربػی اؾز وٝ دیبْ ٞبی حطوشی ضا اظ ٘ربع ذبضج ٔی وٙس. حزکشیثرف . ریؾِ ؽکوی : ۲

 .پیبم حغی هی گَیٌذثِ پیبم ّبی تحزیه وِ تَعط اس اًذام ّب ثِ هزاوش ػصجی ارعبل هی ؽَد، ـ 

هی گَیٌذ. ثب فزهبى ّبیی وِ در هزاوش ػصجی صبدر ؽذُ ٍ ثِ اًذام ّبی ٍاوٌؼ گز، ارعبل هی ؽَد، پیبم حزوتیـ 
ثزخی اًؼىبط ّب، ًخبػی ٍ ثزخی دیگز هغشی ّغتٌذ.ـ 
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دستگاه عصثی هحیطی

زتجط هی وٌذ. هدعتگبُ ػصجی هحیطی، ثخؾی اس دعتگبُ ػصجی اعت وِ هغش ٍ ًخبع را ثِ ثخؼ ّبی)اًذام ّبی( دیگز ثذى     

جفت ػصت ًخبػی، هزاوش ػصجی یؼٌی هغش ٍ ۳۱جفت ػصت هغشی ٍ  ۱۲ ثب  دعتگبُ ػصجی هحیطی های تشکیل دهنذه : تخش    

ظ ٍ هبّیچِ ّب( هزتجط هی وٌذ. حًذام ّبی ا ًخبع را ثِ ثخؼ ّبی دیگز ثذى، )

هجوَػِ ای اس رؽتِ ّبی ػصجی اعت وِ درٍى ثبفت پیًَذی لزار گزفتِ اًذ. صة :ع

 عتگبُ ػصجی هحیطی دارای دٍ ثخؼ اعت.د

ى دریبفت وزدُ ٍ ثِ دعتگبُ ػصجی ذهختلف ثیبم ّبی حغی را اس اًذام ّبی پبهل هجوَػِ اػصبثی اعت وِ ؽ خش حسی :ت -۱

هزوشی هی رعبًذ.

هثل  اجزا وٌٌذُصبثی تؾىیل یبفتِ وِ پیبم ّبی حزوتی را اس دعتگبُ ػصجی هزوشی ثِ اًذام ّبی ػجوَػِ اه اس تخش حرکتی : -۲

هبّیچِ ّب، هی رعبًذ.

. ثخؼ خَدهختبر۲         . ثخؼ پیىزی  ۱خش های سازنذه تخش حرکتی : ت

 هاهیچه های اسکلتیغئَل رعبًذى پیبم ّبی حزوتی ثِ هخؾی اس دعتگبُ ػصجی هحیطی حزوتی اعت وِ ث   :پیکری. تخش ۱

ػٌَاى هثبل ِ ث هی رعبًذ. هاهیچه های اسکلتیاعت. ثِ ػجبرت دیگز، ثخؼ پیىزی، پیبم ّبی ػصجی را ثِ اًذام ّبی ارادی ثذى یؼٌی 

بت خَد ثٌَیغیذ، علَل ّبی ػصجی ثخؼ پیىزی ، فزهبى هغش را ثِ هبّیچِ ّبی اعىلتی ٍلتی تصوین هی گیزیذ ًىتِ ای را در دفتز ًى

دعت هی رعبًٌذ.

ایدبز وطزٜ اؾز. ثبسدزٍاًِ ثب ثبل ّبی ثرف ٔطوعی ٚ ذبوؿشطی ٘ربع زض ثطـ ػطضی، ٔٙظطٜ ای قجیٝ ثٝ ـ 

ٚخٛز زاضز. کبًبل هزکشی ًخبعض ٔطوع ثرف ذبوؿشطی ٘ربع، ٔدطایی ثٝ ٘بْ زـ 

 ػٕیك اؾز. قیبض ػطضیرف ؾفیس ٚ لكطی ٘ربع، زاضای یه ث ـ

 ًکبر هْن :

ٞبی ثسٖٚ ػّز ؾفیس ثٛزٖ ثرف ٔطوعی، سدٕغ ثرف ٞبی ٔیّیٗ زاض ٘ٛضٖٚ ٞب ٚ ػّز ذبوؿشطی ضً٘ ثٛزٖ، سدٕغ ثرفـ 

یّیٗ اؾز.ٔ

ٕٛاضٜ ثسٖٚ ٔیّیٗ اؾز.ٞخؿٓ ؾِّٛی ٘ٛضٖٚ ٞب ـ 

ثرف لكطی ٘ربع زض ؾغح دكشی آٖ، زاضای زٚ قیبض ٘ؿجشب ػٕیك اؾز.ـ 

٘ٛضٖٚ ٞبی حؿی  جغن علَلیضیكٝ دكشی اػصبة ٘ربػی، زض ٔدبٚضر ٔحُ ٚضٚز ػصت ثٝ ٘ربع، ٔشٛضْ قسٜ ٚ ٔحُ اؾشمطاض ـ 

اؾز.

