
 

  هصالخ :19-دیووک یناتسمز همانرب
  
 .19-دیووک یارب تلود یناتسمز همانرب زا تسا یا هصالخ نیا

 
 هب کمک ،ریذپ بیسآ دارفا و NHS زا تظافح ،سوریو ندرک بوکرس یارب ام همانرب هک - لماک هخسن
 سرتسد لباق اجنیا - دنکیم هئارا ار یداع طیارش هب تشگزاب هار و ،داصتقا و شزومآ تکرح همادا
   :تسا

 
  تلود فادھا

  :دور یم شیپ فدھ هس ساسا رب تلود دربھار .1
a. ءالتبا شرتسگ بوکرس.   
b. یطیارش هب یگدنز ندنادرگزاب و سوریو تیریدم یارب رترثوم و دیدج یاھ هار نتفای 

  .یداع طیارش هب کیدزن
c. هکنیا زا نانیمطا و .تشیعم و لغاشم ،هعماج و داصتقا هب بیسآ یرثکادح شھاک 

  .دوش یم نیمات اھھاگشناد و اھجلاک ،سرادم ،اھ کدوک دھم رد شزومآ
 

  یداع طیارش هب تشگزاب هار
 هیکت یعامتجا و یداصتقا یاھتیدودحم یور رتمک دوب دھاوخ رداق تلود ،ور شیپ یاھھام رد .2

  .دنک باسح یملع یاھتفرشیپ اب هدش هئارا یاھلح هار یور رتشیب و هدرک

 هب یگدنز تشگزاب دروم رد نانیمطا لوصح یارب تلود همانرب زکرم رد نسکاو .3
 فلتخم هدننک دیلوت تفھ اب یتاقفاوت هدرک مالعا تلود .تسا نکمم تلاح نیرت یداع
 هتشاد روشک رسارس رد هئارا یارب زود نویلیم 350 زا شیب هب یسرتسد نیمضت یارب نسکاو
 نویسانیسکاو همانرب زاغآ هدامآ تلود ،هدنیآ هام ،دننک دییات ار اھنسکاو رظان تاماقم رگا .تسا
  .ددرگ یم ایناتیرب رسارس رد

 هک دوش یم دییات ینامز اھنت 19-دیووک نسکاو .تسا لوا تیولوا هشیمھ مدرم ینمیا .4
 ینیلاب یاھشیامزآ قیرط زا تیفیک و یراذگریثات ،ینمیا یاھدرادناتسا نیرتیوق اب قباطم
  .دشاب

 
 رثوم یاھنامرد ،دشاب هدافتسا لاح رد ایند و ایناتیرب رد اھنسکاو هک ینامز یتح .5

 ییاھنآ یارب هلمج زا ،دوب دھاوخ یتایح سوریو تیریدم یارب نانچمھ 19-دیووک یارب
 نتفای .دنتسھ ینمیا متسیس رد لکشم راچد رگا لاثم یارب ،دنوش هنیسکاو دنناوت یمن هک
 شھاک دنوش یم التبم سوریو هب هک ییاھنآ یارب ار دیدش یرامیب و گرم رطخ رثوم یاھنامرد
  .دندرگزاب یداع یگدنز هب دنک یم کمک اھنآ هب و دھد یم

 یلو دنرادن مئالع هک ار یدارفا داد دھاوخ هزاجا ام هب هعماج شیامزآ هدش تیوقت همانرب .6
 شیامزآ تلود ،نینچمھ .مییامن هنیطنرق و ییاسانش دنھد یم شرتسگ ار سوریو هتساوخان

 طیارش رد لغاش دارفا و یعامتجا یاھتبقارم ،NHS مدقم طخ لنسرپ یارب ار بترم و عیرس
 .دھد یم رارق سرتسد رد رگید یتایح و رطخرپ

 100 زا و ،تسا هدش ربارب جنپً ابیرقت دنراد 19-دیووک مئالع هک ییاھنآ یارب شیامزآ تیفرظ .7
 و ،تسا هدیسر ربتکا نایاپ رد زور رد شیامزآ رازھ 500 هب لیروآ نایاپ رد زور رد شیامزآ رازھ
 رد نادنورھش یارب شیامزآ نیا .دوش رتشیب زین نیا زا لاس نایاپ ات هک تسا نیا همانرب

 هکبش رد یکیتسجل یگدیچیپ و هزادنا شیازفا دوجو اب .تسا سرتسد رد ایناتیرب یاج رھ
  .دشخب دوبھب ار اھشیامزآ نیا یارب هجیتن مالعا نامز دنک یم شالت تلود ،هدرتسگ



