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 فصم أل ـ خٕاظ فارياكٕنٕژيك بٕپزَٕرفني

 ىجيؼي، ِؾزك  اعذ، ٚ رجبئني يىي اص آٌىبٌٛئيذ٘بي فٕبٔرتْ ثٛپشٔٛسفني ِؾزك ٔيّٗ فٕبػي رجبئني

 ٚ آٔزبگٛٔيغذ ثٛپشٔٛسفني، آگٛٔيغذ ٔغيب گرئذح ِٛ. گيبٖ خؾخبػ ثٛدٖ ٚ دس اپيَٛ ُ٘ ٚعٛد داسد

-آگٛٔيغزٙبي ٔغيب گرئذح ِٛ، ثٗ گرئذح ِٛ ِزقً ؽذٖ ٚ آْ سا فؼبي ِي. ثبؽذ  ِيلٛي گرئذح وبپب
 ثٗ ايٓ ِؼٕب وٗ ثب ٚعٛد .پزيشد فٛسد ِيآگٛٔيغزٙبي وبًِايٓ فؼبي وشدْ وّرت اص وٕٕذ، اِب 

اپيٛئيذ ثٛدْ ٚ داؽنت ػٛاسك خبؿ اپيٛئيذ٘ب شمچْٛ عشخٛؽي ٚ رنؼيف عيغزُ رٕفغي، ؽذاوضش اصش آْ 

 صيبد ثٗ ثٗ دٌيً ِيً رشوييب. ٘بي وبًِ اپيٛئيذ ِبٕٔذ ٘شٚئني ٚ ِزبدْٚ اعذ وّرت اص آگٛٔيغذ

وٕذ، ٚ  ِٛعت عذا ؽذْ  وٕذ ٚ اصشاد آهنب سا ثالن ِي گرئذح ِٛ، ثب اپيٛئيذ٘بي ديگش سلبثذ ِي

ثٗ شمني دٌيً دس ثيّبسي وٗ دس ثذٔؼ . گشدد ِٛسفني، ِزبدْٚ، ٚ اپيٛئيذ٘بي ديگش اص گرئذٖ ِي

٘بي گرئذح  ِٛ سميزٛإٔذ ثٛپشٔٛسفني سا ديگش آگٛٔيغذ. وٕذ ِٛسفني ٚعٛد داسد، اصمبد ػالئُ رشن ِي

اص گرئذٖ عذا وٕٕذ، ٚ ثٕبثشايٓ سميزٛإٔذ اصش آگٛٔيغيت اپيٛئيذ سٚي گرئذ٘بي داؽزٗ ثبؽٕذ وٗ 

٘بي گرئذح ِٛ ٔيض فبدق ايٓ ِغئٍٗ دس ِٛسد آٔزبگٛٔيغذ. لجاًل رٛعو ثٛپشٔٛسفني اؽغبي ؽذٖ اعذ

اعذ، يؼين ٔبٌٛوغبْ ٚ ديگش آٔزبگٛٔيغزٙبي گرئذح ِٛ سميزٛإٔذ ثٛپشٔٛسفني سا اص گرئذٖ عذا 

عشػذ آ٘غزخ عذا ؽذْ ثٛپشٔٛسفني اص گرئذح ِٛ ِغئٛي ِذد اصش . وشدٖ ٚ اصمبد ػالئُ رشن وٕٕذ

رٛاْ آْ سا  ثٗ شمني عٙذ ِي. ىٛالٔي آْ، اميٓ ثٛدْ دس ِقشف ِمبديش صيبد ٚ ٚاثغزگي فيضيىي وُ اعذ

ثٛپشٔٛسفني دس دٚص٘بي پبيني . رش جتٛيض سمٛد اي ىٛالٔي يه ثبس دس سٚص، يه سٚص دس ِيبْ يب ثب فبفٍٗ

 دس( .گشدد ثٗ أذاصح وبيف اصشاد آگٛٔيغيت اپيٛئيذ داسد ٚ ثٕبثشايٓ ِٛعت اص ثني سفنت ػالئُ رشن ِي

 ثب افضايؼ دٚص داسٚ، .(ػًّ ايٓ داسٚ دس دٚص ٘بي پبيني چٕذيٓ ثشاثش  اص ِٛسفني لٛي رش اعذ

سعذ ٚ پظ اص آْ   ِييبثذ رب عبيي وٗ ثٗ عيؼ صبثذ اصشاد آگٛٔيغيت آْ ثٗ فٛسد خيي افضايؼ ِي

 ثٗ شمني  .ٔبِٕذ  ِي“اصش عمف ”ايٓ پذيذٖ سا . افضايؼ دٚص داسٚ ثب افضايؼ اصشاد آْ شمشاٖ ٔيغذ

٘بي وبًِ اپيٛئيذ خيش وّرتي اص ٔظش عٛءِقشف، ٚاثغزگي ٚ ػٛاسك  دٌيً دس ِمبيغٗ ثب آگٛٔيغذ

وٕذ، يؼين گرئذ٘ٙب سا ثٛپشٔٛسفني دس دٚص٘بي ثبالرش، ِبٕٔذ يه آٔزبگٛٔيغذ ػًّ ِي. عبٔيب داسد

-صِبْ آگٛٔيغزٙبي وبًِ سا اص گرئذ٘ٙبي خٛد عذا ِي، ٚ ُ٘اؽغبي ِيىٕذ، ٚيل آهنب سا فؼبي سميىٕذ

گشَ   ِيٍي32 رب 16ثيؾرتيٓ ربصري دسِبٔي ثٛپشٔٛسفني دس حمذٚدح . وٕذ يب آهنب سا ثالن ِيىٕذ

 .  ثبؽذ ِي
اگشچٗ هبرت اعذ ثشاي . ؽٛد  اص ثٛپشٔٛسفني ثشاي دسِبْ دسد٘بي ؽبد ٚ ِضِٓ ٔيض اعزفبدٖ ِي

دسِبْ دسد اص داسٚ٘بي ِؼّٛي مذ دسد اعزفبدٖ گشدد، اِب دس فٛسد ٌضَٚ دٚص ِٛسد ٔيبص ثشاي 

صدايي يب ٔگٙذاسٔذح  ثغيبس وّرت اص دٚص الصَ ثشاي دسِبْ عُ (گشَ ِيٍي/. 6رب /. 3)دسِبْ دسد 

ٔيض دس دسِبْ دسد دٚص ثٛپشٔٛسفني ثٗ فٛسد ِٕمغُ جتٛيض . ثبؽذ ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد اپيٛئيذي ِي

.    عبػذ دٚاَ داسد9 رب 6ؽٛد، چشا وٗ اصش مذ دسد ثٛپشٔٛسفني ثشاي  ِي
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رشويت ) suboxoneٚ  (فمو ثٛپشٔٛسفني) subutex٘بي جتبسي  ٘بي داسٚيي ثٛپشٔٛسفني ثب ٔبَ فشَ 

 عٙذ دسِبْ ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد FDA رٛعو 2002دس عبي  (1 ثٗ 4ثٛپشٔٛسفني ٚ ٔبٌٛوغبْ ثٗ ٔغجذ 

. گشِي ٚعٛد داسٔذ  ِيٍي8 ٚ 2٘بي  ٘ب ثٗ ؽىً ٘ش دٚي ايٓ لشؿ. افيٛٔي ِٛسد ربييذ لشاس گشفزٕذ

د٘ذ، ثٗ ايٓ ِؼين وٗ  امبفٗ ؽذْ ٔبٌٛوغبْ ثٗ ثٛپشٔٛسفني اؽزّبي عٛءِقشف ثٛپشٔٛسفني سا وب٘ؼ ِي

اگش ايٓ رشويت ثٗ فٛسد ٚسيذي اعزفبدٖ ؽٛد، ثٗ دٌيً عزة لبثً ِالؽظخ  ٔبٌٛوغبْ ػالئُ رشن اصمبد 

ؽٛد، ثٕبثشايٓ  اص ٔبٌٛوغبْ عزة ِي% 10الصَ ثٗ روش اعذ وٗ دس ِقشف صيش صثبٔي رٕٙب . گشدد ِي

 اِب دس ِقشف رضسيمي ثٗ دٌيً عزة ثبالي ٔبٌٛوغبْ،. گشدد ِٛعت اصمبد ػالئُ رشن دس ثيّبس سمي
   . ٔبٌٛوغبْ سٚي عزة ثٛپشٔٛسفني اصشي ٔذاسد.  اؽزّبي اصمبد ػالئُ رشن دس ثيّبس ثبالعذ

ِزبثٌٛيغُ آْ وجذي ٚ اص ىشيك آٔضمي . ارقبي پشٚرئيين داسد% 96 ثٛپشٔٛسفني ثٗ ِيضاْ 

CYP4503A4ثبؽذ  اعذ، ٚ ِزبثٌٛيذ آْ ثٗ ٔبَ ٔٛسثٛپشٔٛسفني فؼبي ِي.   

 

 

 
 
 

اي، ٚ ٔيض اصش   آْ دس ِقشف خٛساوي ثٗ دٌيً ٚعيغ ثٛدْ ِزبثٌٛيغُ سٚدٖ صيغذ دعزيبثي

دس ِقشف . اِب دس ِقشف صيش صثبٔي صيغذ دعزيبثي ِزفبٚري داسد.  وُ اعذػجٛس اٚي وجذي

اي ٚ  سمٛداس دفغ آْ دٚ ِشؽٍٗ. سعذ  دليمٗ ِيضاْ آْ دس عشَ ثٗ اٚط ِي60 رب 30صيشصثبٔي پظ اص 

 عبػذ 60 رب 24ٔيّٗ ػّش آْ .  عبػذ اعذ24 عبػذ اٚي ٚ لٍخ دَٚ پظ اص 5 رب 3اٌٚني لٍخ آْ دس 

 عبػذ ثبلی ِی ِبٔذ 12اصشاد رب ( ِيٍی گشَ 4رب 2)دس دٚص کُ ثبؽذ  عبػذ ِي37ٚ ثٗ ىٛس ِزٛعو 

% 30دفغ آْ ثٗ ِيضاْ .  عبػذ ثبلی ِی ِبٔذ72 رب 48اصشاد( ِيٍی گشَ 32 رب 16)ٌٚی دس دٚص ثبال

٘بي  ثٗ دٌيً عذا ؽذْ وٕذ ثٛپشٔٛسفني اص گرئذٖ. افزذ دس ِذفٛع ارفبق ِي% 70دس ادساس ٚ 

. رٛاْ آْ سا ثٗ فٛسد دسِبْ يه سٚص دس ِيبْ يب عٗ ثبس دس ٘فزٗ داد اپيٛييذي ِغض، ِي

 

 

دس دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ   LAAM ىجك ِيبٌؼبد، ثٛپشٔٛسفني ثب دٚص٘بي ِزٛعو ِزبدْٚ ٚ 

 اِب دس وغبٔي وٗ ِيضاْ ثبالرشي اص ٚاثغزگي عغّي داؽزٗ ٚ ٔيبص ثٗ  .وٕذ اپيٛئيذ ثشاثشي ِي

اص ىشيف اص آذمب وٗ ثٛپشٔٛسفني دس ِمبيغٗ . ثبؽذ دٚص٘بي ثبالرش ِزبدْٚ داسٔذ، دسِبْ أزخبثي سمي

ِيبثك ثب . وٕذ، ثشاي رشن اپيٛئيذ أزخبة هبرتي اعذ رشي اصمبد ِي ثب ِزبدْٚ عٕذسَ رشن ِالمي

ٔظش اص دٚص آْ ِيضاْ ٌٚغ ثشاي ِقشف ِٛاد خمذس سا دس  ِيبٌؼبد اذمبَ ؽذٖ، جتٛيض ثٛپشٔٛسفني فشف

.   د٘ذ  ٘فزٗ وب٘ؼ ِي4ػشك 

 

 ِٛسد ثبصثيين جمذد لشاس گشفزٗ 1988 وٗ دس عبي 1971 ىجك عذٚي وٕٛأغيْٛ ِٛاد خمذس عبي 

ثبيغذ ثب  يؼين رٌٛيذ، جتبسد ٚ رٛصيغ آْ ِي. ثبؽذ اعذ، ثٛپشٔٛسفني عضء دعزٗ عَٛ داسٚ٘بي خمذس ِي

.   جمٛص ٚ حتذ وٕرتي ثٛدٖ ٚ رٕٙب ثٗ ِمبفذ دسِبٔي يب پژٚ٘ؾي ِٛسد اعزفبدٖ لشاس گريد

  

 

 
كُُدِ    اثزاث بز فزد يصزف1-1
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Intravenous 100% — — 

Intramuscular 70% 100% — 

Sublingual Solution 49% 70% 100% 

Sublingual Tablet 29% 42% 50–70 % 



  

دس افشادي وٗ ٚاثغزٗ ثٗ ِٛاد اپيٛييذي ٔيغزٕذ، ِقشف ثٛپشٔٛسفني ثٗ فٛسد صيش صثبٔي ِٛعت 

ايٓ .   ٘شچٕذ ايٓ ػالئُ اص آگٛٔيغذ خبٌـ اپيٛئيذي وّرت اعذ.ؽٛد اصشاد آگٛٔيغيت اپيٛييذ ِي

اِب دس دٚص٘بي . ِبٔذ رشي ثبلي ِي اصشاد ثب دٚص٘بي ثبالرش ثٛپشٔٛسفني، ثيؾرت ثٛدٖ ٚ ِذد ىٛالٔي

اي اص ٔظش آِبسي ثب پالعجٛ اص عٙذ رأصري ثش فؾبس خْٛ، مشثبْ لٍت،  دسِبٔي رفبٚد لبثً ِالؽظٗ

.  رؼذاد رٕفظ، اؽجبع اوغيژٔي، ٚ دِبي ثذْ ٔذاؽزٗ اعذ

دس . وٕذ دس افشاد ثب ٚاثغزگي ثبال ثٗ اپيٛئيذ٘ب، ِقشف ثٛپشٔٛسفني اصمبد ػالئُ رشن ِي

 ِٛعت ، ِيٍيگشَ ِزبدْٚ ِقشف ِيىٕذ60 سٚصي ي وٗ فشددس٘بي اذمبَ ؽذٖ،  ِقشف ثٛپشٔٛسفني ِيبٌؼٗ

گشَ ِزبدْٚ،  ثٛپشٔٛسفني ِيزٛأذ  ِيٍي30اِب دس فشدي ثب ِقشف وّرت اص . اصمبد ػالئُ رشن ِيؾٛد

اٌجزٗ دس . ءِقشف آْ ٚعٛد داسداصشاد آگٛٔيغيت اپيٛئيذي داؽزٗ ثبؽذ، ثٕبثشايٓ اؽزّبي عٛ

 عبػذ، 2فٛسري وٗ ثٛپشٔٛسفني دس فبفٍخ صِبٔي وّي اص ِقشف اپيٛئيذ اعزفبدٖ ؽٛد، ِضاًل وّرت اص 

 .رٛأذ اصمبد ػالئُ رشن وٕذؽيت دس ثيّبس ثب ِقشف وُ ِٛاد اپيٛئيذي، ِي

ثٗ دٌيً ٔغيب ثٛدْ خبفيذ وٕذ، اِب  جتٛيض ِىشس ثٛپشٔٛسفني، دس فشد اصمبد ٚاثغزگي ِي

عٕذسَ رشن چٕني  ُ٘.ِيضاْ ايٓ ٚاثغزگي ثغيبس وّرت اص آگٛٔيغزٙبي وبًِ اپيٛئيذ٘ب اعذآگٛٔيغيت، 

 . ٘بي وبًِ، ؽذد وّرت ٚ ؽشٚع وٕذرشي داسدثٛپشٔٛسفني، ٔغجذ ثٗ آگٛٔيغذ

. وٕذ ثٛپشٔٛسفني ٔغجذ ثٗ ِٛسفني ٚ ٘شٚئني، عشخٛؽي، سخٛد ٚ افذ رٕفغي وّرتي اصمبد ِي

ٔيض اص عبيش اپيٛئيذ٘ب  (ٔبٌٛوغبْ/يب ثٛپشٔٛسفني)رنؼيف رٕفغي ٔبؽي اص ثيؼ ِقشف ثٛپشٔٛسفني 

د٘ذ، اصمبد اصشاد خيشٔبن رٕفغي   ثشاثش دٚصي وٗ آٔبٌژصي ِي100ؽيت دٚص٘بي ثبال، رب .وّرت اعذ

. وٕذ سمي

٘شچٕذ . ٘ب ٚعٛد ٔذاسد دس اعزفبدح ىٛالٔي ِذد اص ثٛپشٔٛسفني ؽٛا٘ذي اص فذِٗ ثٗ أذاَ

ٔيض اخزاليل دس ػٍّىشد ؽٕبخيت يب سٚأي ـ . ٘بي وجذي ديذٖ ؽذٖ اعذ  دس آٔضميخفيف  گب٘ي افضايؼ

.   ؽشويت ثب دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ثٛپشٔٛسفني ٚعٛد ٔذاسد

   

 

 

ْاي السو     احخياط2-1

 

رٛأذ ثبػش مؼف رٕفغي   اعذ، ثب ايٓ ؽبي ِيLAAMِقشف ثب ثٛپشٔٛسفني وّرت اص ِزبدْٚ ٚ  خيش ثيؼ

.  دس ِقشف شمضِبْ ثٛپشٔٛسفني ٚ ثٕضٚديبصپني ِٛاسدي اص ِشگ گضاسػ ؽذٖ اعذ. گشدد

 ثٗ دٌيً اصشاد آگٛٔيغيت اپيٛئيذ، لبثٍيذ عٛءِقشف ٚعٛد داسد، ثٗ خقٛؿ رٛعو افشادي وٗ 

امبفٗ ؽذْ ٔبٌٛوغبْ ثٗ ثٛپشٔٛسفني دس فشَ داسٚيي . ٚاثغزگي فيضيىي ثٗ اپيٛئيذ٘ب ٔذاسٔذ

suboxone د٘ذ   اؽزّبي عٛءِقشف ٚ خشٚط غريلبٔٛٔي داسٚ اص دسِبٔگبٖ سا وب٘ؼ ِي .