ٙبدؽ ثیٗ دبیبٖ ٞبی آوؿٛ٘ی ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿی ٚ ز٘سضیز ٘ٛضٖٚ ٞبی حطوشی اؾز.رف ٔطوعی ٘ربع، ٔحُ سكىیُ ؾیثـ 

ؿٓ ؾِّٛی ٘ٛضٖٚ ٞبی حطوشی ٘ربػی زض ثرف ذبوؿشطی ٘ربع لطاض زاضز.خ ـ
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.هبّیچِ ّب ثِ هحزن ّب اعت غیرارادیٍ  سریعپبعخ  نعکاس : ا
و بلع سرفه ،: انعکاس عطسهمثالانعکاس مغزی   

انواع انعکاس 

زانو و انعکاس عقب کشیدن دست : انعکاس زردپی زیرمثال نعکاس نخاعیا 

در ایي  در ایي پذیذُ، ثزخَرد دعت ثِ جغن داؽ، هَجت ػمت وؾیذى دعت تَعط فزد هی ؽَد.: انعکاس عقة کشیذى دست 

خبع درگیز ّغتٌذ. ثذیي ؽىل وِ ثب اًؼىبط، گیزًذُ حغی، هبّیچِ ّبی اعىلتی دٍعز ثبسٍ ٍ عِ عز ثبسٍ ، ػصت هختلط ًخبػی ٍ ً

ثزخَرد دعت ثِ جغن داؽ، گیزًذُ حغی پَعت، تحزیه ؽذُ ٍ پیبم ػصجی حبصل را اس طزیك ًَرٍى حغی اس ریؾِ پؾتی ثِ ًخبع 

ارعبل هی وٌذ. دٍ اًؾؼبة آوغًَی ایي ًَرٍى، ثب دٍ ًَرٍى راثط، عیٌبپظ تؾىیل هی دّذ، یىی اس علَل ّبی ػصجی راثط، ثب یه 

َرٍى حزوتی عیٌبپظ تحزیىی ایجبد وزدُ ٍ ً

هَجت تحزیه هبّیچِ عِ عزثبسٍ هی ؽَد. 

ّوشهبى، ًَرٍى راثط دیگز، ثب ًَرٍى حزوتی 

دیگزی عیٌبپظ هْبری تؾىیل هی دّذ ٍ ایي 

 دٍعز ثبسًٍَرٍى، عجت غیزفؼبل ؽذى هبّیچِ 

هی  در ًتیجِ، دعت فزد ثِ ػمت وؾیذُ ؽذُ ٍ

(۸ ؽَد. )فؼبلیت

 یغ ثَدى پبعخ ّبی اًؼىبعی، ًمؼ ًَرٍى ّبی هیلیي دار در ایي پبعخ ّبعت.یىی اس دالیل عزـ 

 نخاعفزهبى هی گیزًذ ثب ایي حبل در ثزخی پبعخ ّبی اًؼىبعی، ایي هبّیچِ ّب اس  هغسهبّیچِ ّبی اعىلتی ثِ طَر هؼوَل اس ـ 

 فزهبى دریبفت هی وٌٌذ.

.ّغتٌذبػی ًخ ّبی اًؼىبطٍ ػمت وؾیذى دعت،  اًؼىبط تخلیِ ادرار  ـ

ی دعتگبُ ػصجی هحیطی ؽبهل هجوَػِ ای اس اػصبة هختلف اعت وِ پیبم ّبی ػصجی را ثیي دعتگبُ ػصجی هزوشی ٍ اًذام ّبـ 

هختلف ثذى اًتمبل هی دٌّذ.

 .دًذریت یب آوغَى رؽتِ ای هیلیي دار را رؽتِ ػصجی هی گَیٌذـ 

 ػصت حغی اس اجتوبع چٌذیي رؽتِ ػصجی حغی تؾىیل هی یبثذ.ـ 

 ًَاع هبّیچِ ّب ٍ غذُ ّبی ثذىااس  ػجبرتٌذ ٍاوٌؼ گزاًذام ّبی ـ 

 ی وٌذ.هبّیچِ اعىلتی تٌْب اًذاهی اعت وِ ثصَرت ارادی ػول هـ 

ًمجبض ارادی، گبّی ثصَرت غیز ارادی ًیش ػول هی وٌٌذ. اایي هبّیچِ ّب ػالٍُ ثز ـ 

هحغَة هی ؽَد. انعکاسیػولىزد غیز ارادی هبّیچِ ّبی اعىلتی، جشء پبعخ ّبی ـ 

 صبدر هی ؽَد.هغس دعتَرات ثخؼ پیىزی دعتگبُ ػصجی هحیطی حزوتی، اس ـ 
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ایي ثخؼ اس دعتگبُ ػصجی هحیطی، ّویؾِ فؼبل ثَدُ ٍ هغئَل رعبًذى پیبم ّبی حزوتی هزاوش ػصجی)هغش ٍ. تخش خودهختار : ۲