 

 

 
 سوریو ندرک راھم

 زاین دیاب و دنک یم هئارا ار یداع طیارش هب تشگزاب ریسم الاب رد حورشم یملع یاھتفرشیپ .8
 دراوم نیا هک ینامز ات اما .دھد شھاک راھب رد ار یعامتجا و یداصتقا یاھتیدودحم هب
 .دیامن هدافتسا سوریو بوکرس یارب رگید یاھرازبا زا نانچمھ دیاب تلود ،دنک ادیپ شرتسگ

  ناتسلگنا رد دنمفدھ یدرکیور

 رد ناتسلگنا رد یلم یاھتیدودحم نتشادرب هوحن نینچمھ 19-دیووک یناتسمز همانرب .9
 یاھشالت هک تسا ریذپناکما لیلد نیا هب اھنت نیا .دھد یم حرش ار ربماسد 2 خیرات

 NHS رب راشف و هدیدرگ سوریو شرتسگ ندش دنک ثعاب یلعف یاھتیدودحم نایرج رد ناگمھ
  .تسا هداد شھاک ار

 :اھتیدودحم حطس زا رظنفرص و ،ناتسلگنا رساترس رد ،ربماسد 2 خیرات رد .10

a. هب طونم دوش یم زاجم هرابود ندرکرفس و دسر یم نایاپ هب هناخ رد ندنام مازلا 
 .یتیدودحم حطس رھ یاھدومنھر

b. دش دنھاوخ زاب یلک روط هب یھافر شخب و اھھاگشاب ،یصخش تبقارم ،اھھاگشورف. 

c. دوش یم هتفرگ رس زا زاب یاضف یاھشزرو و یسورع مسارم ،یعمج هتسد شیاین. 

d. زاب یاضف یمومع یاھناکم رد ار رگید رفن کی طقف مدرم هک دوب دھاوخن مزال رگید 
 هک روطنامھ دوش یم هدرب راک هب نوریب یاضف یارب نونکا رفن 6 نوناق - دننک تاقالم
 .دش هدافتسا تیدودحم حوطس یلبق یرس رد

 و نسکاو هکنآ زا شیپ ،میشابن بقارم رگا و دراد روضح زونھ سوریو ،لاحنیا اب .11
 جراخ لرتنک زا تعرس هب هرابود دناوت یم ،دشاب هتشاد یریثات یمومع شیامزآ

 لباقریغ راشف رگید راب و دتفا یم رطخ هب هداد ماجنا روشک هک یتفرشیپ تروصنآ رد .دوش
 .دراد یمزاب یتایح یحارج یاھلمع زا ار دیووک ریغ نارامیب و هدروآ NHS رب لمحت

 حطس و یا هقطنم درکیور هب ناتسلگنا ،ربماسد 2 خیرات رد هک تسا لیلد نیا هب .12
 یقطانم یور ار تامادقا نیرت هناریگتخس تسا رتھب هکنیا یارب - ددرگ یمزاب یتیدودحم
  .مینک زکرمتم میتسھ دھاش ار التبا نازیم نیرتشیب هک

 
  :دریگب رارق لرتنک تحت سوریو ات دوش یم لامعا حطس رھ رد رتدیدش تامادقا .13

a. دھاوخ تیوقت دشاب نکمم هک اجرھ ار لزنم زا ندرک راک تیمھا تلود ،1 حطس رد 
  .درک

b. دننک راک ناروتسر ناونع هب هکنآ رگم ،دنشاب هتسب دیاب اھراب و اھ هناخیم ،2 حطس رد، 
  .دننک ورس لکلا دنناوت یم یساسا یاذغ اب هارمھ اھنت ییاریذپ زکارم و

c. رب نوریب یاذغ ،اذغ لیوحت یارب رگم دنوش یم هتسب ییاریذپ زکارم هیلک ،3 حطس رد 
 دراوم زج هب( دنشاب هتسب دیاب یتماقا زکارم ریاس و اھلتھ ؛لیبوموتا نورد زا دیرخ و
 هب رداق هک یطیارش رد ای دننک یم تماقا راک یارب هک یدارفا یارب هلمج زا ،صاخ
 هتسب دیاب یرگشدرگ زکارم و هتسبرس یحیرفت زکارم و ؛)دنتسین لزنم هب تشگزاب
  .دنشاب

 
 :دومن دھاوخ حالصا ار یلبق یتیدودحم حوطس نینچمھ تلود .14



 