٘بي اٚسژأغي، پضؽه دسِبٔگش   ثبيذ ثٗ ثيّبس رٛميؼ دادٖ ؽٛد وٗ دس ؽشايو ثيّبسي

ِقشف، دس  ٔيض دس ِٛسد خيش عذي ثيؼ. ثبيغذ اص ِقشف ثٛپشٔٛسفني رٛعو ثيّبس اىالع ؽبفً وٕذ ِي

آٚس  خبؼ ٚ خٛاة ٘ب، داسٚ٘بي مذ افغشدگي، اٌىً ٚ داسٚ٘بي آساَ فٛسد اعزفبدح شمضِبْ ثٕضٚديبصپني

.  ثبيذ ثٗ ثيّبس ٘ؾذاس داد

٘بي عغّي ٚ ر٘ين ِٛسد ٔيبص ثشاي اذمبَ  رٛأذ ثش رٛأبيي  اص آذمبيي وٗ ثٛپشٔٛسفني ِي

اػّبيل شمچْٛ سإٔذگي، ثٗ خقٛؿ دس دٚسح اٌمب اصش ثگزاسد، ثبيذ ثٗ ثيّبس رٛميؼ دادٖ ؽٛد وٗ 

رب صِبٔي وٗ اص ػذَ رأصري ثٛپشٔٛسفني ثش ػٍّىشد خٛد ِيّئٓ ٔؾذٖ اعذ، اص سإٔذگي ٚ وبس ثب 

ٔيض دس ِٛسد اؽزّبي افذ اسرٛعزبريه فؾبس خْٛ ثبيذ ثٗ ثيّبس . ٚعبئً خيشٔبن خٛدداسي وٕذ

.  رٛميؼ داد

ايٓ )ثبيذ رٛعٗ داؽذ کٗ  اصشاد خٛاة آٚسی ثٛپشٖ ٔٛسفيٓ کّرت اص ِزبدْٚ اعذ -

 (ٔکزٗ ُ٘ ِضجذ ُٚ٘ ِٕفی اعذ
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ثبؽٕذ؛  افزٕذ، ثٗ ؽشػ ريً ِي ػٛاسك عبٔيب ثٛپشٔٛسفني، وٗ ثيؾرت دس اٚائً دسِبْ ارفبق ِي

مؼف رٕفغي ذتذيذ وٕٕذح ؽيبد ثٗ ِشارت وّرت اص صِبٔي اعذ وٗ يه آگٛٔيغذ : مؼف رٕفغي -

ثب ايٓ ؽبي ايٓ ػبسمٗ ثٗ خقٛؿ دس . ِبٕٔذ ٘شٚئني يب ِزبدْٚ ِقشف ؽٛد µخبٌـ گرئذح 

رؼذادي اص ِشگ ٚ ِري٘بي گضاسػ ؽذٖ دس ِٛسد ثيّبسأي . ثبؽذ ِقشف ٚسيذي داسٚ ثشعغزٗ ِي

٘ب ِٛسد عٛءِقشف  ثٛدٖ اعذ وٗ داسٚ سا ثٗ فٛسد ٚسيذي، ثٗ خقٛؿ شمشاٖ ثب ثٕضٚديبصپني

٘بي رٕفغي ِبٕٔذ اٌىً ٚ ديگش  وٕٕذٖ ٔيض دس ِقشف شمضِبْ ثب ديگش رنؼيف. أذ لشاس دادٖ

ِقشف ايٓ داسٚ دس ثيّبساْ ِجزال ثٗ اخزالالد سيٛي . يبثذ ِٛاد خمذس ايٓ خيش افضايؼ ِي

 . ٚ  ٘يپٛوغي ثبيذ ثب اؽزيبه ثيؾرتي فٛسد پزيشدِبٕٔذ ثيّبسي أغذادي ِضِٓ سيٛي

رٛعو ثٛپشٔٛسفني، ٔبٌٛوغبْ رنؼيف  µ٘بي  ثبيذ رٛعٗ داؽذ وٗ ثٗ دٌيً اؽغبي ىٛالٔي گرئذٖ

.  وٕذ رٕفغي ٔبؽي اص آْ سا ثشىشف سمي

٘ب،  ايٓ ػبسمٗ ٔيض دس فٛسد ِقشف شمضِبْ ثٕضٚديبصپني: مؼف عيغزُ ِشوضي ػقيب -

٘بي عيغزُ ِشوضي  وٕٕذٖ آٚس، اٌىً ٚ ديگش رنؼيف خبؼ ٚ خٛاة ٘ب، داسٚ٘بي آساَ فٕٛريبصيٓ

 .افزذ ػقيب ثب اؽزّبي ثيؾرتي ارفبق ِي

جتٛيض ِضِٓ داسٚ ِٛعت ٚاثغزگي ثٗ داسٚ، اص ٔٛع ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد  : ٚاثغزگي -

عٕذسَ رشن . گشدد ؽٛد، ٚ دس ٔزيغخ ليغ ٔبگٙبٔي داسٚ ػالئُ رشن اصمبد ِي اپيٛئيذي ِي

 . رش اعذ ٚ دمىٓ اعذ ديشرش ظب٘ش ؽٛد ٔغجذ ثٗ عٕذسَ رشن ِٛاد خمذس، خفيف

دس ِيبٌؼبد، ٘پبريذ ٚ صسدي دس ثؼني اص ثيّبساْ ِجزال ثٗ : ٘پبريذ ٚ ِؾىالد وجذي -

اِب صبثذ ٔؾذٖ . گرئذ، گضاسػ ؽذٖ اعذ عٛءِقشف ِٛاد وٗ حتذ دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني لشاس ِي

سعذ ثني ِقشف رضسيمي ثٗ ٔظش ِي. اعذ وٗ ايٓ ِؾىالد سثيي ثٗ ِقشف ثٛپشٔٛسفني داؽزٗ ثبؽذ

ػالئُ وجذي، اص افضايؼ . ثٛپشٔٛسفني ٚ افضايؼ آٔضميٙبي وجذي اسرجبىي ٚعٛد داؽزٗ ثبؽذ

آِيٕبص٘ب رب ٔبسعبيي وجذي، ٔىشٚص، عٕذسَ ٘پبرٛسٔبي ٚ  ِٛليت ٚ ثذْٚ ػالِذ رشأظ

دس ثغيبسي اص ِٛاسد ٚعٛد آٔشِبٌيٙبي لجٍي دس . أغفبٌٛپبري وجذي گضاسػ ؽذٖ اعذ

، اعزفبدح شمضِبْ اص داسٚ٘بي ثب خبفيذ B ٚ C٘بي وجذي، ػفٛٔذ ثب ٚيشٚط ٘پبريذ  آٔضمي

                                                      

 respiratory depression 

 chronic obstructive pulmonary disease 

 CNS depression 

 dependence 



  

اي دس ثشٚص  مسيذ وجذي، ٚ اداِخ ِقشف ِٛاد غريلبٔٛٔي رضسيمي دمىٓ اعذ ٔمؼ وّه وٕٕذٖ

٘بي وجذي اذمبَ ؽذٖ ٚ دس ىٛي  هبرت اعذ لجً اص ؽشٚع دسِبْ، رغذ. ِؾىالد وجذي داؽزٗ ثبؽٕذ

 . اي چه گشدد دسِبْ ٔيض ثٗ ىٛس دٚسٖ

 پٛعيت، وٙري، ٚ خبسػ رٛأذ ثٗ فٛسد ثشٚص ثضٛساد رشيٓ ػالئُ ِي ؽبيغ: ٘بي آٌشژيه ٚاوٕؼ -

 . ِٛاسدي اص ثشٚٔىٛاعپبعُ، ادَ آٔژيٛٔٛسٚريه، ٚ ؽٛن آٔبفيالوزيه گضاسػ ؽذٖ اعذ. ثبؽذ

٘بي لٍيب  ٔظّي  سا ىٛالٔي وشدٖ، ٚيل اص ٔظش ثبٌيين ثيQTثٛپشٔٛسفني دس آصِبيؾگبٖ فبفٍٗ  -

اي ثشاي  ثٗ شمني عٙذ دس ؽبي ؽبمش رٛفيٗ.  گضاسػ ٔؾذٖ اعذQTيب ىٛالٔي ؽذْ فبفٍخ 

 . ؽٛد ِبٔيزٛس ٔٛاس لٍيب سمي
اؽغبط ِضٖ رٍخ دس د٘بْ کٗ اغٍت ِٛاسد ِؾکٍی ايغبد سمی کٕذ ٌٚی گب٘ی ثؼٍذ حتشيک ؽبٌذ 

ذتٛع دسدعش عبص اعذ 

دس اغٍت ثيّبساْ ديذٖ ِی ؽٛد ثؼنی اص ايٓ اؽغبط سامی (clear mind)اؽغبط سٚؽٕی ر٘ٓ

ٚ ثؼنی اص (...اؽزّبال گشٖٚ ٘بی کٗ داسای ِؾبغً رٕ٘ی ٘غزٕذ ٚيب افشاد افغشدٖ ٚ)٘غزٕذ

٘ش چٕذ دس ايٓ ثبسٖ ثبيذ  (اؽزّبال افشاد داسای اميشاة)ايٓ اؽغبط ؽبکی ٘غزٕذ

پژٚ٘ؾٙبی کبًِ رشی اذمبَ ؽٛد ٌٚی ثبيذ ارػبْ کشد کٗ ايٓ ٔکزٗ دس پزيشػ دسِبْ ٔمؼ 

ِّٙی داسد 
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. ٘بي ُِٙ داسد  اعذ، رذاخCYP3A4ًثب داسٚ٘بيي وٗ ِزبثٌٛيغُ آهنب رٛعو عيغزُ عيزٛوشَٚ وجذي 

 ٘غزٕذ، ِٛعت افضايؼ عيؼ عشِي CYP3A4وٕٕذح عيغزُ  عيزٛوشَٚ وجذي  داسٚ٘بيي وٗ ِٕغ -

وزٛوٛٔبصٚي، فٍٛوٛٔبصٚي،  :ثؼني اص ايٓ داسٚ٘ب ػجبسرٕذ اص. ؽٛٔذ ثٛپشٔٛسفني ِي

ٔفبصٚدْٚ، گشيپ فشٚيذ، فٍٛٚوغبِني، مذ  ٘بي ِبوشٌٚيذي ِبٕٔذ اسيرتِٚبيغني، ثيٛريه آٔيت

٘بي ديگش، ِرتٚٔيذاصٚي، اِپشاصٚي، SSRIاي، آِيٛداسْٚ، فٍٛوغزني ٚ  ٘بي عٗ ؽٍمٗ افغشدگي

.   ٚساپبِيً

گشدٔذ عيؼ ثٛپشٔٛسفني دس  ؽٛٔذ، ِٛعت ِي  داسٚ٘بيي وٗ ثبػش اٌمبي ايٓ عيغزُ آٔضميي ِي -

رٛئني، وبسثبِبصپني، دگضاِزبصْٚ، ٚ  سمٛٔخ ايٓ داسٚ٘ب فٕٛثبسثيزبي، فين. خْٛ وب٘ؼ يبثذ

 . سيفبِپيغني ٘غزٕذ

دس فٛسد اعزفبدح شمضِبْ اص داسٚ٘بيي ِبٕٔذ مذ : ٘بي ديگش عيغزُ ػقيب ِشوضي وٕٕذٖ رنؼيف -

آٚس،  خبؼ ٚ خٛاة ٘ب، داسٚ٘بي آساَ ٘ب، فٕٛريبصيٓ دسد٘بي اپيٛئيذي، ثٕضٚديبصپني

ثبيذ دٚص داسٚ سا وب٘ؼ داد، ؽيت دس ثؼني اص ِزْٛ، ثٗ دٌيً  ... TRICYCLICٚMAOIاٌىً،

ٚسفني ، وٗ حتذ دسِبْ ثب ثٛپشْگضاسػ چٕذ ِٛسد ِشگ دس افشاد عٛءِقشف وٕٕذح ثٕضٚديبصپني

 ثٗ ػٕٛاْ ِٕغ ٔغيب ثشاي دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني خبؼ ٚ خٛاثآٚسثٛدٔذ، ِقشف داسٚ٘بي آساَ

 . ػٕٛاْ ؽذٖ اعذ

ِبٕٔذ ٔبٌرتوغْٛ، )ِقشف آٔزبگٛٔيغزٙبي عيغزُ اپيٛئيذي ثب ثٛپشٔٛسفني دمٕٛع اعذ  -

 (ٔبٌٛوغبْ

 

Substrates Inhibitors (potentially increasing 

blood levels of buprenorphine)

Amiodarone

Clarithromycin

Delavirdine

Erythromycin

Fluconazole

Fluoxetine

Fluvoxamine

Grapefruit Juice

Indinavir

Itraconazole

Ketoconazole

Metronidazole

Miconazole

Nefazadone

Nelfinavir

Nicardipine

Norfloxacin

Omeprozol

Paroxetine

Ritonavir

Saquinavir

Sertraline

Verapamil

Zafirlukast

Zileuton

3----p2
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Substrates
Alprazolam

Amlodipine

Astemizole

Atorvastatin

Carbamazepine

Cisapride

Clindamycin

Clonazepam

Cyclobenzaprine

Cyclosporine

Dapsone

Delavirdine

Dexamethasone

Diazepam

Diltiazem

Disopyramide

Doxorubicin

Erythromycin

Estrogens

Etoposide

Felodipine

Fentanyl

Fexofenadine

Glyburide

Ifosfamide

Indinavir

Ketoconazole

Lansoprazole

Lidocaine

Loratadine

Losartan

Lovastatin

Miconazole

Midazolam

Navelbine

Nefazadone

Nelfinavir

Nicardipine

Nifedipine

Nimodipine

Ondansetron

3----p2

 
 
 
 

Inducers (potentially decreasing blood levels 

of buprenorphine)

Carbamazepine

Dexamethasone

Efavirenz

Ethosuximide

Nevirapine

Phenobarbital

Phenytoin

Primadone

Rifampin

3----p2
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دس افشاد ِغٓ، عبثمخ . وغبٔي وٗ ثٗ داسٚ ؽغبعيذ داسٔذ، ٔجبيذ آْ سا ِٛسد اعزفبدٖ لشاس دٕ٘ذ

، مؼف عيغزُ ػقيب (ثيّبسي آديغْٛ)ثيّبسي وجذي ٚ سيٛي، ٘يپٛرريٚئيذي، ٔبسعبيي غذح آدسٔبي 

، ثبيذ ِشوضي يب وِٛب، ٘يپشرشٚيف غذح پشٚعزبد يب رٕگي پيؾبثشاٖ، اٌىٍيغُ ؽبد، دٌرييَٛ رشِٕظ

.  ثب اؽزيبه ِقشف ؽٛد

 

 

 

                                                      
 delirium tremens 
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٘بي  ثٛپشٔٛسفني ِبٕٔذ ديگش آگٛٔيغذ: مشثٗ ثٗ عش ٚ افضايؼ فؾبس داخً ِغضي -

رٛأذ ِٛعت افضايؼ فؾبس ِبيغ ِغضي زمبػي ؽٛد ٚ ثٕبثشايٓ دس وغبٔي وٗ  اپيٛئيذي ِي

مشثخ ِغضي، مبيؼبد داخً ِغضي، ٚ ديگش ِؾىالري ثب اؽزّبي  افضايؼ فؾبس داخً ِغضي 

رٛأذ  ثبيذ ثٗ ايٓ ٔىزٗ رٛعٗ داؽذ وٗ ثٛپشٔٛسفني ِي. داسٔذ، ثبيذ ثب اؽزيبه ِقشف ؽٛد

 .وٕذ ِٛعت رٕگي ِشدِه ٚ رغيري عيؼ ٘ٛؽيبسي ؽٛد وٗ دس ثشسعي ثيّبس اصمبد رذاخً ِي

ثبيغذ ثٛپشٔٛسفني ثب دس وغبٔي وٗ ثٗ دٌيً ثيّبسي فشع، حتذ دسِبْ ٘غزٕذ، ِي -

٘بي داسٚيي ثني ثٛپشٔٛسفني ٚ داسٚي ِٛسد ِقشف رٛعٗ ، ٚ ثٗ رذاخًاؽزيبه اعزفبدٖ ؽٛد

 .ؽٛد

 ثبيذ رٛعٗ داؽذ کٗ رذاخً ثٛپشٖ ٔٛسفيٓ ثب ايٓ داسٚ٘ب کّرت اص ِزبدْٚ اعذ -

. سٚد دس ثيّبسي وجذي ِزٛعو ٚ ؽذيذ، غٍظذ پالمسبيي ثٛپشٔٛسفني ثبال ِي: ثيّبسي وجذي -

 .ثٕبثشايٓ دٚص ثبيذ رٕظيُ ؽذٖ ٚ ثيّبس اص ٔظش ػالئُ رشن پيگريي گشدد

ثبيذ رٛعٗ داؽذ کٗ رذاخً ثٛپشٖ ٔٛسفيٓ ثب داسٚ٘بی کبٕ٘ذٖ آٔضيُ ٘بی کجذی  کّرت اص  -

 ِزبدْٚ اعذ

ثٕبثشايٓ . وٕذ دس ثيّبسي وٍيٛي غٍظذ ثٛپشٔٛسفني رفبٚري سمي: ثيّبسي وٍيٛي -

 . رٛفيخ خبفي ثٗ ثيّبس الصَ ٔيغذ

-  

ؽٛد ٚ ثٕبثشايٓ دمىٓ اعذ ثب  ثٛپشٔٛسفني ِبٕٔذ عبيش اپيٛييذ٘ب اص عفذ سد ِي:  ؽبٍِگي -

سعذ عٕذسَ  اِب ثٗ ٔظش ِي. ِقشف ىٛالٔي ِذد دس ؽبٍِگي، دس ٔٛصاد عٕذسَ رشن اصمبد ؽٛد

ثٕبثشايٓ إِيذ آْ دس ؽبٍِگي . رشن آْ ؽذد وّرتي ٔغجذ ثٗ ثميٗ ِٛاد اپيٛييذي داسد

٘بي حمذٚدي وٗ ٚعٛد داسد، ِؾىً خبفي عٙذ  مّٓ ايٓ وٗ دس گضاسػ. ٕ٘ٛص ليؼي ٔيغذ

 دس C ثٛپشٔٛسفني سا عضء گشٖٚ FDA. اعزفبدٖ اص ثٛپشٔٛسفني دس ؽبٍِگي ٚعٛد ٔذاؽزٗ اعذ

، ٚ دس ٘بي ؽبٍِٗ اص ِزبدْٚ اعزفبدٖ ؽٛدهبرت اعذ دس خبمن. ثٕذي سمٛدٖ اعذ ؽبٍِگي ىجمٗ

 . اعزفبدٖ ٔؾٛدsuboxoneفٛسد اعزفبدٖ اص ثٛپشٔٛسفني، اص 

٘بي افيٛٔي ثشاي وب٘ؼ يب دمىٓ اعذ ؽبالري پيؼ آيذ وٗ دس آْ الصَ ثٗ جتٛيض آگٛٔيغذ: دسد -

ثب رٛعٗ ثٗ خبفيذ آٔزبگٛٔيغيت ثٛپشٔٛسفني، دس ايٓ ؽبٌذ الصَ اعذ . وٕرتي دسد ثبؽذ

ٕ٘گبِي وٗ دسد ثيّبس وٕرتي ؽذٖ ٚ ديگش ٔيبصي ثٗ جتٛيض داسٚ٘بي .  ثٛپشٔٛسفني ليغ ؽٛد

 ثبيذ رٛعٗ داؽذ وٗ .رٛاْ جمذدًا ثٛپشٔٛسفني سا ؽشٚع وشدآگٛٔيغذ اپيٛئيذي ٔجبؽذ، ِي

ٚ  سا افضايؼ دادٖ  وبًِ ِٛ ثشاي ختفيف دسد، ِمبِٚذ ثٗ اپيٛئيذي٘بدسِبْ ثب آگٛٔيغذ

 . وٕذاصمبد ِيِيضاْ ثبالرشي اص ٚاثغزگي عغّي 
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/. 3ٚ آِپٛي  (گشِي  ِيٍي8 ٚ 2گشِي ٚ   ِيٍي4/0 ٚ 2/0 )٘بي صيشصثبٔي  ثٛپشٔٛسفني ثٗ فشَ لشؿ