 ًخبع( ثِ اًذام ّبیی وِ ثطَر غیزارادی ػول هی وٌٌذ، اعت. 

وٌذ. را تٌظین هی غذه ها ٍ  هاهیچه های قلثی و صافًىتِ : پیبم ّبی ثخؼ خَدهختبر، فؼبلیت 

 اعصاب سوپاتیک 

اجسای تخش خودهختار 

 اعصاب پاراسوپاتیک           

فؼبلیت ثخؼ ّبی عوپبتیه ٍ پبراعوپبتیه، هؼوَال ثزخالف یىذیگز اعت تب فؼبلیت ّبی حیبتی ثذى را در ؽزایط هختلف اهویت : 

 تٌظین وٌٌذ.

داؽتِ ٍ ثذى را در حبلت آهبدُ ثبػ ًگِ هی دارد. هثل حبلتی وِ ٌّگبم ه غلجِ ٌّگبم ّیجبى، ثز ثخؼ پبراعوپبتیتخش سوپاتیک : 

 ًؾغتي در جلغِ آسهَى وٌىَر تجزثِ هی وٌیذ.

 نقش اعصاب سوپاتیک : 

افشایؼ تؼذاد تٌفظ -۳                     افشایؼ ضزثبى للت -۲                        افشایؼ فؾبر خَى -۱

زگذاری ّبی فَق، هَجت ّذایت جزیبى خَى ثِ للت ٍ هبّیچِ ّبی اعىلتی ؽذُ ٍ هَجت هی ؽَد ثذى اًزصی ثخؼ عوپبتیه ثب تبثی

 السم ثزای هَاجِ ؽذى ثب ّیجبى را تبهیي وٌذ.

 فؼبلیت ایي ثخؼ هَجت ثزلزاری حبلت آراهؼ در ثذى هی ؽَد. تخش پاراسوپاتیک : 

 نقش اعصاب پاراسوپاتیک : 

 وبّؼ ضزثبى للت -۲                         وبّؼ فؾبر خَى -۱

زض ا٘ؼىبؼ ػمت وكیسٖ زؾز، یه ٘ٛضٖٚ حؿی، زٚ ٘ٛضٖٚ ضاثظ ٚ زٚ ؾَّٛ ػصجی حطوشی زذبِز زاضز. -۱

 زض ایٗ ا٘ؼىبؼ، ؾٝ ؾیٙبدؽ سحطیىی ٚ یه ؾیٙبدؽ ٟٔبضی) ٚ یه ؾیٙبدؽ غیطفؼبَ( سكىیُ ٔی قٛز. -۲

اثظ ثب یىی اظ ٘ٛضٖٚ ٞبی حطوشی ٚ ٘یع ثیٗ ٘ٛضٖٚ حطوشی ثب ثیٗ ٘ٛضٖٚ حؿی ٚ یىی اظ ٘ٛضٖٚ ٞبی ضاثظ، ثیٗ ٘ٛضٖٚ ض -۳

ٔبٞیچٝ ؾٝ ؾطثبظٚ ؾیٙبدؽ ٞبی سحطیىی ایدبز ٔی قٛز.

 ثیٗ ٘ٛضٖٚ حؿی ٚ ٘ٛضٖٚ ضاثظ زیٍط، ؾیٙبدؽ ٟٔبضی سكىیُ ٔی قٛز. -۴

ف قسٜ ٚ ٔبٞیچٝ ٘ٛضٖٚ حطوشی ثب ػسْ اضؾبَ دیبْ ثٝ ٔبٞیچٝ زٚؾطثبظٚ، ؾجت ٔی قٛز وٝ فؼبِیز ایٗ ٔبٞیچٝ ٔشٛل -۵

 زٚؾطثبظٚ ثٝ حبِز اؾشطاحز زضٔی آیس.