 

a. تعاس نیرخآ و دنک یم رییغت دوب بش 10ً البق هک ییاریذپ زکارم ندش هتسب تعاس 
 نیدب .دوب دھاوخ بش 11 ندش هتسب تعاس و بش 10 تعاس شرافس نتفریذپ

 داجیا یرتشیب یریذپ فاطعنا و دننک کرت ار ناکم جیردت هب دنناوت یم اھیرتشم تروص
 .دنک یم

b. یاضف رد دنناوت یم یراک یاھدادیور و یچاشامت یاراد یاھشزرو ،2 و 1 حوطس رد 
 یارب هک ،یعامتجا یراذگ هلصاف و تیفرظ تیدودحم اب دنوش هتفرگ رس زا زاب ای هتسب
 .دنک یم داجیا یرتشیب تابث ترسنک یاھنلاس و اھرتائت رد نلاس لخاد یاھارجا

c. هب نیا .دشاب یم ندوب »یتیامح یاھھورگ« طیارش دجاو شرتسگ لاح رد تلود 
 هک یتیلولعم اب لاس 5 ریز ای( لاس 1 ریز ناکدوک نیدلاو رب اھتیدودحم تاریثات شھاک
 یدرف زا اھنت لاسگرزب درف کی اھنآ رد هک ییاھراوناخ نآ و )دراد یمئاد تبقارم هب زاین
  .دنک یم کمک ،دنکیم یراتسرپ دیدش تیلولعم اب

 کمک قطانم هب نیاربانب و تسا هدش یحارط ءالتبا شرتسگ بوکرس یارب حوطس نیا .15
 نآ دراو هقطنم رھ هک یحطس ربماسد 2 خیرات رد تلود .دنورب رتنییاپ حوطس هب هک دنک یم
 رب نیا .دنک یم نییعت ار دنوش یم اجباج حوطس رد نآ زا سپ قطانم هنوگچ و دوش یم
 .دوب دھاوخ NHS تیفرظ و شیازفا نازیم ،سوریو حطس حضاو یاھرگناشن ساسا

 
 ،دنک یم داجیا یرتمک تیدودحم یلعف یلم تامادقا زا یتیدودحم حوطس نیا هکیلاح رد .16

 رد هک یاھراک و بسک و دارفا یارب دح هچ ات تامادقا نیا هک تسا هاگآ تلود
 زا هک روشک زا ییاھشخب نآ صوصخ هب ،دوب دھاوخ لکشم تفرگ دنھاوخ 3 حطس

 تاماقم هب تلود هک تسا لیلد نیمھ هب .دنا هتشاد رارق تیدودحم زا یعون تحت ناتسبات
 طیارش یارب دنمفدھ یاھشیامزآ و یلک یمومع یاھشیامزآ رب رگیدکی اب راک تصرف یلحم
 یصخش هنیطنرق اب هارمھ .دنک یم هئارا ار یزکرم شیامزآ همانرب شیارفا هفاضا هب ،رطخرپ
 یتایح و دیدج یرازبا اھ شیامزآ یساسا شرتسگ ،تسا هدوب تبثم اھنآ تست هک یدارفا
  .دنوش جراخ تامادقا نیرت هناریگتخس طیارش زا ات تسا قطانم هب کمک یارب

 تسا لیلد نیمھ هب .تسا هدوب دیدش دارفا تشیعم و داصتقا ری ریثات ،تلود تامادقا مغریلع .17
 ظفح حرط قیرط زا ریبک یایناتیرب تلم راھچ زا تظفاحم و داصتقا زا تیامح یارب تلود هک

 یارب رگید یتیامح یاھحرط نینچمھ و نالاغتشادوخ هب دمآرد کمک حرط ،انورک نارود رد لغش
  .تسا هدومن مادقا تعرس هب اھراک و بسک

 نآ زا رتارف و سمسیرک

 .تسا لاس زا یمھم نامز ایناتیرب رسارس رد مدرم زا یرایسب یارب سمسیرک هک هاگآ تلود .18
 زا رظنفرص ،یمومع تالیطعت رد مدرم رفس و تارادا و سرادم ندوب لیطعت اب
 یم یرپس ناتسود و هداوناخ اب بلغا هک تسا ینامز سمسیرک نارود ،تاداقتعا