٘بيي ِجين ثش عٛءِقشف ثٛپشٔٛسفني، ثٗ فٛسد ؽً ثٗ دٌيً گضاسػ. ٌيرت ِٛعٛد اعذ گشَ دس ِيٍي ِيٍي

رشويت ثٛپشٔٛسفني ) Suboxone، فشَ رشوييب ثٛپشٔٛسفني ثب ٔبٌٛوغبْ ثٗ ٔبَ وشدْ ٚ رضسيك ػنالٔي آْ

گشِي عبخزٗ ؽذ وٗ ٘ش يه ثٗ رشريت ؽبٚي   ِيٍي8 ٚ 2٘بي  ثٗ ؽىً (1 ثٗ 4ٚ ٔبٌٛوغبْ ثٗ ٔغجذ 

عزة صيشصثبٔي ٔبٌٛوغبْ وُ ثٛدٖ، ٚ دس ِقشف صيشصثبٔي، . ثبؽذ گشَ ٔبٌٛوغبْ ِي  ِيٍي2 ٚ 5/0

اِب دس فٛسري وٗ ايٓ رشويت ؽً ؽذٖ، ٚ ثٗ فٛسد . وٕذثيّبس ػّذرًب اصشاد ثٛپشٔٛسفني سا جتشثٗ ِي

ٚسيذي ِٛسد اعزفبدٖ لشاس گريد، اصشاد آٔزبگٛٔيغيت ٔبٌٛوغبْ غٍجٗ وشدٖ، ٚ ثيّبس دچبس ػالئُ 

الصَ ثٗ روش اعذ وٗ ِقشف . يبثذثٕبثشايٓ اؽزّبي عٛءِقشف رب ؽذ صيبدي وب٘ؼ ِي. گشددرشن ِي

. ٘بي ؽبٍِٗ رٛفيٗ سميؾٛدايٓ رشويت داسٚيي دس خبمن

 

 

 

 

 

 

 

فصم دٔو ـ درياٌ با بٕپزَٕرفني 

ْاي درياٌ  با بٕپزَٕرفني   اَديكاسي1-2ٌٕ

 DSM-IV-TRرؾخيـ ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد افيٛٔي ِيبثك ثب ِؼيبس٘بي  -

 دتبيً ثيّبس ثٗ دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني -

 (ِضً ؽغبعيذ ثٗ ثٛپشٔٛسفني)ػذَ ٚعٛد ِٛاسد ِٕغ دسِبٔي  -
 يٕارد احخياط در درياٌ با بٕپزَٕرفني 2-2

 

دسِبْ ثب ِزبدْٚ، . هبرت اعذ دس ثيّبساْ ؽبٍِٗ دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني اذمبَ ٔگريد -

 .أزخبة هبرتي دس ايٓ ثيّبساْ اعذ

 (ِگش دس ِٛاسد خبؿ) عبي 16افشاد صيش  -

 دس صٔبْ ؽيش دٖ ٕ٘ٛص ربييذ ٔؾذٖ اعذ ثٕبثش ايٓ هبرت اعذ دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني -

 .کٗ اعزفبدٖ ٔؾٛد

دس ثيّبسأي وٗ ثيّبسي سٚأپضؽىي دسِبْ ٔؾذٖ، شمشاٖ ثب ػالئُ ؽبد داسٔذ، هبرت اعذ  -

سمٛٔخ ايٓ ثيّبساْ، افشادي ٘غزٕذ وٗ افىبس خٛدوؾي يب . دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني اذمبَ ٔؾٛد

اص ىشف ديگش، ٕ٘ٛص ِيبٌؼٙبي دس ِٛسد دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني دس . ديگشوؾي داسٔذ

 (ِبٕٔذ ٌيزيُ)ثيّبسأي وٗ حتذ دسِبْ ثب داسٚ٘بي آٔزيغبيىٛريه يب رضجيزىٕٕذح خٍك 

 .  ٘غزٕذ، اذمبَ ٔؾذٖ اعذ



  

دس ثيّبسأي وٗ ثٗ ىٛس شمضِبْ، اٌىً، داسٚ٘بي خٛاثآٚس ٚ آساِجخؾٙبيي ِبٕٔذ  -

ثٕضٚديبصپيٕٙب سا ِٛسد عٛءِقشف لشاس ِيذٕ٘ذ، دسِبْ عشپبيي ثب ثٛپشٔٛسفني أزخبة خٛثي 

 .ٔيغذ، ٚ اؽزّبي ثيؾّقشف ٚ ِشگ ٚعٛد داسد

آعُ ثبسص يب ثيّبسی ثب  ،ثبال سفنت فؾبس دسْٚ مجغّٗ،مشثٗ اخريثٗ عش ثيّبساْ داسای عبثمٗ -

اعپبعُ ٚ ِؾکالد ثبسص  ،کٌٛيذ اٌٚغشٚص ؽبد يب ثيّبسی وشْٚ فؼبي ،ِؾکً ِشکض رٕفغی

 جمبسی کٍيٛی ٚ کجذی

سمٛٔخ  . دس ثيّبسي وٗ عبثمخ ؽغبعيذ ثٗ ثٛپشٔٛسفني داؽزٗ اعذ، ِقشف ثٛپشٔٛسفني دمٕٛع اعذ -

ساػ، وٙري، خبسػ، ثشٚٔىٛاعپبعُ، ؽٛن آٔبفيالوزيه، ٚ ادَ : ػالئُ ؽغبعيذ ػجبسد ٘غزٕذ اص

 subuxoneعبثمخ ؽغبعيذ ثٗ ٔبٌٛوغْٛ ٔيض، اص ِٛاسد ِٕغ ِقشف داسٚي .  آٔژيٛٔٛسٚريه

.  اعذ

 رٔضٓاي خمخهف درياٌ با بٕپزَٕرفني 3-2

صدايي ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد افيٛٔي  عُ -

ِزبدْٚ داسٚي أزخبثي دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ  )دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد افيٛٔي  -

أذ، يب ثب ِزبدْٚ دچبس  اعذ، اِب دس ثيّبسأي وٗ اص ِزبدْٚ ٔزيغخ دخلٛاٖ ٔگشفزٗ

أذ، يب ثٗ ِزبدْٚ ؽغبعيذ داسٔذ، ثٛپشٔٛسفني  ػٛاسك عبٔيب ؽذيذ يب غري لبثً وٕرتي ؽذٖ

 (داسٚي عبيگضيٓ اعذ

. دس جمّٛع هبرت اعذ ثشاي دسِبْ دسد اص داسٚ٘بي اعزبٔذاسد اعزفبدٖ ؽٛد: رغىني دسد -

 ثشاثش وّرت اص دٚص الصَ ثشاي دسِبْ 10 رب 5دٚص٘بي الصَ ثشاي رغىني دسد رمشيجًب 

ٔيض دس دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ، دٚص ثٗ فٛسد دٚص ِٕفشد ٚ دس دسِبْ دسد ثٗ . ٔگٙذاسٔذٖ اعذ

 . گشدد ؽىً دٚص٘بي ِٕمغُ جتٛيض ِي

 

 ُصدايي يب ٔگٙذاسٔذٖ ثب  ثبيذ رٛعٗ داؽذ وٗ دس ثيّبسي وٗ حتذ دسِبْ ع

ثٛپشٔٛسفني اعذ، ثشاي وب٘ؼ دسد ٔجبيذ ثٛپشٔٛسفني اٚ سا افضايؼ داد، چْٛ 

٘بيؼ عذا وشدٖ يب آْ سا  ٘بي اپيٛئيذ سا اص گرئذٖ رٛأذ آگٛٔيغذ ثٛپشٔٛسفني ِي

ثبيغذ اص مذ دسد٘بي غري  ثٕبثشايٓ ِي. ثالن وٕذ ٚ دس ٔزيغٗ اصمبد ػالئُ رشن وٕذ

 . اپيٛئيذي  اعزفبدٖ وشد

 
 

:   بزرسي بيًار قبم اس ضزٔع دريا4-2ٌ

 

 پشٚرىً دسِبْ ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد افيٛٔي ثب داسٚ٘بي آگٛٔيغذ ِشاعؼٗ 3-4، ٚ 3-3، 3-2ثٗ فقً 

. وٕيذ

: ثبيغذ ٔىبري سا ثٗ ثيّبس يبدآٚس ؽذ پظ اص اسصيبثي وبًِ ثيّبس ِي

  عبػذ اص ِقشف ِٛاد اپيٛئيذي خٛدداسي 12 رب 6الصَ اعذ لجً اص ِقشف ثٛپشٔٛسفني ثشاي 

 .گشدد

 ٔبِخ وزيب عٙذ ؽشٚع دسِبْ اخز گشدد سمبيذ. 
 

 

 

:  چكهيسج درياٌ با بٕپزَٕرفني5-2

 

آيب رؾخيـ ثيّبس، ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد خمذس اعذ؟  .1

آيب دس ؽبي ؽبمش ػالئُ ثيؾّقشف يب رشن ٚعٛد داسد؟ آيب خيش رشن ؽذيذ ٚعٛد داسد؟  .2

 آيب ثيّبس ػاللّٕذ ثٗ دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني ِيجبؽذ؟ .3

 آيب ثيّبس خيشاد ٚ ِٕبفغ دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني سا ِيذأذ؟ .4

 آيب أزظبس ِريٚد وٗ ثيّبس شمىبسي خٛثي دس ىي دسِبْ داؽزٗ ثبؽذ؟  .5

آيب ثيّبس أٛاع خمزٍف دسِبْ سا ِيؾٕبعذ، ٚ ثب ايٓ ٚعٛد ِٛافك ثب دسِبْ ثب  .6

 ثٛپشٔٛسفني اعذ؟ 

 آيب ثيّبس اص حلبً سٚأي، ٚمؼيذ رضجيزؾذ٘بي داسد؟  .7

 آيب ثيّبس ؽبٍِٗ اعذ؟ .8

 آيب ثيّبس دس ؽبي ؽبمش ثٗ اٌىً ٚاثغزٗ اعذ، يب آْ سا ِٛسد عٛءِقشف لشاس ِيذ٘ذ؟ .9

آيب ثيّبس دس ؽبي ؽبمش ثٗ ثٕضٚديبصپيٕٙب، ثبسثيزٛساذتب، يب داسٚ٘بي ديگش آساِجخؼ ٚ  .10

 خٛاثآٚس ٚاثغزٗ اعذ؟

دس ايٓ فٛسد ثشاي دسِبْ )آيب ثيّبس عبثمخ رشوٙبي ِزؼذد، ٚ ػٛد٘بي ثٗ دٔجبي آْ داسد  .11

 ؟ (.ٔگٙذاسٔذٖ ِٕبعت اعذ، ٚ دسِبْ مسضدايي ثب ثٛپشٔٛسفني دسِبْ ِٕبعيب ثشاي اٚ ٔيغذ

 آيب ثيّبس لجاًل ثب ثٛپشٔٛسفني دچبس ػٛاسك عبٔيب ؽذٖ اعذ؟ .12

 آيب ثيّبس داسٚ٘بي ديگشي ِقشف ِيىٕذ، وٗ دمىٓ اعذ ثب ثٛپشٔٛسفني رذاخً داؽزٗ ثبؽذ؟ .13

آيب ثيّبس دچبس ثيّبسيٙبي عغّي ٚ ىيب اعذ وٗ دمىٓ اعذ ِٛاسد ِٕغ يب اؽزيبه دسِبٔي ثب  .14

 ثٛپشٔٛسفني ثبؽٕذ؟ 

آيب ٚمؼيذ اعزّبػي ثيّبس ِٕبعت اعذ؟ ثٗ ػجبسد ديگش، آيب ثشاي ثيّبس محبيذ سٚأي  .15

 اعزّبػي ٚعٛد داسد؟

 

 
 

 

   
: سدايي با بٕپزَٕرفني  سى6-2

 

صدايي ثب ثٛپشٔٛسفني، ثغزٗ ثٗ ٚمؼيذ عالِيت  گريي ثشاي دسِبْ عُ ٘بي اٌٚيٗ ٚ رقّيُ پظ اص ثشسعي

.  رٛاْ دسِبْ سا ثٗ فٛسد عشپبيي يب ثغرتي اذمبَ داد ثيّبس ٚ خٛاعزخ  اٚ ِي

 



  

ِقشف ثٛپشٖ ٔٛسفني ِي رٛأذ ػالئُ رشن سا رؾذيذ وٕذ ايٓ رؾذيذ ػالئُ دس ِٛاسد صيش ؽذيذ رش 

: اعذ

ؽذد ٚاثغزگي ثبال -1

رٛفيٗ ِيؾٛد  يب ثيّبس رب ظٙٛس ػالئُ اٌٚيٗ رشن فرب )ِبٔي اص آخشيٓ ِقشف صػذَ سػبيذ فبفٍٗ -2

 24رب 36 عبػذ ٚثشاي ؽريٖ ِٚزبدْٚ 8رب12 عبػذ ثشاي رشيبن 6رب8وٕذ يبفبفٍٗ صِبٔي ثشاي ٘شٚئني 

  (.عبػذ سػبيذ ؽٛد

اعزفبدٖ اص دٚص  ثبالي ثٛپشٖ ٔٛسفني دس سٚص اٚي  - 3

 

 

 

 

: سدايي با بٕپزَٕرفني  درياٌ سزپايي سى7-2

 

 عبػذ اخري اپيٛئيذ ِقشف ٔؾذٖ ثبؽذ، 6ثبيغذ ثٗ ثيّبس آِٛصػ دادٖ ؽٛد وٗ ثشاي ؽذالً  ِي

دس فٛسري وٗ . سٚد وٗ دس ٕ٘گبَ ِشاعؼٗ، ثيّبس ػالئُ رشن خفيفي داؽزٗ ثبؽذ ثٕبثشايٓ أزظبس ِي

. ثبيغذ جمذدًا ثيّبس سا اص حلبً آخشيٓ صِبْ ِقشف اسصيبثي سمٛد ٘يچگٛٔٗ ػالئُ رشن ٚعٛد ٔذاسد، ِي

هبرت اعذ دس فٛسد اِىبْ ِذري فرب سمٛد رب ػالئُ رشن ظب٘ش گشدد، يب ؽشٚع دسِبْ ثٗ سٚص ديگشي 

  .ِٛوٛي گشدد
وب٘ؼ دٚص - 2اٌمب، - 1:  مسضدايي داساي دٚ فبص اعذ

فاس انقا 

اصش ٚاثغزٗ ٘غزٕذ، ِيزٛاْ ِغزميًّب ِبدٖ سا رجذيً ثٗ دس ثيّبسأي وٗ ثٗ اپيٛئيذ٘بي وٛربٖ

پظ اص ظب٘ش ؽذْ ػالئُ . اٌجزٗ ثبيذ ػالئُ اٌٚيخ رشن دس ثيّبس ظب٘ش ؽذٖ ثبؽذ. ثٛپشٔٛسفني وشد

گشدد ٚ ثيّبس يه عبػذ ثؼذ ِٛسد  گشَ ثٛپشٔٛسفني صيشصثبٔي جتٛيض ِي  ِيٍي4 رب 2رشن، ثٗ ِيضاْ 

ثبيذ رٛعٗ داؽذ وٗ ؽذاوضش . گشدد دس فٛسد ٚعٛد ػالئُ رشن دٚص رىشاس ِي. گريد اسصيبثي لشاس ِي

دس فٛسري وٗ ػالئُ رشن ٚعٛد ٔذاؽزٗ ثبؽذ، . ثبؽذ گشَ ِي  ِيٍي8ثٛپشٔٛسفني جتٛيضي دس سٚص اٚي 

اٌجزٗ دس سٚص اٚي اؽزّبي داسد ثيّبس وّي ػالئُ رشن سا . ِيضاْ داسٚ ثشاي سٚص اٚي وبيف اعذ

جتشثٗ وٕذ وٗ ثٗ ٔيّٗ ػّش ِبدح ِقشيف اسرجبه داسد، دس فٛسري وٗ ػالئُ رشن ٚعٛد داؽزٗ ثبؽذ، 

  ).ثبيذ اص داسٚ٘بي وّىي عٛد عغذ

اٌجزٗ ثبيذ ثٗ ايٓ ٔکزٗ رٛعٗ داؽذ کٗ رب ؽذی ِی رٛاْ اص لجً ِمذاس داسٚی ِٛسد ٔيبص سا ؽذط 

 (سٚػ دٚص ِؼبدي)صد

 12صيش )٘ش چٕذ رؼييٓ دٚص ِؼبدي ثؼٍذ ػذَ ٚعٛد يک اسرجبه خيی ِؾکً اعذ ٌٚی دس دٚص پبييٓ 

 80 رب 50 ثٗ سٚػ صيش صثبٔی ِؼبدي ثٛپشٔٛسفني ِيٍی گشَ 16رب12)ايٓ اِش اعذ( ِيٍی گش16َرب 

 (ِيٍی گشَ ِزبدْٚ ِی ثبؽذ

٘ذف ايٓ اعذ وٗ ثب . گشَ ِيزٛاْ افضايؼ داد ِيٍي16 رب 12دس سٚص دَٚ، دٚص ثٛپشٔٛسفني سا رب 

. عشػذ ٘ش چٗ ثيؾرت، ثيّبس رضجيذ ؽٛد، ػالئُ رشن ثٗ ؽذالً ثشعذ، ٚ ِقشف ِٛاد خمذس وب٘ؼ يبثذ

  .رٛاْ ِشؽٍخ وب٘ؼ دٚص سا ؽشٚع وشدرٕٙب صِبٔي وٗ ِقشف ِٛاد خمذس رٛعو ثيّبس ليغ ؽٛد، ِي

 

فاس كاْص دٔس 

ِبٕٔذ )دس وغبٔي وٗ ثٗ دالئً خمزٍف .  سٚص رب چٕذ ٘فزٗ اداِٗ داد3ِيزٛاْ ايٓ فبص سا اص 

 سٚص ِيزٛاْ دٚص سا 3صدايي ثب عشػذ ثيؾرت داسٔذ، دس ػشك ٔيبص ثٗ عُ (...ِغبفشد، ِغبئً ؽغٍي،

ِيٍي گشَ ٚدس سٚػ ِؼّٛيل ٘ش 2دس سٚػ عشيغ ٘شسٚص .ثٗ عشػذ وب٘ؼ دادٖ، ٚ داسٚ سا ليغ وشد

 اگش چٗ دس ِٛسد ثٛپشٔٛسفني ِيبٌؼٗ ٔؾذٖ، اِب ِيبٌؼٗ دس ِيٍي گشَ وب٘ؼ دادٖ ؽٛد2سٚص 3رب2

. ثبؽذٚد ثيّبساْ دس دساصِذد ثيؾرت ِي٘بي ديگش مسضدايي عشيغ ٔؾبْ ِيذ٘ذ وٗ اؽزّبي عِٛسد سٚػ