لطاض زاض٘س.-۶ ضاثظ زض ثرف ذبوؿشطی ٘ربع ٘ٛضٖٚ ٞبی
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 دستگاه عصثی جانوراى

ایي ؽجىِ ػصجی،  اعت.هیذر در  شثکه عصثیعبدُ تزیي عبختبر ػصجی،  : هیذر   

هجوَػِ ای اس ًَرٍى ّبی پزاوٌذُ در دیَارُ ثذى ّیذر اعت وِ ثب ّن در ارتجبط اًذ. اس 

پبعخ ػوَهی ثِ تحزیه اعت. ثذیي صَرت وِ تحزیه ّز  ٍیضگی ّبی ؽجىِ ػصجی ،

ًمطِ اس ثذى ّیذر در ّوِ عطح ثذى هٌتؾز ؽذُ ٍ ؽجىِ ػصجی، علَل ّبی هبّیچِ ای 

 ثذى را تحزیه هی وٌذ.

ًىتِ : ّیذر فبلذ عز ٍ هغش ثَدُ ٍ در ًتیجِ دعتگبُ ػصجی هزوشی ٍ هحیطی ًذارد.

ای دستگاه عصبی پالناریا دارپالناریا :   

دو بخش است. 

جسن ّز گزُ ػصجی، هجوَػِ ای اس 

 ًَرٍى ّبعت. سلولی

اعت سیزا دٍ گزُ ػصجی تؾىیل دٌّذُ هغش، اس اجغبم  خاکستری رنگهغش پالًبریب،  نکته :

علَلی تؾىیل یبفتِ اًذ ٍ جغن علَلی، ّوَارُ ثذٍى هیلیي اعت. پظ ثبیذ خبوغتزی 

 ثبؽذ.

ایي دٍ طٌبة ثب  اسی در طَل ثذى جبًَر اهتذاد دارًذ.دٍ طٌبة ػصجی پالًبریب ثِ صَرت هَ

 را ثِ ٍجَد آٍردُ اًذ. ساختار نردتاى هاننذیرؽتِ ّبی وَچه تز ثِ ّن هتصل ؽذُ ٍ 

ًىتِ : طٌبة ّبی ػصجی پالًبریب، هجوَػِ ای اس آوغَى ّب ٍ دًذریت ّبی ًَرٍى ّب 

ّغتٌذ.

هخ 

هغش      هخچِ           هغش هیبًی 

 عبقِ هغش      دل هغشی          

ثصل الٌخبع            ثخؼ هزکشی                             

سبالهَط   

 ّیذَسبالهَط 

عبهبًِ لیوجیک   دعشگبُ ػصجی

 ًخبع

دیکزی  

 ثخؼ هحیطی                              عوذبسیک  

خَدهخشبر      دبراعوذبسیک             

( 9)فؼبلیز 
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 تنظین عصبی هحوود اهیری 

ی دو بخش است.دستگاه عصبی حشرات نیز دارا حشرات : 

طٌبة ػصجی حؾزات در طَل ثذى وؾیذُ ؽذُ ٍ در ّز ثٌذ ثذى، یه گزُ ػصجی دارد. ّز 

 هی وٌذ.  گزُ فؼبلیت هبّیچِ ای یه ثٌذ را تٌظین

 نکات : 

 هغش حؾزات، اجتوبػی اس اجغبم عل لی ًَرٍى ّب ثَدُ ٍ خبوغتزی رًگ اعت. -۱

ریت ّبی ًَرٍى ّب تؾىیل یبفتِ اعتطٌبة ػصجی، اس آوغَى ّب دًذ -۲
و  بخش مرکزیدر مهره داران نیز دستگاه عصبی دارای دو مهره داران دیگر :  

است.  محیطی

را تشکیل می  مغزاست و در جلو برحسته شده و  طناب عصبی پشتیدر مهره داران، 

یا  یغضروفدهد. طناب عصبی درون سوراخ مهره ها و مغز درون جمجمه ای 
 قرار دارد.  استخوانی

در بین مهره داران مختلف، اندازه نسبی مغز پستانداران و پرندگان)نسبت به وزن بدن( بیشتر از سایرین است. 

 قبُٔ زٚ ٌطٜ ػصجی زض ؾطهغش:   

ثخؼ هزکشی  

ر ٔشصُ ثٝ ٔغعرثٝ صٛدٍ طٌبة ػصجی:   شگبُ ػصجی دالًبریباجشای دع

ثخؼ هحیطی    رؽشِ ّبی کَچک هشصل ثِ طٌبة ّبی ػصجی   

است. عصبی به هم جوش خورده چند گرهشامل  مغز 

متصل به مغز بخش مرکزی    یک طناب عصبی شکمی 

اجزای دستگاه عصبی حشرات

انشعابات گره های عصبی موجود روی طناب عصبیبخش محیطی 

هغس 

تخش هرکسی     

طناب عصثی پشتی                         اجسای دستگاه عصثی ههره داراى

اعصاب             تخش هحیطی