  .دوش
 

 ناشنازیزع دنناوتبً امتح مدرم هک دومن میھاوخ شالت اما ،دوب دھاوخ توافتم لاسما سمسیرک .19
 ،دنلتاکسا یلحم یاھتلود اب کرتشم قفاوت کی هب ندیسر لاح رد ام .دننک تاقالم ار
 نامز لوط رد دودحم نامز یارب یعامتجا یاھتیدودحم رد تارییغت یارب زلو و یلامش دنلریا
 .دنوش قحلم مھ هب دنناوتب ایناتیرب رسارس رد اھ هداوناخ ات میتسھ سمسیرک

 
 یرپس هک تسا ینعم نیدب هدوب یتخس لاس همھ یارب لاسما هک تقیقح نیا .20

 سامت تلود لیلد نیمھ هب .دوب دھاوخ لبق زا رتمھم یتح نازیزع اب نامز ندرک



 

 

 نشج یارب ییاھدومنھر کمک اب( سمسیرک نامز لوط رد همھ یارب ار رتشیب یعامتجا
 یارب ات دننک یوریپ اھدومنھر نیا زاً امتح دیاب همھ .دومن دھاوخ زاجم )رطخ نودب نتفرگ
 ریذپ بیسآ هک یدارفا صوصخ هب ،دنناسرب نازیم نیرتمک هب ار رطخ ناشنازیزع زا تظفاحم
 .دنتسھ

 
 ینادردق دنا هداد ماجنا لاسما نایدا هیلک زا دارفا هک ییاھیراکادف زا نینچمھ تلود .21

 نیمھ لیلد هب و دوب رارقرب اھتیدودحم یبھذم یاھدادیور و اھنشج یخرب نایرج رد ؛دنک یم
 نونکا یعمج هتسد شیاین مسارم .تسا هدوب ریذپناکما سوریو ندرک لرتنک هک هدوب اھیراکادف
 رد هرواشم اب یبھذم ناربھر و تسا ریذپناکما یتیدودحم حطس هس رھ رد نایدا همھ یارب
 یم افیا یدیلک شقن نانچمھ ،نکمم لکش نیرت نمیا هب یبھذم مسارم ماجنا هوحن هنیمز
 .دننک

 
 ایناتیرب مدرم یارب یعقاو یلیخ یدیدھت نانچمھ 19-دیووک :دوب دھاوخن رطخ نودب رما نیا .22

 نتفرگ نشج هک تسا ینعم نادب نیا .دنک یم داجیا 2021 لاس زاغآ و لاس نایاپ رد
 هب ءالتبا رطخ رگید یاھ هداوناخ ندرک تاقالم .دوب دھاوخن نکمم »یداع لکش هب« سمسیرک
 تالیطعت نارود رد دیاب ام زا مادکرھ .دھد یم شیازفا ار نارگید هب نآ لاقتنا و 19-دیووک
 نامنازیزع زا ،مینک دودحم ار سوریو شرتسگ ات میشاب ریذپ تیلوئسمً اصخش سمسیرک
 یتایح هلئسم نیا .میشاب دنتسھ ریذپ بیسآ هک ییاھنآ بقارم هژیو روط هب و ،مینک تظفاحم
 ،مینک هنیطنرق ار دوخ نارگید زا تظافح یارب ،میھدب تست بسانم نامز رد همھ هک تسا
 تظفاحم نارگید زا اضف و ،تروص ،ناتسد اب و ،میشاب هتشاد رطاخ هب ار دازآ یاوھ شزرا
 .مییامن

 
  حیحص یاھراتفر ظفح

 .میھد همادا ار حیحص یاھراتفر ام همھ هک تسا نآ سوریو بوکرس هار نیرتمھم .23
 

 نتشاذگ ،هیناث 20 مک تسد تدم هب و بترم روط هب اھتسد یوشتسش لماش اھراتفر نیا .24
 تیاعر ،هتسب یاھناکم رد دایز نازیم هب هزات یاوھ شدرگ و نایرج هزاجا و تروص ششوپ
 یم میتسھ التبم ای التبا هب کوکشم هک یطیارش رد یصخش هنیطنرق و ،یعامتجا هلصاف
   .ددرگ

 یداصتقا و یعامتجا ظاحل زا تسا نکمم هک ینامز یتح اھراتفر نیا تیاعر اب ایناتیرب مدرم .25
  .دنا هدرک کمک سوریو شرتسگ شھاک هب کش نودب ،دشاب هدومن داجیا لکشم

  .مینک افیا ار دوخ شقن دیاب همھ ام و تسا یتایح ناتسمز لوط رد رادقم نامھ هب اھراتفر نیا .26

 