   .صدايي رذسصمي اسعؾيذ داسدثٕبثشايٓ اعزفبدٖ اص ثٛپشٔٛسفني، ثٗ فٛسد عُ

 

 

 

 

 ثٗ . سٚصٖ ِؼّٛاًل ِٕبعت اعذ14 رب 10صدايي عشيغ ٔذاسٔذ، يه دٚسح دس ثيّبسأي وٗ ٔيبص ثٗ عُ

:   عذٚي جتٛيض دٚص ثٗ ؽشػ صيش اعذ  سٚصح ع8ُػٕٛاْ ِضبي، دس دٚسح 

 

 

 

 دإِخ داسٚ دٚص داسٚ سٚص دسِبْ

 گشَ  ِيٍي8 رب 4 گشَ  ِيٍي6 سٚص اٚي

 گشَ  ِيٍي12 رب 4 گشَ  ِيٍي8 سٚص دَٚ

 گشَ  ِيٍي16 رب 4 گشَ  ِيٍي10 سٚص عَٛ

 گشَ  ِيٍي12 رب 2 گشَ  ِيٍي8 سٚص چٙبسَ

 گشَ  ِيٍي8 رب 0 گشَ  ِيٍي4 سٚص پٕغُ

 گشَ  ِيٍي4 رب 0 گشَ  ِيٍي0 سٚص ؽؾُ

 گشَ  ِيٍي2 رب 0 گشَ  ِيٍي0 سٚص ٘فزُ

 گشَ  ِيٍي1 رب 0 گشَ  ِيٍي0 سٚص ٘ؾزُ

جتشثيبد ٔؾبْ دادٖ اعذ وٗ اگش دٚص داسٚ عشيؼب افضايؼ يبفزٗ ٚثؼذ ثب عشػذ وّرتي وب٘ؼ يبثذ *

 . ارفبق ِي افزذmg  1ِؼّٛال ثيؾرت ِؾىً دس صِبْ رجذيً ثٗ دٚص . ٔزيغٗ هبرت اعذ 

: رؼيني دٚص ِؼبدي ُ٘ رب ؽذي رٛفيٗ ِي ؽٛد*

   ِيٍيگش8َرب6ِيٍي گشَ سٚص اٚي  4 ِيٍي گشَ ِزبدْٚ  30 رب 20
   ِيٍيگش6َرب4ِيٍي گشَ سٚص اٚي  4 ِيٍي گشَ ِزبدْٚ  20 رب 10

   ِيٍيگش6َرب2ِيٍي گشَ سٚص اٚي  2 ِيٍي گشَ ِزبدْٚ   10صيش 

 

 

 
 

 

ثشاي ِضبي ثشاي يه ِضمبي رشيبن ثٗ سٚػ عيخ ٚعٕگ 

 دإِخ داسٚ دٚص داسٚ سٚص دسِبْ

  



  

 گشَ  ِيٍي8 رب 4 گشَ  ِيٍي6 سٚص اٚي

 گشَ  ِيٍي6 رب 4 گشَ  ِيٍي4 سٚص دَٚ

 گشَ  ِيٍي6 رب 4 گشَ ِيٍي2 سٚص عَٛ

 گشَ  ِيٍي6 رب 2 گشَ  ِيٍي2 سٚص چٙبسَ

 گشَ  ِيٍي4 رب 0 گشَ  ِيٍي2 سٚص پٕغُ

 گشَ  ِيٍي2 رب 0 گشَ  ِيٍي1 سٚص ؽؾُ

 گشَ  ِيٍي2 رب 0 گشَ  ِيٍي1 سٚص ٘فزُ

 گشَ  ِيٍي1 رب 0 گشَ  ِيٍي1 سٚص ٘ؾزُ

 

 

ػالمي رشن ثذرش ؽذ، ثبيذ دٚص داسٚ سا افضايؼ (جبض سٚص اٚي) دس فٛسري وٗ دس ؽني ايٓ ٘ؾذ سٚص

مّٓ ايٓ وٗ ثشاي ثؼني اص ػالئُ ٔيبص ثٗ جتٛيض داسٚ٘بي ديگش اعذ، ِضاًل ثشاي اخزالي خٛاة . داد

.  ؽٛد  جتٛيض ِي ثٕضٚديبصپني

 3ؽٛد وٗ اٌٚني دٚص ٔبٌرتوغْٛ  رٛفيٗ ِي. ثبيغذ ٔبٌرتوغْٛ سا ؽشٚع وشد پظ اص پبيبْ ايٓ دٚسٖ ِي

.   سٚص پظ اص آخشيٓ دٚص ثٛپشٔٛسفني ؽشٚع ؽٛد5رب 

 

 

 

 

:   درياٌ بسرتي با بٕپزَٕرفني8-2

 

هبرت اعذ اٌٚني دٚص ثٛپشٔٛسفني صِبٔي دادٖ ؽٛد . ؽٛد  سٚص دس ٔظش گشفزٗ ِي8دٚسح دسِبْ ثغرتي ٔيض 

 عبػذ پظ اص آخشيٓ دٚص ٘شٚئني صِبْ ِٕبعيب ثشاي ؽشٚع 6ِؼّٛاًل ؽذالً . وٗ ػالئُ رشن ظب٘ش ؽٛد

پظ . ؽٛد گشَ ثٛپشٔٛسفني اعذ وٗ ثٗ فٛسد صيشصثبٔي اسائٗ ِي  ِيٍي4دٚص ِٕبعت . ثٛپشٔٛسفني اعذ

دس فٛسري وٗ ػالئّي ٚعٛد ٔذاؽزٗ يب . گشدد اص چٕذ عبػذ ثيّبس اص ٔظش ػالئُ رشن اسصيبثي ِي

 2دس فٛسد ٚعٛد ػالئُ ِزٛعو رشن، . ؽٛد ػالئُ خفيف ثبؽذ، دٚص ديگشي ثشاي سٚص اٚي جتٛيض سمي

.  گشَ ديگش ثٛپشٔٛسفني جتٛيض ؽٛد  ِيٍي4گشَ ٚ دس فٛسد ٚعٛد ػالئُ ؽذيذ،  ِيٍي

ثؼذاصظٙش جمذدًا ثيّبس اص حلبً ػالئُ رشن . ؽٛد گشَ ثٛپشٔٛسفني فجؼ جتٛيض ِي  ِيٍي4سٚص دَٚ، 

: ػالئُ خفيف يب ػذَ ٚعٛد ػالئُ)اسصيبثي ؽذٖ ٚ دس فٛسد ٚعٛد ػالئُ رشن ثٗ شمبْ رشريت روش ؽذٖ 

.  ػًّ خٛا٘ذ ؽذ (گشَ ثٛپشٔٛسفني  ِيٍي4: گشَ، ٚ ػالئُ ؽذيذ  ِيٍي2: گشَ، ػالئُ ِزٛعو  ِيٍي0

گشَ ثٛپشٔٛسفني ثشاي فجؼ جتٛيض ؽذٖ ٚ ثؼذاصظٙش دس فٛسري وٗ ػالِذ رشن   ِيٍي4سٚص عَٛ، جمذدًا 

گشدد، ٚ دس فٛسد ٚعٛد ػالئُ ِزٛعو يب  ٚعٛد ٔذاؽزٗ يب ػالئُ خفيف ثبؽذ، ثٛپشٔٛسفني جتٛيض سمي

.  گشدد گشَ ثٛپشٔٛسفني جتٛيض ِي  ِيٍي2ؽذيذ 

ؽٛد ٚ ثشاي ثؼذاصظٙش شمبٕٔذ سٚص  گشَ ثٛپشٔٛسفني ثٗ ػٕٛاْ دٚص فجؼ جتٛيض ِي  ِيٍي2سٚص چٙبسَ، 

.  گشدد عَٛ ػًّ ِي

ؽٛد ٚ ثشاي ثؼذاصظٙش دٚصي دس ٔظش گشفزٗ  گشَ ثٛپشٔٛسفني ثشاي فجؼ جتٛيض ِي  ِيٍي2سٚص پٕغُ، 

.  ؽٛد سمي

هبرت اعذ ثني . گشدد ؽٛد ٚ ثيّبس ثٗ فٛسد ػالِيت دسِبْ ِي اص سٚص ؽؾُ رب ٘ؾزُ، ثٛپشٔٛسفني جتٛيض سمي

.     سٚص فبفٍٗ ثبؽذ5ليغ ثٛپشٔٛسفني ٚ ؽشٚع ٔبٌرتوغْٛ ؽذالً 

 

  

 

:  درياٌ َگٓدارَدِ با بٕپزَٕرفني9-2

 

دس رؼذادي اص ِيبٌؼبد ثبٌيين، ربصري ثٛپشٔٛسفني ثٗ ػٕٛاْ دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثٗ اصجبد سعيذٖ 

دس ثؼني اص ايٓ ِيبٌؼبد، ثٛپشٔٛسفني ثب داسٚ٘بي پالعجٛ ِمبيغٗ ؽذٖ،  ٚ دس ِيبٌؼبد ديگش، . اعذ

ِيبثك ثب ايٓ .  ِٛسد ِمبيغٗ لشاس گشفزٗ اعذثب ِزبدْٚ، يب ثب ٌٛٚآٌفب اعزيً ِزبدٚي

گشَ  ِيٍي60 ثٗ أذاصح  گشَ ثٛپشٔٛسفني ِيٍي16 رب 8ِيبٌؼبد،  اص ٔظش ثبٌيين دٚص سٚصأخ 

  .ثبؽذِيِٛصش سٚصأٗ ِزبدْٚ 

:  رٛاْ ثذيٓ ؽشػ دس ٔظش گشفذ ٘بي دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ثٛپشٔٛسفني سا ِي أذيىبعيْٛ

 

.  ثيّبسأي وٗ ِؼيبس٘بي ِؼّٛي دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ِزبدْٚ سا ٔذاسٔذ -

ثيّبسأي وٗ اِىبْ ؽنٛس ٘ش سٚصٖ دس دسِبٔگبٖ سا ٔذاسٔذ ٚ ثٗ شمني دٌيً ثشاي دسِبْ  -

الصَ ثٗ روش اعذ وٗ دس ؽذد ِغبٚي ثبيذ ثيّبس حتذ ).ٔگٙذاسٔذٖ ثب ِزبدْٚ ِٕبعت ٔيغزٕذ

BMT   پي گريي ؽذيذ رشي ٔغجذ ثٗ ثيّبسْ حتذ دسِبْ ثبMMT داؽزٗ ثبؽذ )  

 .أذ ثيّبسأي وٗ اص دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ِزبدْٚ ٔزيغخ ِيٍٛة ٔگشفزٗ -

   ثؼٍذ عبخزبس پشٚرىً دسِبٔي(اٌف -

ثيّبسأی کٗ رشعيؼ ِی دٕ٘ذ دٚص کُ ِزبدْٚ سا اداِٗ دٕ٘ذ رب ثزٛإٔذ ُ٘ صِبْ  (ة -

  (ِٛاد ُ٘ ِقشف کٕٕذ 

 .ثيّبسأي وٗ ػٛاسك عبٔيب ؽذيذ يب غري لبثً وٕرتي ثب ِزبدْٚ داسٔذ -

 ٚدسِبْ ٔگٗ داسٔذٖ ثشاي آٔبْ ِٕبعت ٘بي ِزؼذد دسِبٔي داسٔذثيّبسأي وٗ عبثمخ ؽىغذ -

.  اعذ ٚيل ِؼيبس٘بي ِؼّٛي دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ِزبدْٚ سا ٔذاسٔذ

 . (آْ دعزٗ اص ثيّبساْ ٚاثغزٗ ثٗ ِٛاد خمذس وٗ آعيجٙبي وّرتي داسٔذ) 

وشدْ  taperثيّبسأي وٗ ِي خٛإ٘ذ دسِبْ ٔگٗ داسٔذٖ ِزبدْٚ سا پبيبْ  دٕ٘ذ ٚدس ؽبي - 

  داسٚ٘ب ِي ثبؽٕذ 

 (ثٗ خقٛؿ ِقشف رضسيمي ثٛپشٔٛسفني)ِقشفىٕٕذگبْ رضسيمي  -

ثيّبساْ حتذ دسِبْ ٔگٗ داسٔذٖ اگٛٔيغيت وٗ ثٗ ٘ش ػٍذ ِي خٛإ٘ذ ٔبگٙبْ دسِبْ سا ليغ  -

 (...ِضً ِغبفشد،صٔذأي ؽذْ ٚ)وٕٕذ

 
فبص اٌمب، فبص رضجيذ،  ٚ فبص : اعذ (دٚسٖ)دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ثٛپشٔٛسفني، داساي عٗ فبص 

. ٔگٙذاسٔذٖ

 

                                                      
 Levo-alpha-acetyl-methadol (LAAM) 



  

: حؼزيف يصزف حتج َظارث 

 دليمٗ 5 ثش ِقشف داسٚ ثقٛسد صيش صثبٔی ثشای ِذد ؽذالً دسِبٔگش يب پشعًٕ يب خبٔٛادٖرظبسد 

رب ؽً کبًِ داسٚ 

 

: دٔرة انقا

 

دس ايٓ ِشؽٍٗ، ٘ذف يبفنت ؽذالً دٚص ثٛپشٔٛسفني اعذ وٗ دس آْ ثيّبس ِقشف اپيٛئيذ٘ب سا وب٘ؼ 

اي ثشاي ِقشف ِٛاد ٔذاؽزٗ ثبؽذ، يب دادٖ يب ليغ وٕذ، ػٛاسك عبٔيب وّي داؽزٗ ثبؽذ، ٚ ٚعٛعٗ

  ثش خالف دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ِزبدْٚ، ِشؽٍخ اٌمبي دسِبْ .ايٓ ِقشف دس ؽذالً ِيضاْ خٛد ثبؽذ

دس اٌمبي رذسصمي، اؽزّبي ثيؾرتي ٚعٛد داسد وٗ . رش اعذ ثب ثٛپشٔٛسفني اگش عشيغ اذمبَ ؽٛد، ساؽذ

ٚ ٔٗ رشويت )٘بي خبٌـ ثٛپشٔٛسفني  شمچٕني هبرت اعذ دس فبص اٌمب اص لشؿ. ثيّبس اص دسِبْ خبسط ؽٛد

 .٘بي رشوييب ٚعٛد ٔذاسد اعزفبدٖ ؽٛد، اگشچٗ ِٕغ ِيٍمي ثشاي اعزفبدٖ اص لشؿ (ثب ٔبٌٛوغبْ

 
: رٔس أل

 

 ٖوذْٚ ٚ ِبٕٔذ اوغي)اصش ثيّبساْ ٚاثغزٗ ثٗ ٘شٚئني يب اپيٛئيذ٘بي وٛرب

 (:٘يذسٚوذْٚ
 

 عبػذ پظ اص آخشيٓ دٚص ٘شٚئني 24 رب 12 عبػذ ٚ رشعيؾًب 6هبرت اعذ اٌٚني دٚص ثٛپشٔٛسفني ؽذالً 

ػالئُ رشن سا دس ثيّبس دس ٔظش گشفزٗ ٚ دس فٛسري وٗ ػالئُ خفيف ثٛد يب ػالِيت ٚعٛد . دادٖ ؽٛد

 4دس فٛسد ٚعٛد ػالئُ ِزٛعو رب ؽذيذ، ثٗ ثيّبس . وٕيُ گشَ ثٛپشٔٛسفني ؽشٚع ِي  ِيٍي2ٔذاؽذ، ثب 

وٕيُ ٚ دس فٛسري وٗ ػالئُ رشن   عبػذ ثؼذ جمذدًا ثيّبس سا ٚيضيذ ِي4. د٘يُ گشَ ثٛپشٔٛسفني ِي ِيٍي

ثيؾرتيٓ ِيضاْ ثٛپشٔٛسفني دس سٚص . وٕيُ گشَ ديگش ثٛپشٔٛسفني جتٛيض ِي  ِيٍي4 رب 2ٚعٛد داؽذ، 

ٔىزخ  ُِٙ، دلذ دس دتبيض ػالمي رشن ٔبؽي اص ليغ ِٛاد ٚ ػالئُ رؾذيذ ؽذح . ثبؽذ گشَ ِي  ِيٍي8اٚي 

 . ثبؽذؽبفً اص اصش آٔزبگٛٔيغيت داسٚ ِي

 

 اصش ثيّبساْ ٚاثغزٗ ثٗ ِزبدْٚ يب اپيٛئيذ٘بي ىٛالٔي : 
 

دسايٓ ِٛسد رٕٙب اگش ػبسمخ عبٔيب ؽذيذ يب غريلبثً وٕرتي ثب ِزبدْٚ يب ؽغبعيذ ثٗ ِزبدْٚ 

گشَ ثبؽذ، يب دس فٛسد   ِيٍي40 رب 30اگش دٚص ِزبدْٚ ثيؾرت اص . ثبؽذ، ثبيذ ثٛپشٔٛسفني داد

. جتٛيض ثٛپشٔٛسفني ثٗ ِذد وٛرب٘ي پظ اص آخشيٓ دٚص ِزبدْٚ،  اؽزّبي اصمبد ػالمي رشن صيبد اعذ

گشَ يب وّرت ثشعذ ٚ   ِيٍي30ثٗ  (يب داسٚي ىٛالٔي اصش)ثٕبثشايٓ هبرت اعذ اثزذا دٚص ِزبدْٚ 

 ( ِيٍي گش30َصيش )شميؾٗ رٛعٗ داؽزٗ ثبؽيذ دس ايٓ دٚص داسٚ .ؽذالً يه ٘فزٗ دس ايٓ دٚص مببٔذ

پظ اگش ثيّبس آِبدٖ ٔجبؽذ ِؼّٛال ٔزيغٗ )ِؼّٛال ػالئُ رشن ثني دٚص ٘بي ِقشيف ظب٘ش ِي ؽٛد 

ثؼني اص ثيّبساْ، حتًّ وب٘ؼ دٚص سا ٔذاسٔذ، ٚ ؽشٚع دسِبْ ثب  (چٕذأي ؽبفً سمي ؽٛد

 ثب دٚص٘بي ثبالرش ِزبدْٚ دس ايٓ ثيّبساْ، ثغزٗ ثٗ رقّيُ پضؽه ٚ رٛعٗ ثٗ ػالئُ  ثٛپشٔٛسفني

 24  دس ايٓ ِٛاسدهبرت اعذ فبفٍٗ صِبٔي اص اخشيٓ ِقشف ىٛالٔي رشؽٛد. ثيّبس داسد ٚ ػيينر٘ين

 عبػذ دس فٛسد 4گشَ ؽشٚع، ٚ پظ اص   ِيٍي2عبػذ پظ اص آخشيٓ دٚص، دٚص اٌمبي ثٛپشٔٛسفني ثب 

دس ايٓ ِٛسد ٔيض . (ِيٍي گشَ دادٖ ٔؾٛد2ايٕغب ُ٘ هبرت اعذ وٗ ثيؼ اص )ٌضَٚ رىشاس ِيؾٛد

 .گشَ ثيؾرت ثبؽذ  ِيٍي8 عبػذ اٚي ٔجبيذ اص 24ؽذاوضش دٚص دس 

ِی رٛاْ اص کٍٛٔيذيٓ ُ٘ عٛد عغذ 

 

 

 رٔس دٔو: 
 

اگش دس سٚص اٚي ٘يچ ػبسمخ عذي ٚعٛد ٔذاؽزٗ ثبؽذ، ٚ ثيّبس دچبس ػالئُ رشن ٔؾذٖ ثبؽذ، دٚص 

گشَ   ِيٍي4 رب 1دس فٛسري وٗ رب ؽذي ػالئُ رشن ٚعٛد داؽزٗ ثبؽذ، دٚص . يبثذسٚص اٚي اداِٗ ِي

گشَ   ِيٍي4 رب 1رٛاْ دٚص سا  دس سٚص٘بي ثؼذ ُ٘ ثش اعبط ٚعٛد ػالئُ رشن ِي. يبثذ افضايؼ ِي

گشَ اعذ، ِگش دس فٛسري   ِيٍي16 رب 12آيذ  دٚص ِٕبعت وٗ دس ٘فزخ اٚي ثٗ دعذ ِي. افضايؼ داد

گريد، يب دٚص رب صِبْ اص ثني سفنت  دس ايٓ ؽبٌذ افضايؼ دٚص فٛسد سمي. وٗ ػٛاسك عبٔيب ارفبق ثيفزذ

اٌجزٗ  . اگش ػالئُ رشن ثؼذ اص ِقشف رؾذيذ ؽٛد هبرت اعذ داسٚ افضايؼ ٔيبثذ.يبثذ ػٛاسك وب٘ؼ ِي

ثبيذ رالػ ؽٛد وٗ دس اعشع ٚلذ دٚص ٔگٙذاسٔذٖ ربِني ؽٛد رب اص اصمبد ػٛاسك رشن ٚ  ثذيٙي اعذ وٗ

دسايٓ . ِقشف جمذد ِٛاد عٍٛگريي ؽٛد، دس غري ايٓ فٛسد اؽزّبي خشٚط ثيّبس اص دسِبْ صيبد اعذ

 .ِٛاسدهبرت اعذ خذِبد سٚأؾٕبخيت لٛيرت ؽٛد

  سٚص ؽبفً ِی ؽٛد8 رب 5دسکً ثبيذ دلذ داؽذ کٗ عيؼ خٛٔی ِٕبعت ثؼذ اص 

 
 :دٔرة حثبيج

 
سٚد وٗ ثيّبس ِقشف ِٛاد غريلبٔٛٔي سا وُ يب ليغ وشدٖ ثبؽذ، ٘يچ  دس پبيبْ فبص اٌمب أزظبس ِي

ػالِذ رشوي سا جتشثٗ ٔىٕذ، ػٛاسك عبٔيب وُ داؽزٗ ثبؽذ يب افاًل ٔذاؽزٗ ثبؽذ، ٚ ٚعٛعخ ِقشف ِٛاد 

. ٔذاؽزٗ ثبؽذ

گشَ دٚص افضايؼ   ِيٍي4 رب 2دمىٓ اعذ ٘ش ٘فزٗ . دس ايٓ دٚسٖ ُ٘ اؽزّبي رغيري دٚص ٚعٛد داسد

 32گشدٔذ، اِب دمىٓ اعذ دٚص سا رب  گشَ رضجيذ ِي  ِيٍي16 رب 12اوضش ثيّبساْ دس دٚص . يبثذ

اي يه ثبس ٚيضيذ هبرت اعذ رب پبيبْ ايٓ دٚسٖ، ثيّبس سا ؽذالً ٘فزٗ. گشَ ٔيض افضايؼ داد ِيٍي

.  ثيّبس افضايؼ يبثذ، ٚ ُ٘ اؽزّبي ٌضَٚ افضايؼ دٚص ثشسعي ؽٛدوشد، رب ُ٘ پزيشػ

 

                                                      

 subjective 

 objective 

 stabilization 

 compliance 



  

 :دٔرة َگٓدارَدِ

 
 .٘بي ثيؾرت اذمبَ داد رٛاْ جتٛيض داسٚ سا ثب فبفٍٗ دس ايٓ دٚسٖ دٚص دسِبٔي ثيّبس ِؾخـ ؽذٖ ٚ ِي

ثٗ ايٓ ِؼين وٗ دٚص سٚصأخ ثيّبس .  سٚص4 سٚص، ٘ش 3ِضاًل يه سٚص دس ِيبْ، عٗ ثبس دس ٘فزٗ، ٘ش 

ِی رٛاْ دٚص عٗ .ؽٛد ؽٛد ٚ ثؼذ اص آْ ِضاًل دٚص دٚ سٚص ثٗ يه ثبسٖ رٛعو ثيّبس ِقشف ِي رؼيني ِي

 :ٔکزٗ ُِٙ ايٕکٗ. سٚص ساُ٘ يکغب خٛسد

  ِيٍی گشَ ثشعذ32دٚص داسٚ ٔجبيذ ثبالی - 1

  ثيّبساْ ايٓ دٚص سا حتًّ سمی کٕٕذ%30ثبيذ رٛعٗ داؽذ کٗ ؽذالً - 2

: ػالئُ ػذَ حتًّ ؽبًِ

افضايؼ ٚعٛعٗ :اٌف

ثٛعٛد آِذْ ػالئُ رذک  :ة

. در ايٍ يٕارد بايد سزيؼا بّ دٔس رٔساَّ باسگطج

 

 

 

: دٔس يُشل

ظشفيذ الصَ سا ثشای ثبلی ) ؽشاييی رٛفيٗ ِی ؽٛد کٗ ؽخـ ثٗ صجبد سعيذٖ ثبؽذ جتٛيض دٚص ِٕضي

  (ِبٔذْ دس دسِبْ پيذا کشدٖ ثبؽذ

 

. جتٛيض دٚص ِٕضي دس ِٛسد ثٛپشٔٛسفني أؼيبف ثيؾرتي ٔغجذ ثٗ ِزبدْٚ داسد

During induction and early stabilization daily dosing is recommended. 
  ثبيذ داس ٚ ثقٛسد سٚصأٗ جتٛيض ؽٛدفبص اٌمبء ٚ اثزذاي فبص رضجيذ دس ىٛي 

رٛفيٗ ثٗ ايٓ اعذ کٗ دس فٛسد اِکبْ ٚشمکبسی ثيّبس عيش اسائٗ داسٚی ِٕضي دس ايٓ سٚػ ُ٘ 

 ثبؽذMMTِبٕٔذ پشٚرکً 

frequent contact with the patient increases the likelihood of compliance 
 

:  ؽبًِ دس اسائٗ عشيؼرت دٚص ِٕضي فبوزٛس ٘بي ِٛصش

 ِيضاْ شمىبسي دس دسِبْ -1

 داؽنت محبيذ اعزّبػی ِٕبعت -2

 
 

ؽٛد وٗ دس فبص اٌمب  گفزٗ ِي. رٛاْ دٚص ِٕضي سا ؽشٚع وشد ثٗ ػٕٛاْ ِضبي دس دٚسح  اٌمب ُ٘ ِي 

 . سٚص جتٛيض گشدد30 سٚص ٚ دس فبص رضجيذ ثيؾرت اص 7دٚص ِٕضي ٔجبيذ ثشاي ثيؾرت اص 

ِٕبعت ٔيغذ کٗ دٚص ِٕضي ثشای ثيؼ اص يک ٘فزٗ جتٛيض گشدد 

 

يسًٕييج 

.  ٘ب خيش سا افضايؼ ِی د٘ذيٓاصپيا ثٕضٚ ديِقشف ُ٘ صِبْ اٌکً .اؽزّبي کّرت اعذ ٌٚی ٚعٛد داسد

اص آذمب کٗ کٗ ثٛپشٖ ٔٛسفيٓ ثٗ آعبٔی ثب آٔزبگٛٔيغذ ٔبٌٛکغبْ عبيگضيٓ سمی ؽٛد ثبيذ اص دٚص 

  . اعزفبدٖ ؽٛد ٚهبيچ ػٕٛاْ ٔجبيذ ايٓ ِشؽٍٗ دسِبْ ِغّٛيذ ؽزف گشدد( ثشاثش30 رب10)٘بی ثبال

 

 
: قطغ بٕپزَٕرفني

 

، رقّيُ ثٗ ليغ ثٛپشٔٛسفني گشفزٗ ؽذ، ايٓ (اص مجٍٗ خٛاعزخ ثيّبس)دس فٛسري وٗ ثٗ ٘ش دٌيٍي 

رٛاْ ليغ ثٛپشٔٛسفني سا ثٗ عشػذ ٚ دس يه دٚسح عٗ اگشچٗ ِي. وبس ثبيذ ثٗ ؽىً رذسصمي اذمبَ ثگريد

 چٕني ، اِب هبرت اعذ رٕٙب دس ِٛاسد اٚسژأغي(هبرت اعذ دس ؽکً ثغرتی فٛسد پزيشد)سٚصٖ اذمبَ داد

 . الذاِي سمٛد، ٚ دس ثميخ ِٛاسد ثب رٛعٗ ثٗ ػالئُ رشن، ثب عشػذ وّرتي ثٛپشٔٛسفني سا ليغ وشد

 

 BMTرٔش کاْص دٔس در 

 

سٚػ کب٘ؼ دٚص دٚص ثٛپشٖ ٔٛسفيٓ 

 4mg ٘فزٗ 2رب1٘ش  mg 16ثبالی 

8-16mg  4رب2 ٘فز2ٗرب1٘ش 

2-8 mg  2 ٘فز2ٗرب1٘ش 

 0.8رب0.4 ٘فز2ٗرب1٘ش  2mgکّرت اص

 
 

: (دٔس فزايٕش ضدِ)ػدو يزاجؼّ

.  سٚص ثب عٕذسَ رشک خٛد سا ٔؾبْ ِی د٘ذ3 رب2ِؼّٛال ػذَ ِقشف ثؼذ اص 

اگش ثيّبس فمو يک سئض ِقشف ٔکشدٖ اعذ ثبيذ ثذْٚ رغييش ٚثب شمبْ دٚص لجٍی داسٚ جتٛيض  -1

 ؽٛدٚ دٚص ِقشف ٔؾذٖ ٔجبيذ عبيگضيٓ ؽٛد

ثبالی عٗ سٚص ثبيذ اص اٚي ؽشٚع کشد خبقٛؿ اگش رغذ ِضجذ ثبؽذ  -2

 هبرتيٓ رقّيُ دس ايٓ ِٛسد خبقٛؿ دس فٛسد رکشاس سٚصأٗ کشدْ ثيّبس اعذ*

 

: ادايت درياٌ

 

: حؼداد ٔيشيج

٘ذف ايٓ اعذ وٗ . اي يه ثبس ثيّبس رٛعو پضؽه ٚيضيذ ؽٛددس ىي دٚسح رضجيذ، ثبيذ ؽذالً ٘فزٗ

پظ اص . ِيضاْ ٚفبداسي ثيّبس ثٗ دسِبْ عٕغيذٖ ؽٛد، ٚ ِؾىالد دسِبْ شمشاٖ ثب ثيّبس ثشسعي گشدد

٘بي ثيّبس، ِقشف ِٛاد خمذس سا ٔؾبْ ٔذاد، ِيزٛاْ رؼذاد ايٓ وٗ دٚص ثيّبس رضجيذ ؽذ، ٚ آصِبيؼ

                                                      

 maintenance 

 take home 



  

٘ب ٔىبد دس ىي ٚيضيذ. (اص دٚ ٘فزٗ يه ثبس، رب ؽذاوضش ِب٘ي يه ثبس) ٚيضيزٙب سا وب٘ؼ داد

ِغبئً سٚأي ٚ عغّي ثيّبس   ِّٚٙي شمچْٛ ِقشف ِٛاد دس ىي دسِبْ، ثيؼ ِقشف، ػٛاسك عبٔيب داسٚ

  .گريدِٛسد ثشسعي لشاس ِي

 

 آسيايطٓاي ادراري؛

- ِؼّٛي.اي يه ثبس ثيّبس سا اص ٔظش ِقشف ِٛاد خمذس ِٛسد آصِبيؼ لشاس دادهبرت اعذ ؽذالً ٘فزٗ
٘بي وبٍِي ِٛعٛد اعذ وٗ ِقشف أٛاع دس ؽبي ؽبمش ويذ. رشيٓ ساٖ، اذمبَ رغذ ادساسي ِٛسفني اعذ

 .ِٛاد ِٛسد عٛءِقشف سا ِيغٕغذ
  .دلذ کٕيذ اِکبْ صٚدرش دادْ دٚص ِٕضي ٌضِٚب ِغبٚی ىٛالٔی رش کشدْ آصِبيؾبد ٔيغذ

 

 

:  ْاآسيايصسايز

 

1- LFT  ّپاي

2- LFT ياِ يکبار در بيًاراٌ 3 ياِ يکبار در بيًزاٌ يؼًٕنی ْٔز 6 ْزHCV يصزف ٔ

 کُُدگاٌ انکم

 
 

 MMTاَخقال بّ درياٌ 

 
: گب٘ی الصَ اعذ ،ؽبًِ

ػذَ حتًّ داسٚ  -1

 BMTپبعخ ٔبکبفی ثٗ دسِبْ  -2

ِضال دسد٘بی ِکشس ٚٔيبص هبذسِبْ ثب آگٛٔيغذ ٘بی )ػٛاك ٔبؽی اص رذاخً ثب ديگش داسٚ٘ب -3

 (اپيٛييذی
 

: سٚػ

ثبؽذ mg 40ؽذاکضش دٚص . عبػذ اص آخشيٓ ِقشف ثٛپشٖ ٔٛسفيٓ ؽشٚع ؽٛد24ِزبدْٚ ثبيذ ثؼذ اص 

اٌجزٗ ثيّبس دس چٕذ سٚص اٚي کّی ؽبکی خٛا٘ذ ثٛد ٚثبيذ ثب پبعخ ثيّبس دٚص داسٚرٕظيُ ؽٛد 

: عذٚي سإّ٘ب

دٚص ثٛپشٖ ٔٛس فيٓ دٚص  ِزبدْٚ 

40 mg  mg8 

20 mg 4 mg 

10 mg 2 mg 

 

 

فصم سٕو ـ يٕارد خاظ در درياٌ با بٕپزَٕرفني 

بيًاري مهزاِ طيب  : 1-3

-٘بي ػفٛٔي، شمچْٛ ايذص ٚ ٘پبريذ، دس ثيّبساْ ِجزال ثٗ عٛءِقشف ِٛاد ؽبيغِيضاْ ؽيٛع ثيّبسي
چْٛ سفزبس رضسيمي،  ٚ ايٓ اِش ثٗ دٌيً ؽيٛع ثيؾرت سفزبس٘بي پشخيش، ُ٘. رش اص مجؼيذ ػبدي اعذ

ٌٕفبدَ، چْٛ اخزالالد رؾٕغي، أذٚوبسديذ، ثيّبسيٙبي ديگشي ُ٘. ٔيض اصشاد ِغزميُ ِٛاد ِيجبؽذ

دس ٘ش ِٛسد، ثبيذ رٛعٙبد خبؿ ِشثٛه سا ِٛسد . ٔيض دس ايٓ گشٖٚ ؽبيؼرت اعذ... ٔبسعبيي وٍيٗ، 

ثٗ ػٕٛاْ ِضبي دس ثيّبسي وٗ أذٚوبسديذ داسد، ثبيذ لجً اص الذاِبد . ِالؽظٗ لشاس داد

دس ثيّبسي وٗ ٘پبريذ داسد، ثبيذ ثيؾرت اص رٛارش . ثيٛريه ِٕبعت جتٛيض ؽٛددٔذأپضؽىي، آٔيت

-٘بي خمزٍف داسٚ اعزفبدٖ ِيدس ثيّبسأي وٗ ثٗ دٌيً ثيّبسي. ٘بي وجذي اذمبَ ؽٛدِؼّٛي، رغذ
.  صَ ثٗ ػًّ آيذ٘بي داسٚيي دلذ الاص ٔظش رذاخًوٕٕذ، ثبيذ 

سَاٌ حايهّ : 2-3

 

. دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ِزبدْٚ، دسِبْ أزخبثي عٛءِقشف ِٛاد اپيٛئيذي دس صٔبْ ؽبٍِٗ اعذ

اىّيٕبْ اص إِيذ ثٛپشٔٛسفني ثشاي دسِبْ خبمن ؽبٍِٗ صبثذ ٔؾذٖ، اگشچٗ دس ثؼني اص ِيبٌؼبد وٗ 

 جتٛيض ؽذٖ، ِؾىً خبفي ٚعٛد ٔذاؽزٗ (گشَ دس سٚص ِيٍي24رب /. 4)ثٛپشٔٛسفني ثب دٚص٘بي خمزٍف 

اگش ثيّبسي ؽبٍِٗ اعذ، يب . ثٕذي ؽذٖ اعذ ىجمCٗ ثٛپشٔٛسفني عضء گشٖٚ FDAثٕذي دس ىجمٗ. اعذ

رقّيُ ثگريد وٗ آيب اداِخ دسِبْ ثب ثبيغذ پضؽه اؽزّبي داسد وٗ دس ىٛي دسِبْ ؽبٍِٗ ؽٛد، ِي

  سا subuxoneثبيذ رٛعٗ داؽذ وٗ رٕٙب ٔٛع خبٌـ ثٛپشٔٛسفني، ٚ ٔٗ . ثٛپشٔٛسفني فؾيؼ اعذ يب ٔٗ

 .رٛاْ ِٛسد اعزفبدٖ لشاس دادِي ،دس فٛسد اعجبس ثشاي دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني دس ؽبٍِگي

 
 

 

َٕساداٌ : 3-3

 

دس خْٛ، ادساس، ٚ ِىٛٔيَٛ ٔٛصادأي وٗ اص ِبدساْ حتذ دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ثٛپشٔٛسفني ثٗ دٔيب 

دس ثؼني اص ِيبٌؼبد، رب ٔيّي . أذ، غٍظذ ثبالي ثٛپشٔٛسفني ٚ ِزبثٌٛيزٙبي آْ ٚعٛد داسدآِذٖ



  

اِب ػالئُ رشن دس ايٓ ِٛسد، . أذاص ايٓ ٔٛصاداْ دچبس ػالئُ رشن ؽذٖ ٚ ٔيبص ثٗ دسِبْ داؽزٗ

 . أذ، ؽذد وّرتي داؽزٗ اعذٔغجذ ثٗ ٔٛصادأي وٗ اص ِبدساْ حتذ دسِبْ ثب ِزبدْٚ ِزٌٛذ ؽذٖ

ؽٛد، دس سٚص عَٛ  سٚص اٚي صٔذگي ظب٘ش ِي2 ػالئُ رشن ٔبؽي اص ثٛپشٔٛسفني، ِؼّٛاًل دس ػشك 

 10 رب 6دس ِٛاسد ٔبدسي ػالئُ رشن . وؾذ سٚص ىٛي ِي7 رب 5رب چٙبسَ ثٗ اٚط خٛد ِريعذ، ٚ 

ؽٛد، وٗ دس ايشاْ ثشاي دسِبْ ػالئُ رشن، اص ؽشثذ پبسگٛسيه اعزفبدٖ ِي. ٘فزٗ ىٛي وؾيذٖ اعذ

 ثشاي ختفيف ٘بداسٚ٘بي ديگشي ِبٕٔذ وٍشٚپشِٚبصيٓ، فٕٛثبسثيزبي، ٚ ثٕضٚديبصپني. ِٛعٛد ٔيغذ

 . گريدػالئُ رشن ِٛسد اعزفبدٖ لشاس ِي

 

ضريدْي : 4-3

 

يه پٕغُ رب يه ٔٛصاد دس ِؼشك دعزيبثي وُ، صيغذؽٛد، ٚ ثٗ دٌيً ثٛپشٔٛسفني دس ؽري ِبدس رشؽؼ ِي

 دس ِيبٌؼبد حمذٚدي وٗ اذمبَ ؽذٖ اعذ، ِيضاْ ثٛپشٔٛسفني ِٛعٛد .گريددٚص ِقشيف ِبدس لشاس ِيدُ٘ 

ٔيض ليغ ؽري ِبدس دس ايٓ ِيبٌؼبد، . دس ؽري ِبدس ثشاي اص ثني ثشدْ ػالئُ رشن ٔٛصادي وبيف ٔيغذ

سعذ ِقشف ثب رٛعٗ ثٗ ايٓ ِيبٌؼبد، ثٗ ٔظش ِي. ِٛعت اصمبد ػالئُ رشن دس ٔٛصاد ٔؾذٖ اعذ

 ثب ايٓ ؽبي، ثبيذ رٛعٗ داؽذ وٗ ِيبٌؼبد .ثٛپشٔٛسفني دس دٚساْ ؽريد٘ي دمٕٛػيذ ٔذاؽزٗ ثبؽذ

  . حمذٚد اعذ، ٚ الصَ اعذ ثشسعي ثيؾرتي اذمبَ گريد

 

َٕجٕاَاٌ : 5-3

 

ثب ايٓ . اعزفبدٖ اص ثٛپشٔٛسفني ثشاي دسِبْ اػزيبد ثٗ اپيٛئيذ دس ٔٛعٛأبْ ِيبٌؼٗ ٔؾذٖ اعذ

 وٗ ِذد ، دس ٔٛعٛأبْاپيٛئيذاي ِؼزمذٔذ وٗ ثٛپشٔٛسفني، دسِبْ أزخبثي ٚاثغزگي ثٗ ؽبي، ػذٖ

رش اص ِزبدْٚ اعذ، ثٗ  ثٗ خقٛؿ اص ايٓ عٙذ وٗ ليغ آْ عبدٖ.ثبؽذ، ِي اعذٚربٖٚاثغزگي آهنب ن

صدايي ثب ثٛپشٔٛسفني، ٚ  ثٕبثشايٓ، عُ.ثش ِزبدْٚ رشعيؼ داؽزٗ ثبؽذدس ايٓ گشٖٚ ٔظش ِريعذ 

-دس فٛسد ػٛد پظ اص عُ. اداِخ  دسِبْ ثب ٔبٌرتوغْٛ ِيزٛأذ دسِبْ ِٕبعيب دس ٔٛعٛأبْ  ثبؽذ
   .صدايي، ِيزٛاْ دسِبْ ٔگٙذاسٔذٖ ثب ثٛپشٔٛسفني سا ِذ ٔظش لشاس داد

 

 

پشضكي مهزاِ بيًاري رٔاٌ:  6-3

 

٘بي خمزٍف، آِبس خمزٍفي دس ِٛسد ِيضاْ شمشا٘ي ثيّبسيٙبي سٚأپضؽىي ثب عٛءِقشف ِٛاد دس پژٚ٘ؼ

 ثيّبس 716 ثش 1997 ٚ شمىبساْ دس عبي  اي وٗ ثشٚٔشثٗ ػٕٛاْ ِضبي دس ِيبٌؼٗ. اسائٗ ؽذٖ اعذ

-ثيّبساْ دس ىي صٔذگي خٛد دچبس ثيّبسي سٚاْ% 47أذ، ٚاثغزٗ ثٗ ِٛاد اپيٛئيذي اذمبَ دادٖ
٘بي اذمبَ ؽذٖ، ِيضاْ افغشدگي، اخزالي ؽخقيذ مذ اعزّبػي،  دس ثغيبسي اص پژٚ٘ؼ.پضؽىي ثٛد٘بٔذ

 ػذَ .ٚ ٚاثغزگي ثٗ اٌىً دس ثيّبساْ ٚاثغزٗ ثٗ ِٛاد اپيٛئيذي ثيؾرت اص مجؼيذ ػبدي ثٛدٖ اعذ

. ٘بي سٚأپضؽىي شمشاٖ، ِٛعت اخزالي دس دسِبْ ِٛصش ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد افيٛٔي ِيؾٛددسِبْ ثيّبسي

ثٗ ػٕٛاْ ِضبي، ثيّبسأي وٗ دچبس افغشدگي ٘غزٕذ، اؽزّبي ثيؾرتي داسد وٗ دس ىي دٚسح دسِبْ، 

ثٕبثشايٓ ُِٙ اعذ وٗ رؾخيـ ثذ٘يُ وٗ ػالئُ . ِٛاد غريلبٔٛٔي سا ِٛسد عٛءِقشف لشاس دٕ٘ذ

ػالئُ . پضؽىي ٘غزٕذ، يب ٔبؽي اص ِقشف ِٛاد خمذس ِيجبؽٕذِٛعٛد، ػالئُ ثيّبسي اٌٚيخ  سٚاْ

سٚد ثيّبسي اٌٚيٗ ثب دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني يب داسٚ٘بي ديگش ٚاثغزگي ثٗ ِٛاد افيٛٔي، اص ثني سمي

  ،چْٛ افىبس خٛدوؾيدس اثزذا ُِٙ اعذ وٗ ػالئُ ِّٙي ُ٘. ٚ ٔيبص ثٗ دسِبْ عذاگبٔٗ داسد

ثبيغذ اص ٔظش ٔيبص ثٗ ثغرتي، ايٓ ثيّبساْ سا ِي. سا رؾخيـ د٘يُ ، ٚ ػالئُ ؽبد عبيىٛصديگشوؾي

ٔجبيذ ثٛپشٔٛسفني سا دس . ثشاي ؽفبظذ اص خٛد ثيّبس يب اػنبي خبٔٛادٖ ِٛسد ثشسعي لشاس داد

صِبْ ثب َٖدس فٛسد ػذَ ٔيبص ثٗ ثغرتي، ثبيذ . اخزيبس ثيّبسي ثب افىبس خٛدوؾي لشاس داد

 . پضؽىي ؽشٚع ؽٛددسِبْ اخزالي سٚاْ ،ثٛپشٔٛسفني

 
سياٌ سٕءيصزف چُد يادِ بّ طٕر ْى:  7-3

 

دسِبْ ثب . صِبْ ِٛاد ديگش ؽبيغ اعذدس ثيّبساْ ِجزال ثٗ عٛءِقشف ِٛاد اپيٛئيذي، ِقشف ُ٘

، ٚ هبرت اعذ ِشالجذ الصَ اص عٙذ دسِبْ ِٛاد ؽٛدثٛپشٔٛسفني ٌضًِٚب ثبػش وب٘ؼ ِقشف ِٛاد ديگش سمي

ِبٕٔذ )آٚس ٚ آساِجخؼ مّٓ ايٓ وٗ دس افشادي وٗ اٌىً، ٚ داسٚ٘بي خٛاة. ديگش اذمبَ گريد

 هبرت اعذ ثٛپشٔٛسفني ثب ِغِّٛيذ،سا ِٛسد عٛءِقشف لشاس ِيذٕ٘ذ، ثٗ دٌيً خيش  (٘بثٕضٚديبصپني

.  اؽزيبه فشاٚاْ جتٛيض ؽٛد

 

 

درياٌ درد مهزاِ :  8-3

 

، دمىٓ اعذ ثٗ دالئً ىيب يب گريدثيّبس ِجزال ثٗ عٛءِقشف ِٛاد وٗ حتذ دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني لشاس ِي

اگشچٗ ثٛپشٔٛسفني، خٛاؿ مذ دسد لٛيي داسد،  اِب ثٗ ؽىٍي وٗ دس دسِبْ . عشاؽي دچبس دسد ؽٛد

مّٓ . گريد، يؼين جتٛيض يه ثبس دس سٚص، ثشاي دسد ِٕبعت ٔيغذٚاثغزگي ِٛاد ِٛسد اعزفبدٖ لشاس ِي

ثٕبثشايٓ دس . ثبؽذايٓ وٗ ؽشٚع اصش مذ دسد ثٛپشٔٛسفني، ثشاي دسِبْ دسد٘بي ؽبد ِٕبعت سمي

مذ دسد غري ثبيغذ اص داسٚ٘بي ثيّبسأي وٗ حتذ دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني ٘غزٕذ، ثشاي ختفيف دسد ِي

٘بي ِؼّٛي دس فٛسري وٗ ايٓ داسٚ٘ب دس ختفيف دسد ِٛصش ٔجبؽٕذ، دسِبْ. اپيٛئيذي اعزفبدٖ ؽٛد

ثٗ ػٕٛاْ ِضبي، دس ثيّبسي وٗ حتذ عشاؽي لشاس گشفزٗ، اص ِٛسفني . ختفيف دسد اذمبَ ِيپزيشد

. ٚيل ثبيذ رٛعٗ داؽذ وٗ دس ايٓ ثيّبساْ الصَ اعذ دسِبْ ثب ثٛپشٔٛسفني ليغ ؽٛد. ؽٛداعزفبدٖ ِي

وؾذ رب ثٛپشٔٛسفني ثٗ ىٛس وبًِ اص ثذْ خبسط ؽٛد، اؽزّباًل دس اثزذا اص آذمب وٗ ِذري ىٛي ِي

، ٚ ثٗ رذسيظ  ثب خشٚط وبًِ ِمبديش ثبالرش داسٚ٘بي مذ دسد اپيٛئيذي ِٛسد ٔيبص خٛا٘ذ ثٛد

ثيّبسأي وٗ ثٗ دٌيً ثيّبسي . ثٛپشٔٛسفني اص ثذْ، ِيضاْ ٔيبص ثٗ ايٓ داسٚ٘ب وب٘ؼ خٛا٘ذ يبفذ

ِضِٓ، ٔيبص ثٗ دسِبْ ىٛالٔي ِذد ثب داسٚ٘بي اپيٛئيذي داسٔذ، وبٔذيذ ِٕبعيب ثشاي دسِبْ ثب 

 . آٔبْ ِيجبؽذثٛپشٔٛسفني ٔيغزٕذ، ٚ ِزبدْٚ ٔگٙذاسٔذٖ دسِبْ أزخبثي

                                                      

 Brooner 

 homicidal 



  

 

: بيًاراٌ ٔابسخّ ای کّ بٕپزِ َٕرفيٍ اسخفادِ کزدِ اَد

 

 عبػذ ايٕذٖ کُ ِی ؽٛد  6رب 3دادْ اىّيٕبْ ثٗ ثيّبس کٗ ػالئُ رشک  دس -1

 )پشٚرکً کٍٛٔيذيٓ)دسِبْ ػالِزی ؽشٚع ؽٛد -2
اگش ػالئُ خيٍی ؽذيذ ثٛد اص سٚػ ٘بی ديگش اعزفبد کٕيذ - 3

 دٚص داسٚ سا هبيچ ػٕٛاْ افضايؼ ٔذ٘يذ- 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

درياٌ َگٓدارَدِ با بٕپزَٕرفني 

فاس انقاـ رٔس أل  

 

 

ثيّبس ٚاثغزٗ  

 ثٗ اپيٛئيذ٘ب
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درياٌ َگٓدارَدِ با بٕپزَٕرفني 

 فاس انقاـ اس رٔس دٔو بّ بؼد 

آيب پظ 

 رب 12اص 

 عبػذ 24

اص ِقشف 

آخشيٓ دٚص 

 اپيٛئذ٘ب،

ػالئُ رشن 

ٚعٛد 

داسد؟  

اپيٛئيذ وٛربٖ اصش 

 سا ليغ وٕيذ
 

گشَ  ِيٍي30رب : ِزبدْٚ

دس سٚص وب٘ؼ د٘يذ 

LAAM : گشَ دس  ِيٍي40رب

 عبػذ وب٘ؼ د٘يذ 48٘ش 

آيب پظ 

 رب 12اص 

 عبػذ 24

اص ِقشف 

آخشيٓ دٚص 

 اپيٛئذ٘ب،

ػالئُ رشن 

ٚعٛد 

داسد؟  

ِٕبعت ثٛدْ ثيّبس 

ثشاي اٌمب سا جمذدًا 

ِٛسد اسصيبثي لشاس 

د٘يذ 

 

گشَ ثٛپشٔٛسفني  ِيٍي4   

 2صيشصثبٔي جتٛيض، ٚ 

عبػذ ثؼذ ثيّبس سا 

.ثشسعي وٕيذ  

گشَ ثٛپشٔٛسفني  ِيٍي2

 2صيشصثبٔي جتٛيض، ٚ 

عبػذ ثؼذ ثيّبس سا 

.ثشسعي وٕيذ  

آيب ػالئُ 

رشن ختفيف 

يبفزٗ 

؟  اعذ

آيب ػالئُ 

رشن ختفيف 

يبفزٗ 

؟  اعذ

دٚص سٚص اٚي، شمني 

. ِمذاس اعذ

 

 8دٚص سا رب ؽذاوضش 

 عبػذ 24گشَ دس ِيٍي

.جتذيذ وٕيذ  

 8دٚص سا رب ؽذاوضش 

 عبػذ 24گشَ دس ِيٍي

.جتذيذ وٕيذ  

آيب ػالئُ 

رشن ختفيف 

يبفزٗ 

؟  اعذ

دٚص سٚص اٚي، شمني 

. ِمذاس اعذ

 

دٚص سٚص اٚي، شمني 

. ِمذاس اعذ

 
ٔؾبهنٙبي رشن سا ثٗ 

.فٛسد ػالِيت دسِبْ وٕيذ  

سٚص ثؼذ ثشاي رىشاس 

. اٌمب ِشاعؼٗ وٕذ

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: (stabilization)فاس حثبيج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثيّبس دس سٚص دَٚ 

. وٕذاٌمب ِشاعؼٗ ِي

 

- ِيٍي4دٚص سٚص لجً سا ثٗ  امبفخ 
گشَ ثٛپشٔٛسفني ثٗ ثيّبس جتٛيض وٕيذ 

- ِيٍي12 :ؽذاوضش دٚص دس سٚص دَٚ)
(گشَ  

آيب اص 

آخشيٓ دٚص 

ثٛپشٔٛسفني

، ػالئُ 

رشن ٚعٛد 

 داسد؟

دٚص سٚصأٗ ِؼبدي 

دٚصي اعذ  وٗ دس سٚص 

. لجً جتٛيض ؽذٖ اعذ

 

آيب ػالئُ 

رشن ختفيف 

يبفزٗ 

 اعذ؟

دٚص سٚصأٗ ِؼبدي شمني 

. ِمذاس اعذ

 

گشَ ديگش ثٛپشٔٛسفني جتٛيض  ِيٍي4

 16: ِبوضميُ دٚص دس سٚص دَٚ)وٕيذ 

.(ِيٍيگشَ  

آيب ػالئُ 

رشن ختفيف 

يبفزٗ 

 اعذ؟

دٚص سٚصأٗ ِؼبدي شمني 

. ِمذاس اعذ

 

ٔؾبهنٙبي رشن سا ثٗ 

.فٛسد ػالِيت دسِبْ وٕيذ  

دس سٚص٘بي ثؼذي اٌمب، 

اگش ثيّبس ٕ٘ٛص ػالئُ 

رشن داسد، افضايؼ دٚص 

سا اداِٗ د٘يذ، ربصِبٔي 

- ِيٍي32وٗ ؽذاوضش دٚص 
 . گشَ ثٗ دعذ آيذ

 

ثيّبس دٚص اٌمب 

. وٕذدسيبفذ ِي

 

آيب فبص 

اٌمب 

وبًِ 

ؽذٖ 

 اعذ؟

آيب 

ِقشف 

ِٛاد 

اپيٛئيذ

ي سا 

اداِٗ 

 ؟د٘ذِي
آيب 

ػالئُ 

رشن 

ٚعٛد 

 داسد؟

افضايؼ دٚص سا رب ؽذاوضش 

گشَ دس سٚص اداِٗ  ِيٍي32

.د٘يذ  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  اثزمسشدايي با بٕپزَٕرفني بزاي اپيٕئيدْاي كٕحاِ

 

 

 

 

آيب 

ٚعٛعخ 

ِقشف 

ِٛاد 

ٚعٛد 

 داسد؟

آيب ِقشف 

ِٛاد 

اپيٛئيذي 

سا، ػٍريغُ 

ؽذاوضش دٚص 

-اداِٗ ِي
دٚص سٚصأٗ، ِؼبدي  ؟د٘ذ

. شمني ِمذاس اعذ

 

دسِبهنبي غري داسٚيي 

. سا افضايؼ د٘يذ

اسعبع ثيّبس ثشاي 

٘بي ديگش سا ِذ دسِبْ

  .ٔظش لشاس د٘يذ

 

ثيّبس ٚاثغزٗ ثٗ 

اپيٛئيذ٘بي وٛربٖ 

. اصش اعذ

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثزمسشدايي با بٕپزَٕرفني بزاي اپيٕئيدْاي طٕالَي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصش سا اپيٛئيذ وٛربٖ

 ِيٍيگشَ 4ليغ وٕيذ، ٚ 

.ثٛپشٔٛسفني جتٛيض وٕيذ  

آيب 

ػالئُ 

رشن 

ظب٘ش 

ؽذٖ 

 اعذ؟

دٚص سا رٕظيُ وٕيذ رب 

.ػالئُ رشن ختفيف يبثذ  

ؽذالً دٚ سٚص سٚي 

.ايٓ دٚص مببٔذ

دالئً 

اٌضاِي 

ثشاي 

ليغ 

عشيغ 

اپيٛئيذ

٘ب ٚعٛد 

 داسد؟

رب يه ٘فزٗ سٚي شمني دٚص 

.ثبلي مببٔذ  

 3ثٛپشٔٛسفني سا دس ػشك 

. سٚص ليغ وٕيذ6رب   

ثٛپشٔٛسفني سا ثٗ رذسيظ 

 14 رب 10دس ػشك )وب٘ؼ د٘يذ

سٚص، ٚ دس فٛسد ٌضَٚ 

.(ثيؾرت  

آيب ػالئُ 

رشن  اصمبد 

 ؽذٖ اعذ؟

وب٘ؼ دٚص سا ِزٛلف 

وٕيذ، رب ٚليت وٗ ثيّبس 

دس دٚص عذيذ رضجيذ 

.گشدد  

وب٘ؼ دٚص سا اداِٗ 

.د٘يذ  

ثٛپشٔٛسفني سا 

. ليغ وٕيذ

 

ثيّبس حتذ دسِبْ ثب 

.  اعذLAAMِزبدْٚ يب 

 

ِزبدْٚ سا ثٗ فٛسد رذسصمي 

 وب٘ؼ گشَ يب وّرت ِيٍي30رب 

. د٘يذ

LAAM  ِيٍي40سا رذسصمًب رب -
 عبػذ 48گشَ يب وّرت دس 

.وب٘ؼ د٘يذ

-دٌيً لبٔغ
وٕٕذ٘بي 

ثشاي ليغ 

ِزبدْٚ يب 

LAAM 

ٚعٛد 

اٌمب ثب ثٛپشٔٛسفني  داسد؟

سا  (ثذْٚ ٔبٌٛوغْٛ)

.ؽشٚع وٕيذ  
دسِبْ فؼٍي سا 

. اداِٗ د٘يذ

 

دالئً 

اٌضاِي 

ثشاي 

ليغ 

عشيغ 

ٚعٛد 

 داسد؟

رب يه ٘فزٗ ثيّبس سا 

سٚي شمني دٚص ثٛپشٔٛسفني 

هبرت اعذ دس )ٔگٗ داسيذ 

ايٓ ِشؽٍٗ اص ٔٛع 

ثٛپشٔٛسفني شمشاٖ ثب 

ٔبٌٛوغْٛ اعزفبدٖ 

.(گشدد  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثٛپشٔٛسفني سا دسػشك 

 سٚص وب٘ؼ 6 رب 3

دادٖ، ٚ عپظ ليغ 

. وٕيذ

 

ثٗ رذسيظ دٚص ثٛپشٔٛسفني 

.سا وب٘ؼ د٘يذ  

آيب 

ػالئُ 

رشن 

اصمبد 

ؽذٖ 

 اعذ؟

وب٘ؼ دٚص سا ِزٛلف 

وٕيذ، رب ٚليت وٗ ثيّبس 

دس دٚص عذيذ رضجيذ 

.گشدد  

ثٛپشٔٛسفني سا 

. ليغ وٕيذ

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فزيٓاي درياٌ با بٕپزَٕرفني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ حؼٓدَايت درياٌ 1فزو مشارة 

ربسيخ                                                                    

.......................................... 

 

.................................................... ايٕغبٔت 

ثٗ ٔؾبٔي ............................ مشبسح ؽٕبعٕبِٗ ............................ فشصٔذ

ٚ مشبسح رٍفٓ 

......................................................................................

......................................................................................

وٗ اص ربسيخ ........................................ 

حتذ دسِبْ عٛءِقشف ِٛاد افيٛٔي دس ِشوض ............................................ 

اَ، ِزؼٙذ  لشاس گشفزٗ...........................................................دسِبٔي 

دس فٛسد ٔمل ٘ش يه اص .  ثٕذ ريً روش ؽذٖ سا وبِاًل سػبيذ و8ُٕؽَٛ دتبَ ِٛاسدي وٗ دس  ِي

ِٛاسد، ِشوض جمبص خٛا٘ذ ثٛد ثش اعبط لٛأني ٚ ساي وّيغيْٛ دسِبٔي ثب ِٓ ثشخٛسد وٕذ ٚ 

.  ِغئٌٛيذ ٘شگٛٔٗ ثشخٛسد لبٔٛٔي ٚ اخشاط اص دسِبْ ثش ػٙذٖ ايٕغبٔت خٛا٘ذ ثٛد

گرئذٖ دس خقٛؿ سٚػ دسِبْ ٚ رمٛح ِقشف داسٚ، اػنبي گشٖٚ دسِبٔي وٍيٕيه  ِشعغ رقّيُ .1

ثبؽذ ٚ  ِي (ؽبًِ سٚأپضؽه، پضؽه، سٚأؾٕبط، پشعزبس ٚ عبيش پشعًٕ دسِبٔي دسِبٔگبٖ)

ثٗ غري اص ِغئٌٛني گشٖٚ  )پريٚي اص ٘شگٛٔٗ رٛفيٗ ٚ پيؾٕٙبدي وٗ رٛعو ثيّبساْ 

 . يب عبيش افشاد اسائٗ ؽٛد، غري جمبص ٚ خيشٔبن خٛا٘ذ ثٛد (سعبٔي ٚ خٛديبسي اىالع

دسِبٔي  ٘بي پضؽىي، ؽشوذ دس عٍغبد سٚاْ ِشاعؼٗ ثٗ دسِبٔگبٖ عٙذ گشفنت ٚلذ پزيشػ، ٚيضيذ .2

سعبٔي، خٛديبسي، آصِبيؼ خْٛ ٚ  ، اىالع(دسِبٔي فشدي ٚ خبٔٛادگي دسِبٔي، سٚاْ ؽبًِ گشٖٚ)

ادساس، گشفنت يب خٛسدْ داسٚ يب عبيش ِذاخالد دسِبٔي ِغزٍضَ سػبيذ أنجبه، ٔظُ ٚ 

 . رشريت ثٛدٖ ٚ شمخ  افشاد ِٛظف ثٗ سػبيذ آْ خٛإ٘ذ ثٛد

سػبيذ هبذاؽذ ٚ پبويضگي دسِبٔگبٖ اٌضاِيغذ ٚ ٘شگٛٔٗ سفزبس ِغبيش آْ ٔظري أذاخنت آة  .3

 .د٘بْ،  رٗ عيگبس، ٌيٛاْ ِقشف ؽذٖ ٚ شمچٕني اعزؼّبي عيگبس دس فنبي دسِبٔگبٖ دمٕٛع اعذ

٘شگٛٔٗ دسگريي والِي ٚ فيضيىي ثب پشعًٕ دسِبٔگبٖ يب عبيش ثيّبساْ دمٕٛع اعذ ٚ ثب  .4

 . ِزخٍفني ثشخٛسد خٛا٘ذ ؽذ

خشيذ ٚ فشٚػ ثٛپشٔٛسفني، ٘ش ٔٛع داسٚ، ٘شگٛٔٗ ِٛاد خمذس، ٘ش ٔٛع ِبدح ؽيّيبيي يب  .5

اعٕبط ديگش دس دسِبٔگبٖ ٚ حمٛىٗ اىشاف آْ غريلبٔٛٔي اعذ ٚ فشد ِزخٍف ػالٖٚ ثش اخشاط 

 . اص دسِبْ ِٛسد پيگشد لبٔٛٔي لشاس خٛا٘ذ گشفذ

٘ب يب شمشا٘بْ غريجمبص ثٛدٖ  اصمبد ٘شگٛٔٗ ِضامحذ ثشاي پشعًٕ دسِبٔگبٖ، ثيّبساْ ٚ خبٔٛادٖ .6

 . ٚ ثب ِزخٍف ثشاثش لٛأني ثشخٛسد خٛا٘ذ ؽذ

٘شگٛٔٗ ؽىبيذ يب اػرتاك ٔغجذ ثٗ رمٛح دسِبْ يب ىشص سفزبس پشعًٕ دسِبٔگبٖ يب عبيش  .7

ليؼًب ِشوض ِٛظف اعذ ثٗ ايٓ . ثبيغذ وزجًب ثٗ ِغئٛي فين ِشوض اسائٗ گشدد ثيّبساْ ِي

 .  ؽىبيبد سعيذگي، ٚ ٔزيغٗ سا ثٗ ثيّبس ِٕؼىظ سمبيذ

سعبٔي، اسائٗ رٛفيٗ  اسائخ ٘شگٛٔٗ اىالػبد غٍو، اهببَ أگيض ٚ ثذْٚ ِؾٛسد ثب ٚاؽذ اىالع .8

٘بي  دسِبٔي، جتٛيض داسٚ، پيؾٕٙبد ِقشف داسٚ يب دادْ داسٚ ثٗ ثيّبساْ، خبٔٛادٖ

ثيّبساْ يب عبيش ِشاعؼبْ دسِبٔگبٖ ثٗ ٘يچ ٚعٗ عبيض ٔجٛدٖ ٚ ثٗ دٌيً ثٛعٛد آِذْ 



  

ـ سٚأي ٚ ؽيت عبٔي، فشد ِزخٍف ػالٖٚ ثش اخشاط اص دسِبْ ِٛسد پيگريي لبٔٛٔي  خيشاد عغّي

 .لشاس خٛا٘ذ گشفذ
 

 

خإَادگي يزاجغ                                                            َاو ٔ َاو         

ايضاء              



  

 2فزو مشارة 

 فزو اطالػاث پايّ

.............................................................. ٔبَ ٚ ٔبَ خبٔٛادگي   

...................................... فشصٔذ 

آدسط 

......................................................................................

 ....................................................................

...................................................... رٍفٓ دتبط 

................................................. ربسيخ ِقبؽجٗ 

................................................ ِقبؽجٗ وٕٕذٖ 

.................................................... .........مسذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

وُٕ وٗ وٍيٗ اىالػبري وٗ ثٗ ِٓ  شمچٕني يبدآٚسي ِي. خٛاُ٘ اص مشب عٕذ عئٛاي ػِّٛي ثپشعُ ِي

.  د٘يذ وبِاًل حمشِبٔٗ خٛا٘ذ ِبٔذ ِي

اطالػاث ديٕگزافيك 

 

ِٛٔش .2ِزوش  . 1:  عٕظ.  1

................ چٕذ عبي داسيذ؟ .  2

ٚمؼيذ وٕٛٔي صٔبؽٛيي مشب چگٛٔٗ اعذ؟ .  3

 .دس ؽبي ؽبمش ِزبً٘ ٘غزُ .1

 .(اَ ٚ ِزبً٘ ٘غزُ ٚيل ٕ٘ٛص ىالق ٔگشفزٗ)اَ  ِزبسوٗ وشدٖ .2

 .(اَ دس ؽبي ؽبمش ٔيض اصدٚاط ٔىشدٖ)ثيٖٛ ٘غزُ  .3

 .(اَ دس ؽبي ؽبمش ٔيض اصدٚاط ٔىشدٖ)اَ  ىالق گشفزٗ .4

 .اَ ٘يچگبٖ اصدٚاط ٔىشدٖ .5
 

ٚمؼيذ عىٛٔذ مشب دس ؽبي ؽبمش چگٛٔٗ اعذ؟ .  4

 (اَ اعذ يب ِٕضيل وٗ ِزؼٍك ثٗ خبٔٛادٖ)دس ِٕضي ؽخقي خٛد  .1

 اي خبٔٗ يب آپبسدتبْ اعبسٖ .2

 ِىبْ صبثيت ٔذاسَ .3

ِؾخـ )عبيش ِٛاسد  .4

 ...........................................(وٕيذ
 

ٚمؼيذ ؽغٍي مشب دس ىي عٗ ِبٖ اخري چگٛٔٗ ثٛدٖ اعذ؟ . 5

 ( عبػذ8 سٚص وبس دس ٘فزٗ، سٚصي 5ؽذالً )دتبَ ٚلذ  .1

 پبسٖ ٚلذ ِٕظُ .2

 پبسٖ ٚلذ ٔبِٕظُ .3

 (ٚ ىٍجٗ، دأؾغٛ، عشثبص)حمقً  .4

 داس  خبٔٗ .5

 ثبصٔؾغزٗ، اصوبس افزبدٖ يب ِغزّشي ثگري .6

 داساي دسآِذ ثذْٚ وبس .7

 ثيىبس .8
 

ِيضاْ حتقيالد  . 6

عٛاد  ثي .1

 اثزذايي .2

 سإّ٘بيي .3

 دثريعزبْ .4

 حتقيالد ػبيل .5



  

حارخيچت يصزف ٔ درياٌ يٕاد افيَٕي  

ِبٕٔذ ٘شٚئني، رشيبن، ؽريٖ، )ٕ٘گبِي وٗ ثشاي اٌٚني ثبس اص ِٛاد افيٛٔي غري جمبص  .1

اعزفبدٖ وشديذ، چٕذ عبٌٗ ثٛديذ؟   (ِٛسفني، وذئني، ثٛپشٔٛسفني

اص چٕذ عبي پيؼ ِقشف ِٛاد دس مشب ثٗ ؽىً ِقشف ٘ش سٚصٖ يب اػزيبد دس  .2

 آِذ؟

 دس چٗ عين ِقشف رضسيمي ِٛاد سا ؽشٚع وشديذ؟ .3

: ِقشف أٛاع خمزٍف ِٛاد دس ِبٖ گزؽزٗ ٚ ىٛي ػّش ٚ ساٖ ِقشف .4

ساٖ ِقشف 

ىجك وذ٘بي )

روش ؽذٖ دس 

 (پبيني عذٚي

ِقشف دس ىي 

 (عبي)ػّش 

رؼذاد سٚص٘بي 

ِقشف دس ِبٖ 

 گزؽزٗ
 ٔٛع ِبدٖ عٓ ؽشٚع

      عيگبس 4.1    

      ؽؾيؼ4.2    

     اٌى4.3ً    

      رشيبن4.4    

     ٘شٚئني4.5    

     ؽري4.6ٖ    

     وٛوبئني4.7    

 صا     ِٛاد ر4.8ُ٘ٛ    

     ِٛاد اعزٕؾبلي4.9    

 ٘ب    آِفزبِني4.10    

 خبؼ     داسٚ٘بي آسا4.11َ    

    اعرتٚئيذ٘بي آٔبثٌٛيه4.12    

    ِزبدْٚ غريلبٔٛٔي4.13    

  ثيؼ اص يه ِبدٖ دس 4،14    

 سٚص

: ساٖ ِقشف

٘يچ ٚلذ  /  5رضسيك ٚسيذي  /  4رضسيك غري ٚسيذي  /  3رذخني  /  2ِؾبِي  /  1 خٛساوي 

  9اعزفبدٖ ٔىشدٖ 

 

 دس ِبٖ گزؽزٗ ٘ضيٕٗ ِٛاد خمذس مشب ثٗ ىٛس ِزٛعو سٚصأٗ چمذس ثٛدٖ اعذ؟  .5



  

قضايي / حارخيچت اقداياث درياَي

 

 ايذ؟ رب ثٗ ؽبي چٕذ ثبس الذاَ ثٗ دسِبْ اػزيبد داؽزٗ .1
ثبس ................... 

 

  اعذ؟  ٘بيي ثشاي دسِبْ ىيب مشب اعزفبدٖ ؽذٖ  چٗ سٚػ .2
ثبس ..........  ؽذٖ حتذ ٔظبسد پضؽه   ثب داسٚي ؽٕبخزٗ- 

........... ثب داسٚي ؽٕبخزٗ ؽذٖ ثذْٚ ٔظبسد پضؽه  - 

ثبس 

ثبس ........... عبص    ثب داسٚي دعذ- 

ثبس ........... عبيش ِٛاسد    - 

 

 ايذ، چٗ ِذد ثٛدٖ اعذ؟ رشيٓ صِبٔي وٗ اص ِقشف ِبدح خمذس دٚس ثٛدٖ ىٛالٔي .3

 

 دٌيً ِقشف دٚثبسح ِٛاد چٗ ثٛدٖ اعذ؟ .4
 

  

 دٌيً الذاَ ثٗ دسِبْ دس ٚمؼيذ فؼٍي چيغذ؟ .5
 

 

 آيب عبثمٗ ثيّبسي سٚأپضؽىي يب ِقشف داسٚ٘بي سٚأپضؽىي داسيذ؟ .6
خري 

 ......................ثٍي    ِؾخـ وٕيذ

آيب اص ثيّبسي ِضِٓ ىيب وٗ ثب صٔذگي ِؼّٛي مشب رذاخً داؽزٗ ثبؽذ، سٔظ  .7

ثشيذ؟  ِي

خري 

..........................    ثٍي    ِؾخـ وٕيذ

 وٕيذ؟ آيب داسٚي خبفي ِقشف ِي .8
خري 

ثٍي ِؾخـ 

............................ وٕيذ

 آيب ثٗ داسٚيي ؽغبعيذ داسيذ؟ .9
خري 

ثٍي  ِؾخـ 

 ...........................وٕيذ

 آيب عبثمخ صٔذاْ يب ثبصداؽذ داسيذ؟ .10

خري 

ثٍي ِؾخـ وٕيذ چٕذ 

.......................... ثبس

..........................        چٗ ِذد 

 ...........    ػٍذ ثبصداؽذ يب صٔذأي ؽذْ 
 



  

 2دسخٕرانؼًم فزو مشارة 

(فزو اطالػاث پايّ)  

 

. گشدد ايٓ فشَ رٕٙب يه ثبس دس ثذٚ پزيشػ ثيّبس رىّيً ِي -

 .ثبؽذ ِغئٛي رىّيً ايٓ فشَ، پضؽه يب سٚأؾٕبط ِي -

ؽٛد، اص آذمب وٗ عٍت اىّيٕبْ ثيّبس ثٗ عيغزُ  دس ففؾخ اٚي ِؾخقبد ثيّبس ٔٛؽزٗ ِي -

دسِبٔي ٔيبصِٕذ صِبْ اعذ، هبرت اعذ ثشاي اخز اىالػبري شمچْٛ آدسط ٚ مشبسح رٍفٓ، ثيّبس 

 . سا حتذ فؾبس لشاس ٔذاد

٘بي يه رب چٙبس ِؾخـ  دس ففؾخ دَٚ عٕظ، عٓ، ٚمؼيذ رأً٘، ٚ ٚمؼيذ حمً عىٛٔذ دس عئٛاي -

ثٗ ايٓ رشريت وٗ اگش دس ىٛي . گشدد دس عئٛاي پٕغُ ٚمؼيذ ؽغٍي ثيّبس رؼيني ِي. ؽٛد ِي

. ؽٛد وٕذ، ؽغً اٚ دتبَ ٚلذ دس ٔظش گشفزٗ ِي  عبػذ وبس ِي8 سٚص ٚ سٚصي 5٘فزٗ، ؽذالً 

وٕذ،  اگش ِذد وبس اص ايٓ ِيضاْ وّرت اِب ِٕظُ ثبؽذ، ِضاًل دٚ سٚص ِؾخـ دس ٘فزٗ وبس ِي

ٚلذ ِٕظُ، ٚ اگش عبػبد وبسي پشاوٕذٖ ٚ ٔبِؾخـ اعذ، پبسٖ ٚلذ ٔبِٕظُ دس ٔظش  پبسٖ

وٕذ اِب داساي دسآِذ اعذ، ِضاًل ٘ش ِبٖ پٛي  دس فٛسري وٗ ثيّبس وبس سمي. ؽٛد گشفزٗ ِي

 . ؽٛد وٕذ، ِٛسد ٘فزُ ػالِذ گزاسي ِي اي سا دسيبفذ ِي اعبسح ِغبصٖ

دس فٛسري وٗ ثيّبس حتقيالد . گشدد دس عئٛاي ؽؾُ دس ففؾخ دَٚ، ِيضاْ حتقيالد ثيّبس ليذ ِي -

 . ؽٛد دأؾگب٘ي داؽزٗ ثبؽذ، لغّذ حتقيالد ػبيل ػالِذ گزاسي ِي

دس عئٛاي اٚي ِٕظٛس اٌٚني عٓ . ؽٛد دس ففؾخ عَٛ ربسخيچخ ِقشف ِٛاد افيٛٔي پشعيذٖ ِي -

ِقشف ِٛاد افيٛٔي اعذ، ثٕبثشايٓ اگش اٌٚني ِقشف ثيّبس ؽؾيؼ ثبؽذ دس ايٓ لغّذ دسط 

ثٍىٗ ِٛادي شمچْٛ رشيبن، ٘شٚئني، ؽريٖ، ِٛسفني، وذئني، ٚ ثٛپشٔٛسفني ِٛسد ٔظش . زمٛا٘ذ ؽذ

دس عئٛاي چٙبسَ ايٓ لغّذ وٗ ثٗ ؽىً عذٚي ىشاؽي ؽذٖ اعذ دس ِٛسد . لشاس خٛا٘ذ گشفذ

ؽٛد وٗ دس ىي ِبٖ گزؽزٗ  ٔيض ِؾخـ ِي. ؽٛد ِقشف يىبيه ِٛاد ٚ عٓ ؽشٚع ِقشف عئٛاي ِي

٘ش ِبدٖ چٕذ سٚص ِٛسد ِقشف لشاس گشفزٗ اعذ، ٚ ثيّبس دس جمّٛع چٕذ عبي اص ػّش خٛد سا 

دس عزْٛ آخش ساٖ ِقشف ٘ش ِبدٖ ثب وذ گزاسي ِؾخـ . ثٗ ِقشف آْ ِبدٖ گزسأذٖ اعذ

ػذد يه،  (ِبٕٔذ اٌىً)ثٗ ايٓ رشريت وٗ دس فٛسد ِقشف ِبدٖ ثٗ فٛسد خٛساوي . ؽٛد ِي

ِبٕٔذ )، رضسيك غريٚسيذي 3ػذد  (ِبٕٔذ عيگبس)، رذخني 2ػذد  (ِبٕٔذ ؽؾيؼ)ِقشف ِؾبِي 

 دس عذٚي ٚاسد 5ػذد  (ِبٕٔذ ٘شٚئني) ٚ رضسيك ٚسيذي 4ػذد  (اعرتٚئيذ٘بي آٔبثٌٛيه

ٚ دس ٔزيغٗ ساٖ )دس فٛسري وٗ آْ ِبدٖ افاًل ِٛسد اعزفبدٖ لشاس ٔگشفزٗ ثبؽذ . ؽٛد ِي

 . ؽٛد  ٔٛؽزٗ ِي9ػذد  (ِقشيف ٚعٛد ٔذاسد

چٗ ثٗ فٛسد خٛد دسِبٔي ٚ چٗ حتذ ٔظش )دس ففؾخ چٙبسَ رؼذاد ِٛاسد الذاَ ثٗ دسِبْ  -

 5 ٚ 4، 3عئٛاالد . ؽٛد  اذمبَ ؽذٖ دس عئٛاي دَٚ روش ِي دس عئٛاي اٚي ٚ ٔٛع دسِبْ (پضؽه

ساعغ ثٗ ؽذاوضش ِذد ثبلي ِبٔذْ دس رشن، ػٍذ ػٛد ِقشف، ٚ أگيضح فؼٍي ثشاي دسِبْ 

دس عئٛاالد ثؼذي عبثمخ ثيّبسي سٚأپضؽىي، ىيب، ِقشف داسٚ ٚ ؽغبعيذ داسٚيي . ثبؽذ ِي

آخشيٓ عئٛاي ِشثٛه ثٗ عبثمخ صٔذأي ؽذْ يب ثبصداؽذ ثيّبس، ِذد دس . گشدد رؼيني ِي

ؽٛد وٗ ثب رٛعٗ ثٗ ايٓ وٗ  جمذدًا رأويذ ِي. صٔذاْ يب ثبصداؽذ ِبٔذْ، ٚ دٌيً آْ اعذ

گشدد، ٚ دمىٓ اعذ ثيّبس ٕ٘ٛص ثٗ عيغزُ  ٔبِٗ دس اٌٚني ٚيضيذ ثيّبس اخز ِي ايٓ پشعؼ

دسِبٔي اػزّبد وبًِ ٔذاؽزٗ ثبؽذ، ٌضِٚي ٔيغذ وٗ ثيّبس ثشاي پبعخگٛيي حتذ فؾبسگزاؽزٗ 

.  ؽٛد

 

 
 

 

 

 



  

 3فزو مشارة 

 

Maudsley Addiction Profile 

 
 

 

اطالػاث كهي . انف

 خبٔٛادگي  ٔبَ    ٔبَ

گش   ٔبَ ِقبؽجٗ

 ٔبَ دسِبٔگبٖ 

 ربسيخ ِقبؽجٗ  سٚص ِبٖ عبي 

 

 

 سٕءيصزف يٕاد . ب

 

      

رٔسْاي يصزف   ييشاٌ يصزف در      طزيقت     

 يك رٔس يؼًٕيل      يصزف  ( رٔس گذضخ30ّدر )   

رشيبن   . 1ة

٘شٚئني . 2ة

ؽؾيؼ . 3ة

وذئني . 4ة

 (ؽبًِ اوغزيغي)٘ب  آِفزبِني. 5ة

٘ب  ثٕضٚديبصپني. 6ة

اٌىً . 7ة

 (ِؾخـ وٕيذ)ِٛاد ديگش . 8ة

 ثٍٗ    ٔٗ  ايذ؟   داؽزٗ(overdose)ِقشف ِٛاد  آيب دس ِبٖ گزؽزٗ، ثيؼ. 9ة

دسفٛسد ِضجذ ثٛدْ پبعخ، چٕذ ثبس؟       

 

 

 

 

رفخارْاي پزخطز . پ

 

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، چٕذ سٚص رضسيك ِٛاد داؽز30ٗدس ػشك . 1پ

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، دس يه سٚص ِؼّٛيل چٕذ ثبس رضسيك داؽز30ٗدس ػشك . 2پ

 سٚص گزؽزٗ، چٕذ ثبس ثب ٚعبئً رضسيمي وٗ لجاًل فشد ديگشي اص آْ اعزفبدٖ وشدٖ 30دس ػشك . 3پ

ايذ؟  رضسيك داؽزٗ (عشٔگ، عٛصْ، پٕجٗ، فيٍرت، ِاللٗ، آة)ثٛد، 

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، چٕذ ثبس اسرجبه عٕغي ثذْٚ وبٔذَٚ داؽز30ٗدس ػشك . 4پ

 سٚص گزؽزٗ، چٕذ ثبس اسرجبه عٕغي ثب اعزفبدٖ اص وبٔذَٚ يب ثذْٚ اعزفبدٖ اص 30دس ػشك . 5پ

ايذ؟  آْ داؽزٗ

 

سالييت . ث

 

ساليج جسًي . 1ث

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، ٘ش چٕذ ٚلذ يىجبس ٘ش يه اص ِؾىالد صيش سا داؽز30ٗدس 

           

اٚلبد اغٍت     شميؾٗ    ٔذسد    گب٘ي      ٘شگض ثٗ

             0    1           2   3       

4    

اؽزٙبيي  ثي. اٌف

مؼف / خغزگي. ة

ذتٛع . ط

دسد ِؼذٖ . د

رٕفظ ِؾىً . ٖ

دسد لفغٗ عيٕٗ . ٚ

اعزخٛاْ / دسد ِفقً. ص

دسد ِب٘يچٗ . ػ

ِٛسِٛس ؽذْ / وشخيت. ه

ٌشصػ  . ي

 

ساليج رٔاَي . 2ث

 

 



  

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، ٘ش چٕذ ٚلذ يىجبس ٘ش يه اص جتشثيبد يب اؽغبعبد صيش سا داؽز30ٗدس 

            

اٚلبد اغٍت شميؾٗ  ٔذسد    گب٘ي ٘شگض ثٗ

      0    1         2  3    4 

اؽغبط رٕؼ . اٌف

صدگي ثذْٚ دٌيً  ٚؽؾذ. ة

اؽغبط ٔگشأي . ط

ػقجبٔيذ يب ٌشصػ دسٚٔي . د

٘بي ٚؽؾذ يب ٘ٛي  محٍٗ. ٖ

اؽغبط ِٔٛيذي . ٚ

اسصؽي  اؽغبط ثي. ص

ػاللگي ثٗ شمٗ چيض  اؽغبط ثي. ػ

اؽغبط رٕٙبيي . ه

افىبس خٛدوؾي . ي

 

ػًهكزد فزدي ٔ اجخًاػي . د

 

ْاي فزدي  ارحباط

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، چٕذ سٚص ثب اػنبي خبٔٛادٖ صٔذگي وشد30ٖدس ػشك . 1س

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، چٕذ ثبس ثب اػنبي خبٔٛادٖ ِؾىً داؽز30ٗدس ػشك . 2س

 

 

ضغم 

ايذ؟    سٚص گزؽزٗ، چٕذ سٚص ؽمٛق گشفز30ٗدس ػشك . 6س

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، چٕذ سٚص سا ثٗ خبىش ثيّبسي يب غيجذ غريِٛعٗ عشوبس ٔشفز30ٗدس ػشك . 7س

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، چٕذ سٚص ثيىبس ثٛد30ٖدس ػشك . 8س

 

 

جزو ٔ جُايج 

 

 (...عؼً اعٕبد، عشلذ، خؾٛٔذ،/ فشٚػ ِٛاد، وال٘ربداسي) سٚص گزؽزٗ، عشِي 30آيب دس ػشك . 1ط

ايذ؟  اذمبَ دادٖ

 

     ثٍي                               خري 

 

ايذ؟   سٚص گزؽزٗ، دس جمّٛع چٕذ ثبس عشَ ِشرىت ؽذ30ٖدس ػشك . 2ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3دسخٕرانؼًم فزو مشارة 

(MAP) 
 

 رىّيً 48 ٚ 36، 24٘بي   ٘فزٗ يه ثبس، ٚ پظ اص آْ دس ٘فز4ٗ ٘فزخ اٚي ٘ش 12ـ  ايٓ فشَ دس 

. گشدد ِي

. گشدد ـ  ايٓ فشَ رٛعو پضؽه يب سٚأؾٕبط رىّيً ِي

رٛاْ ثٗ عبي ٔبَ ثيّبس، وذي سا ثشاي اٚ دس ٔظش گشفذ ٚ دس دتبَ  ـ  دس لغّذ اىالػبد وٍي، ِي

. ٘ب اص شمني وذ اعزفبدٖ وشد فشَ

 سٚص گزؽزٗ وذاَ يه اص ِٛاد روش ؽذٖ دس لغّذ ؛ة؛ ٚ ٘ش يه 30ؽٛد وٗ دس ػشك  ـ  عپظ رؼيني ِي

ثشاي چٕذ سٚص ِٛسد عٛءِقشف لشاس گشفزٗ، ِيضاْ ِقشف دس يه سٚص ِؼّٛيل چمذس ثٛدٖ ٚ ىشيمخ 

 ارفبق افزبدٖ ثبؽذ، دس ايٓ (overdose)ِقشف چگٛٔٗ ثٛدٖ اعذ، ُ٘ چٕني دس فٛسري وٗ ثيؼ ِقشف 

. ؽٛد لغّذ روش ِي

ؽٛد وٗ آيب ثيّبس دس ىي ِبٖ گزؽزٗ سفزبس رضسيمي يب رضسيك  ـ دس لغّذ سفزبس٘بي پشخيش رؼيني ِي

ُِٙ اعذ وٗ دس ِٛسد رضسيك ِؾرتن، دتبَ . ِؾرتن يب اسرجبه عٕغي ثذْٚ وبٔذَٚ داؽزٗ اعذ يب ٔٗ

. ٚعبيً رضسيك ثٗ رفىيه ثشاي ثيّبس ٔبَ ثشدٖ ؽٛٔذ

گشدد وذاَ ػالمي سا  ـ دس خبؼ عالِيت ػالمي عغّي ٚ سٚأي ثٗ رفىيه ثشاي ثيّبس لشائذ ؽذٖ ٚ رؼيني ِي

.  دس ِبٖ گزؽزٗ جتشثٗ وشدٖ ٚ فشاٚأي جتشثخ ػالمي رب چٗ ؽذ ثٛدٖ اعذ

ؽٛد وٗ ثيّبس دس ػشك ِبٖ گزؽزٗ چٕذ سٚص سا ثب شمغش يب  ٘بي فشدي ِؾخـ ِي ـ دس لغّذ اسرجبه

اػنبي خبٔٛادح خٛد صٔذگي وشدٖ ٚ چٕذ سٚص سا ثب آهنب ِؾىً داؽزٗ اعذ؟ 

ـ دس لغّذ ؽغً، رؼذاد سٚص٘بي غيجذ ثيّبس اص حمً وبس خٛد يب رؼذاد سٚص٘بي ثيىبسي رؼيني 

. ؽٛد ِي

. ؽٛد ـ دس آخشيٓ لغّذ ساعغ ثٗ اسرىبة عشَ دس ىي ِبٖ گزؽزٗ اص ثيّبس عئٛاي ِي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 4فزو مشارة 

 فزو دسخٕراث پشضك

 :ربسيخ ؽشٚع دسِبْ    :  ٔبَ پضؽه ِؼبجل

 :ٔبَ ثيّبس

 ربسيخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 4دسخٕرانؼًم فزو مشارة 

 فزو دسخٕراث پشضك

 

٘بي ِؼّٛي ثيّبساْ  ايٓ فشَ عٙذ صجذ الذاِبد اذمبَ گشفزٗ رٛعو پضؽه ىشاؽي ؽذٖ ٚ ِؾبثٗ پشٚٔذٖ

گشدد ٚ دس  دس ثبالي عذٚي ٔبَ پضؽه ِؼبجل ٚ ربسيخ ؽشٚع دسِبْ صجذ ِي. دس دسِبٔگبٖ دٌٚيت اعذ

٘بي ِؼّٛيل دس ٘ش ثبس ٚيضيذ، ربسيخ  عپظ ِؾبثٗ پشٚٔذٖ. ؽٛد اٌٚني عزْٛ افمي ٔبَ ثيّبس ٔٛؽزٗ ِي

ٔيض دس . گشدد ٚ الذاِبد اذمبَ گشفزٗ، داسٚي جتٛيض ؽذٖ،  ػٛاسك عبٔيب ٚ ؽىبيبد ثيّبس صجذ ِي

.   ؽٛد پضؽه يب ِزخقـ ديگشي اذمبَ ؽذٖ، ٚ ٔزيغخ ِؾبٚسٖ ٔٛؽزٗ ِي فٛسري وٗ ِؾبٚسٖ ثب سٚاْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 5  فزو مشارة

 فزو رٔاَطُاص

 : ٔبَ ثيّبس

 ربسيخ ٔٛع دسِبْ سٚأؾٕبخيت اذمبَ ؽذٖ ٚ ٔظش سٚأؾٕبط دس ِٛسد ثيّبس

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

يؼأَج 

 ساليج



  

 5دسخٕرانؼًم فزو مشارة 

 فزو رٔاَطُاص

 

پظ اص دسط ٔبَ ثيّبس، . ايٓ فشَ عٙذ صجذ الذاِبد اذمبَ گشفزٗ رٛعو سٚأؾٕبط ىشاؽي ؽذٖ اعذ

. گشدد دس ٘ش ثبس ٚيضيذ ربسيخ ِؼبيٕٗ روش ؽذٖ ٚ عپظ ٔٛع دسِبْ اذمبَ ؽذٖ ثشاي ثيّبس صجذ ِي

ٔيض ٔىبد لبثً روش دس ِٛسد ثيّبس، ثٗ ػٕٛاْ ِضبي ػالئُ . ِضاًل ِؾبٚسح فشدي يب گشٖٚ دسِبٔي

. ؽٛد ٘بي دفبػي ٔٛؽزٗ ِي سٚأي يب ِىبٔيغُ

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

                                                                                                             ِشکض دسِبْ عٛء ِقشف ِٛاد
 10فشَ مشبسٖ 

                            فشَ.............................  
 دسخٛاعذ ثبصٔگشی دسِبْ

 
                                        مشبسٖ ٔبَ ٚٔبَ خبٔٛادگی  ثيّبس:

           ربسيخ دسخٛاعذ: پشٚٔذٖ :                        

ْ:                                                         ربسيخ  ِبٖ دسِب

آخشيٓ رغذ ِضجذ: 

دسخٛاعذ ثيّبس: 

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 

                                                                                              

اِنبء ثيّبس 

 

 

ٔظشيٗ ريُ دسِبْ 

 

   يٕافقج                 َخيجّ :                  يٕافقج يی ضٕد                   

 منی ضٕد

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
اسعبع ثٗ : 

 -            

 -            

      -       

  عبيش ِٛاسد    

                                                                                                                                          

اِنبء ِغئٛي فٕی ِشکض 

        

 
 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 دسِبٔی دس ىی –                              عذٚي ِشاعؼبد ٚالذاِبد رؾخيقی .……عٛء ِقشف ِٛاد ِشکض دسِبْ

              BMT دٚسٖ 

                             ...ثيّبس : پيؼ آصِْٛ............  ٔزيغٗ آصِْٛ                               ٔبَ ٚٔبَ خبٔٛادگی ثيّبس: ........... 

ربسيخ اذمبَ آصِْٛ      /        / 

    .........................:ٖ ..........                           پظ آصِْٛ                                                             مشبسٖ پشٚٔذ

      ربسيخ اذمبَ آصِْٛ      /        /                                              

ْ:     /      /                                      ربسيخ اذمبَ آِٛصػ پيؾگيشی اصآعيت ثشای ثيّبس     /      ربسيخ آغبص دسِب

   حتٛيً ثشگٗ آِٛصؽی  : ثٍی          خيش                                                                                                                                                                                   /         

               /      /       :ْ  ربسيخ اسعبع ثٗ کٍيٕيک سفزبس پشخيش       /        /            ربسيخ خبدتٗ/أقشاف اص دسِب

  ربسيخ حتٛيً :      /         /                                           

 
 صِبْ پظ اص ؽشٚع دسِبْ 

ٔگٙذاسٔذٖ   )سٚص( 
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 ربسيخ ِشاعؼٗ                                                                            

الذاِبد رؾخيقی 

                                ٚدسِبٔی اذمبَ ؽذٖ

    

 /      /     /
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
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 /      /     
 /      /     
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 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     
 /      /     

     +       +  +  +  +  + + + + + + +ٚيضيذ پضؽک 

                          ٚيضيذ سٚأؾٕبط 

                          ٚيضيذ ِذدکبس 

                          ٚيضيذ پشعزبس 

                          گشٖٚ دسِبٔی 

                          ِؾبٚسٖ رٍفٕی 

                          خبٔٛادٖ دسِبٔی 

                          پيگيشی ِشاعؼبد ثيّبس 

             ٔزيغٗ رغذ ِٛسفيٓ )+ يب- ( 

 
      

 
     

  ٚ LFT  آصِبيؾٙبی سٚريٓ) 

CBC                                       )  

     
 

                      

 

 

 



  

 

 
 

 

 
 


